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Modelo nº 01 - SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS  
(Subitem 6.3 do EDITAL)  

 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO  
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR 
 
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 2022.  
 
 
[PROPONENTE ou Interessado]  
[Assinatura]  
Responsável para Contato: [●]  
Telefone: [●]  
Endereço Eletrônico: [●]   
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Modelo nº 02 - MODELO DE PROCURAÇÃO 

(Subitem 16.1 do EDITAL) 
 
 
Pelo presente instrumento de mandato, [PROPONENTE], [Qualificação], 
doravante denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus 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: 
 
1. Representar a Outorgante perante o Estado do Paraná, o DEPARTAMENTO 
DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN/PR, ou quaisquer outras entidades, 
órgãos ou departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas e 
quaisquer agências governamentais, 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 descrito no EDITAL de 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR, inclusive para interpor recursos, 
renunciar ao direito de interpor recursos e desistir de recursos eventualmente 
interpostos; 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 

 
(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 vigorará durante a participação da PROPONENTE na 
LICITAÇÃO. 
 
[Local], [●] de [●] de 2022. 
 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]  
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Modelo nº 03 - MODELO DE PROCURAÇÃO (No caso de CONSÓRCIO) 
(Subitem 16.3.3 do EDITAL) 

 
 
Pelo presente instrumento de mandato, [consorciada], [qualificação], doravante 
denominada "Outorgante", nomeia e constitui sua procuradora a [empresa-líder], 
[qualificação da empresa-líder], para praticar os seguintes atos na República 
Federativa do Brasil, em Juízo e fora dele: 
 
(i) Representar a Outorgante perante o Estado do Paraná, o DEPARTAMENTO 
DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN/PR, ou quaisquer outras entidades, 
órgãos ou departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas e 
quaisquer agências governamentais, podendo estabelecer e manter 
entendimentos com referidas entidades públicas, agências, órgãos ou 
departamentos, receber citação e notificação de qualquer natureza,  requerer 
e/ou promover consultas, requerer certificados e outros documentos e praticar os 
atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito no EDITAL 
de CONCORRÊNCIA Nº 02/2022/DETRAN/PR, inclusive interpor 
recursos e renunciar ao direito de interpor recursos; 
 
(ii) Assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de 
qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em nome da 
Outorgante; 
 
(iii) 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 

 
(iv) Nomear procuradores do CONSÓRCIO, outorgando-lhes os poderes acma 
indicados, e que poderão, a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, 
com reserva de poderes, qualquer dos poderes a eles conferidos, nas 
condições que julgar ou que julgarem apropriadas. 
 
Esta procuração vigorará durante a participação da PROPONENTE na 
LICITAÇÃO. 
 
[Local], [●] de [●] de 2022. 
 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)]  
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Modelo nº 04 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DE PROPOSTA 
DA CONCORRENTE SOB A FORMA DE RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE 

DEPÓSITO EM REAIS EM CONTA CORRENTE INDICADA PELO 
DETRAN/PR 

(Subitem 18.5.2 do EDITAL) 
 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Atendendo ao EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR, a 
PROPONENTE [Qualificação da PROPONENTE], por meio de seu(s) 
Representante(s) Legal(is), apresenta o comprovante de depósito no valor de R$ 
[●] ([●] Reais), na Conta Corrente de nº [●], Agência nº [●], Banco [●], realizado 
na data de [●] de [●] de 2022, correspondente a 1% (um por cento) do VALOR 
ESTIMADO DO CONTRATO. 
 
 
[Local], [•] de [•] de 2022. 
 
 
 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 05 - TERMOS E CONDIÇÕES DO SEGURO-GARANTIA  
(Subitem 18.13 do EDITAL) 

 
[Se CONSÓRCIO, a PROPONENTE deverá indicar em sua qualificação a 
composição do CONSÓRCIO e as respectivas participações. Se Fundo de 
Investimento, deverá indicar a denominação social do fundo e de seu 
administrador e/ou gestor, conforme aplicável]. 
 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR 
 
Prezados Senhores, 
 
1. Tomador 

1.1. PROPONENTE  
 
2. Segurado  
2.1. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ – DETRAN/PR [-], 
CNPJ/MF sob nº 78.206.513/0001-40. 
 
3. Objeto do Seguro 

 
3.1. Garantir a indenização no caso de a PROPONENTE descumprir 
quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do EDITAL de 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR, incluindo a retirada de sua 
PROPOSTA ECONÔMICA durante seu período de validade, a recusa da 
PROPONENTE em assinar o CONTRATO caso seja declarada vencedora ou o 
não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo 
estabelecidos no referido EDITAL. 
 
4. Instrumento 

 
4.1. Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente 
constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados – 
SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a 
seguros-garantia, sobretudo o modelo da Circular nº 477/2013 da SUSEP, 
Condições Especiais do Ramo 0775, Modalidade I – Seguro Garantia do 
PROPONENTE. 
 
5. Valor da Garantia 
 
5.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante mínimo de R$ 
[●] ([●] reais). 
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6. Prazo 

 
6.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 180 
(cento e oitenta) dias, contados da data designada para a DATA DE 
RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, podendo ser renovada sucessivamente 
por igual período, até a assinatura do CONTRATO. Neste caso, a vigência 
deverá se iniciar 1 (um) dia antes da DATA DE RECEBIMENTO DOS 
ENVELOPES, a fim de que possa contemplar as 24h de vigência da data de 
início. 
 
7. Disposições Adicionais 
 
7.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições 
adicionais: 
 
(i) Declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e 
condições do EDITAL; 
 
(ii) Declaração da Seguradora de que efetuará o pagamento dos montantes 
previstos na apólice, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
data de entrega de todos os documentos relacionados pela Seguradora como 
necessários à caracterização e à regulação do sinistro; e 

 
(iii) Confirmado o descumprimento pela PROPONENTE das obrigações 
cobertas pela Apólice de Seguro-Garantia, o SEGURADO terá direito de exigir 
da Seguradora a indenização devida, quando resultar infrutífera a notificação 
feita ao Tomador. 
 

[Local], [•] de [•] de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             
 

Anexo VII - Modelo de Cartas   8 

Modelo nº 06 - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DE PROPOSTA 
DA CONCORRENTE SOB A FORMA DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA 

(Subitem 18.14 do EDITAL) 
 
 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR 
 
Prezados Senhores, 
 
 
Atendendo ao EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR, a 
PROPONENTE [Qualificação da PROPONENTE], por meio de seu(s) 
Representante(s) Legal(is), apresenta os documentos representativos da 
transferência dos títulos públicos em garantia para o PODER CONCEDENTE, 
na forma da legislação aplicável. 
 
Em observância ao EDITAL, os documentos aqui anexados (Letras do Tesouro 
Nacional – LTN; ou Letras Financeiras do Tesouro – LFT; ou Notas do Tesouro 
Nacional – série C – NTN-C; ou Notas do Tesouro Nacional – série B Principal – 
NTN-B Principal; ou Notas do Tesouro Nacional – série F – NTN-F) foram 
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 
liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados 
pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, 
correspondendo a 1% (um por cento) do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO. 
 
 
[Local], [•] de [•] de 2022. 
 
 
 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 
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Modelo nº 07 -  MODELO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DA 
PROPOSTA 

(Subitem 18.16 do EDITAL) 
 

[Se CONSÓRCIO, a PROPONENTE deverá indicar em sua qualificação a 
composição do CONSÓRCIO e as respectivas participações. Se Fundo de 
Investimento, deverá indicar a denominação social do Fundo e de seu 
administrador e/ou gestor, conforme aplicável.] 

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

 

Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR 

 

1. Pela presente Carta de Fiança, o Banco [●], com sede em [●], inscrito no 
CNPJ/MF sob nº [●] (“Banco Fiador”), diretamente por si e por seus eventuais 
sucessores, obriga-se perante o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
PARANÁ - DETRAN/PR, como fiador solidário da [nome da PROPONENTE], 
com sede em [●], inscrita no CNPJ/MF sob nº [●] (“Afiançada”), com expressa 
renúncia dos direitos previstos nos artigos n. 821, 827, 835, 837, 838 e 839 da 
Lei federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), e no 
artigo 794 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de 
Processo Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de todas as obrigações 
assumidas pela Afiançada no Procedimento Licitatório descrito no EDITAL de 
CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR (“Edital”), cujos termos, cláusulas e 
condições o Banco Fiador declara expressamente conhecer e aceitar. 
 
2. Em consequência desta Carta de Fiança, obriga-se o Banco Fiador a pagar à 
[●] o valor de R$ [●] ([●] reais), caso a Afiançada descumpra quaisquer de suas 
obrigações decorrentes da Lei ou do EDITAL, incluindo a retirada de sua 
PROPOSTA ECONÔMICA durante seu período de validade, a recusa da 
Afiançada ou SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO a ser constituída por 
ela nos termos do EDITAL, de assinar o respectivo CONTRATO de 
CONCESSÃO, caso a Afiançada seja declarada vencedora da LICITAÇÃO em 
referência, ou o não atendimento das exigências para sua assinatura. 
 
3. Obriga-se, ainda, o Banco Fiador, no âmbito do valor acima identificado, pelos 
prejuízos causados pela Afiançada, incluindo, mas não se limitando a multas 
aplicadas pela [●] relacionadas ao certame licitatório, comprometendo-se a 
efetuar os pagamentos oriundos destes prejuízos quando lhe forem exigidos, no 
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do recebimento, 
pelo Banco Fiador, da notificação escrita encaminhada pela [●]. 
 



 

                             
 

Anexo VII - Modelo de Cartas   10 

4. O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou 
por ela invocada para o fim de se escusar o cumprimento da obrigação assumida 
perante a [●], nos termos desta Carta de Fiança. 
 
5. Na hipótese de a [●] ingressar em juízo para demandar o cumprimento da 
obrigação a que se refere a presente Carta de Fiança, fica o Banco Fiador 
obrigado ao pagamento das despesas arbitrais, judiciais ou extrajudiciais. 
 
6. A fiança vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da DATA 
DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES, conforme expresso no EDITAL, de 
[●]/[●]/[●] a [●]/[●]/[●], podendo ter a referida vigência prorrogada 
sucessivamente, por igual período, até a data de assinatura do CONTRATO de 
CONCESSÃO. 
 
7. O Banco Fiador, ainda, declara que: 
 

7.1. A presente Carta de Fiança está devidamente contabilizada, 
observando integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil 
atualmente em vigor, além de atender aos preceitos da legislação bancária 
aplicável; 
 
7.2. Os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a fiança 
em seu nome e em sua responsabilidade; e 

 
7.3. Seu capital social é de R$ [●], estando autorizado pelo Banco Central 
do Brasil a expedir cartas de fianças e que o valor da presente fiança 
encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central. 

 
[Local], [•] de [•] de 2022. 
 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is) com firma reconhecida] 
 
Testemunhas: 
 

   
Nome: 
RG: 

 Nome: 
RG: 
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Modelo nº 08 - CARTA DE ENCAMINHAMENTO DOS DOCUMENTOS DE 
QUALIFICAÇÃO 

(Subitem 20.1 do EDITAL) 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 
Ref.: EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR. 
 
Prezados Senhores, 
 
Atendendo ao EDITAL de CONCORRÊNCIA Nº 02/2022-DETRAN/PR, 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, nos termos do 
item 20 do EDITAL, organizados consoante a ordem ali estabelecida:  
 
(enumerar documentação).  
 
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 
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 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 2022. 
 
[PROPONENTE] 
[Assinatura do(s) Representante(s) Legal(is)] 


