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DESPACHO 

Considerando a exigüidade do lapso temporal concedido, bem como o interesse em 

ampliar a participação de interessados, o Estado de Rondônia, através da Companhia 

de Águas e Esgotos de Rondônia, autorizada pelo Conselho Gestor do Programa de 

PPP,  

Resolve determinar a publicação do Edital de Chamamento nº 001/2013, 

aumentando o prazo para manifestação dos interessados. 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 

001/2013 

Programa Saneamento Básico 

 

O ESTADO DE RONDÔNIA, por meio da Companhia de Águas e Esgoto do Estado de 

Rondônia - CAERD, devidamente, autorizada pelo Conselho Gestor do Programa 

Estadual de PPP, nos termos da Resolução nº 01/CGPPP, de 14 de maio de 2012, e 

considerando:  

 A necessidade de ampliação da capacidade de investimentos para a 

universalização do saneamento básico e para o cumprimento de obrigações já 

contraídas pela empresa nos contratos em vigor com os municípios; para a 

ampliação ao acesso aos serviços de esgotamento sanitário; e para a prospecção 

de novos mercados; 

 A   necessidade   de   fortalecimento/reposicionamento   da   CAERD   no  

mercado, face o cenário concorrencial, a partir da edição da lei 11.445/07; 
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                                      RESOLVE 

Tornar público que receberá de interessados em estudar oportunidades de parcerias 

com o Estado de Rondônia, Manifestação de Interesse em desenvolver, por sua conta 

e risco, estudos para  ampliação, modernização e manutenção das unidades 

operacionais dos sistemas e serviços de saneamento básico objeto da atuação da 

CAERD, estes estudos deverão observar as seguintes diretrizes: 

1. Área de abrangência: municípios operados pela CAERD no Estado de Rondônia, 

preferencialmente nos municípios não contemplados com recursos não 

onerosos do Programa de Aceleração do Crescimento – Governo Federal; 

2. Escopo: Sistema de Esgotamento Sanitário e otimização da Gestão Comercial, 

incluindo caça fraude e gestão do parque de hidrômetros e atividades e 

investimentos voltados a otimização do abastecimento de água; 

3. Diagnóstico e proposição de alternativas técnico operacional, institucional, legal 

e econômico-financeiro das operações;  

4. Estudo de projetos específicos de parcerias, no âmbito de concessão de serviços 

de saneamento básico, para a implementação das alternativas, devendo 

contemplar detalhamento técnico operacional, institucional, legal e econômico-

financeiro, incluindo a viabilização da captação de recursos, compreendendo-se, 

inclusive, trabalho de apoio, assessoramento e suporte para o Programa de PPP. 

O processamento da Manifestação de Interesse obedecerá aos termos dispostos no 

Anexo A. 

Os interessados em obter as devidas autorizações e maiores informações, sobre os 

contornos e pré-definições do projeto visado pela CAERD, deverão encaminhar 

requerimento específico, físico ou eletronicamente, nos temos do Anexo B, 
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devidamente instruído pelas informações cadastrais solicitadas, no prazo de 20 (vinte) 

dias úteis, contados a partir da data de publicação deste Edital, no horário normal de 

expediente, à Rua Pinheiro Machado nº_2112 Bairro São Cristovão, CEP 76.804-046 

fone: 69- 32161712, e-mail: dtn@caerd-ro.com.br - Porto Velho-RO, à Diretoria 

Técnica Operacional da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, por seu turno, 

expedirá diretamente ao interessado, a devida autorização para o desenvolvimento 

dos estudos, com a anuência da Presidência da CAERD, após a devida deliberação do 

CGPPP com o suporte da CAERD. Os ônus e quaisquer custos incorridos pelos 

participantes para a apresentação de Manifestações de Interesse serão de inteira e 

exclusiva responsabilidade dos proponentes, não fazendo jus a qualquer espécie de 

ressarcimento, indenizações ou reembolsos, nem a qualquer remuneração por parte 

do órgão solicitante, salvo se utilizados em eventuais e futuras contratações pela 

CAERD e/ou Governo do Estado de Rondônia. Os direitos autorais sobre as 

informações, levantamentos, projetos e demais dados e documentos apresentados na 

Manifestação de Interesse serão cedidos ao Estado de Rondônia pelo particular 

interessado, podendo ser utilizados total ou parcialmente pelo órgão solicitante, de 

acordo com a oportunidade e conveniência definida pela CAERD/ CGPPP, para a 

formulação final de editais, contratos e demais documentos afins ao objeto deste PMI. 

O Estado de Rondônia/CAERD, por seu lado, não estarão obrigados a utilizar 

informações, sugestões, levantamentos, análises, minutas ou projetos recebidos, 

podendo optar por sua própria modelagem ou não realizar qualquer tipo de 

contratação e/ou licitação, situação em que não haverá ressarcimento das despesas 

incorridas pelos interessados. Os estudos, levantamentos, projetos, análises, minutas 

e sugestões de estruturação deverão ser entregues em até 90 (noventa) dias 
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corridos, contados a partir da data de publicação da Autorização para realização dos 

mesmos.  Uma vez submetidos aos órgãos competentes do Estado e considerados 

consistentes e adequados para o Processo de Contratação estes poderão vir a ser, 

então, utilizados pela CAERD em seu Programa, assegurando-se a participação do 

manifestante na licitação decorrente dos estudos, bem como, caso não venha a vencer 

a licitação, o reembolso, pelo vencedor, das despesas incorridas para os estudos, 

segundo determinação das Leis Federais  8.987/95; 9.074/95 e 11.079/04;   

 

MARCIA CRISTINA LUNA              DEBORA MARIA DE C.R.D. MEDINA REIS          

Diretora Presidente             Diretora Técnica Operacional 
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ANEXO A 

Procedimentos gerais para registro, seleção e aprovação de estudos técnicos e 

projetos que apontem alternativas para ampliação da capacidade de investimentos da 

CAERD para fins de universalização de saneamento básico. 

O ESTADO DE RONDÔNIA, por meio da Companhia de Águas e Esgoto do Estado de Rondônia (CAERD), 

devidamente autorizada pelo Conselho Gestor do Programa Estadual de PPP, nos termos da Resolução nº 

01/CGPPP, de 14 de maio de 2012, e considerando: 

• a necessidade de ampliação da capacidade de investimentos para o cumprimento de obrigações já 

contraídas pela empresa nos contratos em vigor com os municípios; para o atingimento de metas de 

ampliação ao acesso aos serviços de esgotamento sanitário; e para a prospecção de novos mercados; 

• a necessidade de fortalecimento/reposicionamento da CAERD no mercado, face o cenário 

concorrencial, a partir da edição da lei 11.445/07; 

• a necessidade de regulamentação do Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, referente ao 

Edital de Chamamento Público Nº 001/2013, com o intuito de assegurar o atendimento dos princípios 

da publicidade, da transparência e da isonomia da participação dos eventuais interessados; 

RESOLVE:  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Regulamentar o Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI no desenvolvimento de estudos 

técnicos e projetos básicos que apontem alternativas para ampliação da capacidade de investimentos, a 

partir das seguintes diretrizes estratégicas: 

a) Área de abrangência: municípios operados pela CAERD no Estado de Rondônia, preferencialmente 

nos municípios não contemplados com recursos não onerosos do Programa de Aceleração do 

Crescimento – Governo Federal; 

b) Escopo: Sistema de Esgotamento Sanitário e otimização da Gestão Comercial, incluindo caça 

fraude e gestão do parque de hidrômetros e atividades e investimentos voltados a otimização do 

sistema de abastecimento de água;; 

c) Diagnóstico e proposição de alternativas técnicas operacional, institucionais, legais e econômico-

financeiras das operações; 

d) Estudo de projetos específicos de parcerias, no âmbito de concessão de serviços de saneamento 

básico, para a implementação das alternativas, devendo contemplar detalhamento técnico 

operacional, institucional, legal e econômico-financeiro, incluindo a viabilização da captação de 

recursos, compreendendo-se, inclusive, o trabalho de apoio, consultoria, assessoramente e 

suporte para o desenvolvimento do programa de PPP. 
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§1º   Competirá ao Grupo Técnico - GT, composto por empregados da CAERD e do Conselho Gestor 

do Programa Estadual de PPP designados em ato próprio, às atribuições de: 

a) Efetuar a análise que subsidiará a autorização para o desenvolvimento dos estudos técnicos e 

projetos postulado pelo interessado; 

b) Acompanhamento dos estudos técnicos e projetos básicos autorizados; e, 

c) Emitir parecer visando subsidiar a decisão da Diretoria quanto ao resultado final dos estudos 

técnicos e projetos desenvolvidos. 

§2º   Para a adequação do exercício das atribuições conferidas no §1° deste artigo, os membros do 

Grupo Técnico poderão: 

a) Convocar empregados da CAERD e do Conselho Gestor do Programa Estadual de PPP que não 

compõem o GT que, devido ao conhecimento técnico, passam a contribuir no fornecimento de 

informações, documentos, na participação de reuniões e vistorias técnicas; 

b) Definir estrutura administrativa necessária para o atendimento do escopo da presente Resolução; 

c) Priorizar as atribuições recebidas em detrimento das atividades de rotina da respectiva unidade 

organizacional de lotação, visando cumprir os prazos ora definidos. 

§3º     Competirá a Diretoria Técnica Operacional, com anuência da Presidência da CAERD, o ato de 

autorização para realização dos estudos técnicos e projetos, atendidos os requisitos do Art. 

3°. 

§4º    Competirá aos interessados desenvolverem os estudos técnicos e projetos, atendendo o 

regramento disposto no presente documento. 

DA AUTORIZAÇÃO E DO REGISTRO 

Os interessados em participar poderão solicitar autorização para desenvolvimento dos estudos técnicos e 

projetos nos termos definidos no Art. 1° desta Resolução, sendo que as manifestações serão recebidas na 

Rua Pinheiro Machado, 2112 – Bairro São Cristóvão - CEP 76.804-046 - fone: 69- 32161712, e-mail: 

dtn@caerd-ro.com.br - Porto Velho/RO, na Diretoria Técnica Operacional, no prazo de 10 (dez) dias 

corridos, contados a partir da data de publicação deste Edital. 

§1º     A solicitação deve ser individual para estudos técnicos e projetos, em cada área de interesse, 

entretanto, necessariamente os estudos técnicos e projetos deverão contemplar a diretriz 

prevista na alínea "a" do "caput" do Art. 1°. 

§2º           A solicitação de autorização deve vir acompanhada das seguintes informações: 

a) Qualificação do interessado: O interessado deverá oferecer original ou cópia autenticada dos 

seguintes documentos: Cartão de CNPJ, contrato social, e sua última alteração contratual, 

inscrição municipal, inscrição estadual, certidão negativa e débito conjunta de tributos federais e 

dívida ativa da União, certidão negativa de débito estadual, certidão negativa de débito municipal, 

certidão negativa de débito junto ao INSS, certificado de regularidade de situação do FGTS, indicar  

mailto:dtn@caerd-ro.com.br
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seu representante legal e descrever sua experiência no desenvolvimento de projetos similares ao 

escopo do empreendimento proposto mediante a apresentação de atestados comprobatórios e, 

por fim, elencar as empresas a serem contratadas e os profissionais que serão utilizados na 

realização dos estudos técnicos e projetos básicos, contendo sua qualificação, capacidade técnica 

e o respectivo escopo do trabalho de cada um; 

b) Discriminação do objetivo do interessado e área de abrangência: o interessado deverá definir o 

objeto do estudo proposto e caracterizar a área de abrangência do mesmo, apresentando 

diagnóstico da situação atual, contextualização e propósito dos estudos técnicos e projetos; 

c) Características estimadas do empreendimento: O interessado deverá apresentar sucintamente as 

características gerais do empreendimento e indicar o custo para sua implementação, por etapas e 

final; 

d) Cronograma e condições técnicas de realização: o interessado deverá apresentar cronograma de 

execução e os documentos e as informações necessárias para realização dos estudos técnicos e 

projetos básicos; 

e) Previsão de dispêndio com os estudos técnicos e projetos: o interessado deverá apresentar uma 

planilha com os custos de cada etapa dos estudos técnicos e projetos e seu peso percentual no 

custo total dos estudos técnicos e projetos básicos. Este serão avaliados para efeito de eventual 

ressarcimento, nos casos previstos no art. 21 da Lei 8.987/95; 

f)          Declaração de que conhece e concorda com todos os termos da presente Resolução. 

§3º    Quando o interessado representar um consórcio, as informações constantes na alínea "a" do 

§2° deste artigo deverão ser apresentadas por todos os consorciados. 

§4º    O cronograma de execução dos estudos técnicos e projetos não poderá ultrapassar 90 

(noventa) dias, sendo que cada etapa estabelecida deverá ser finalizada por relatório a ser 

entregue ao GT. 

§5º    No caso do Grupo Técnico constatar que a previsão de dispêndio para a realização dos 

estudos técnicos e projetos apresenta valores superiores aos preços praticados em mercado 

para serviços similares, a situação será informada aos interessados previamente à 

deliberação quanto a autorização, oportunizando que apresente: 

a) Justificativa dos valores; 

b) Novo orçamento considerando preços aferidos pela avaliação do Grupo Técnico. 

§6º     Os documentos requeridos pelos interessados serão postos à disposição para consulta, 

ficando à critério da CAERD o deferimento ou não de fornecimento de cópia de 

documentação. Para realização de reuniões e visitas técnicas as mesmas devem ser 

requeridas ao Grupo Técnico que procederá ao agendamento. 
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Art. 3. A análise da solicitação observará, além dos requisitos da conveniência e oportunidade, se o objeto dos 

estudos técnicos e projetos estão alinhados com as diretrizes gerais previstas no Art.1º deste documento 

(observado o disposto no § 1º do Art. 2°), se a solicitação está instruída com as informações exigidas no §2° do 

Art. 2°, e se os valores• da proposta financeira são condizentes com os praticados pelo mercado, podendo o 

Grupo Técnico solicitar informações adicionais que julgar necessárias. 

§1º   O resultado da análise da solicitação para os estudos técnicos e projetos de que trata este PMI será 

informado ao interessado, no prazo de até 60 dias, contados a partir de 1º dia útil subsequente ao 

término do prazo para recebimento das manifestações de interesse previsto no Art. 2°, facultado ao 

mesmo requerer esclarecimentos no prazo de 5 dias, contados da data do recebimento do 

comunicado. 

§2º   O Termo de Autorização será publicado no Diário Oficial do Estado, indicando o objeto dos estudos 

técnicos e projetos, o interessado e o prazo para execução, e encaminhado aos interessados, 

mediante aviso de recebimento (AR), juntamente com o Termo de Confidencialidade que deverá ser 

assinado pelo representante legal, sob pena de anulação da autorização. 

§3º     A autorização concedida não gera efeitos de: 

a) Conferir garantia de aproveitamento dos estudos técnicos e projetos dela decorrente; 

b) Obrigar a Administração a realizar a licitação ou qualquer tipo de contratação ou avença; 

c) Conceder direito de preferência ou exclusividade; 

d) Criar, por si só, qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na sua elaboração. 

Art. 4. O Grupo Técnico que acompanhará o desenvolvimento dos trabalhos receberá os relatórios, a cada etapa 

concluída pelos interessados, manterá atualizado o registro dos estudos técnicos e projetos básicos. 

§1º     No escopo de validar as autorizações concedidas, a CAERD manterá registro nas seguintes 

condições: 

a) Registro ativo: são aqueles considerados válidos pela CAERD com acompanhamento contínuo 

do andamento dos estudos técnicos e projetos básicos, mediante recebimento de relatórios 

conforme etapas definidas em cronograma, previsto na alínea "d" do §2° do Art. 2°; 

b)          Registro inativo: são aqueles considerados insubsistentes pela CAERD ou sem pronunciamento 

pela parte interessada, nos prazos estabelecidos em cronograma. 

 

§2º   A não apresentação dos relatórios nos prazos determinados implicará na declaração de abandono 

e transferência do registro para condição de inativo com consequente arquivamento do processo, 

situação que será formalmente comunicada ao interessado que poderá retirar a documentação 

eventualmente encaminhada à CAERD. 

§3º     Não serão concedidas prorrogações dos prazos autorizados para desenvolvimento dos estudos 

técnicos e projetos, definido no §4° do Art. 2°, exceto na hipótese devidamente justificada da 

necessidade de maiores investigações de campo ou outros estudos especiais que poderão ser 

requeridos pelo interessado ou pelo Grupo Técnico da CAERD. 
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 DA SELEÇÃO E APROVAÇÃO 

Art. 5. O interessado deverá demonstrar como resultado dos estudos, relatório final contendo, no mínimo, os 

tópicos abaixo:  

a) Diagnóstico da situação atual do SAA e SES operados pela CAERD; 

b) Proposição de alternativas técnicas operacional, institucional, legal e econômico-financeira das 

operações; 

c) Estudo de projetos específicos de parcerias, no âmbito de concessão de serviços de saneamento 

básico, para a implementação das alternativas, devendo contemplar detalhamento técnico 

operacional, institucional, legal e econômico-financeiro, incluindo a viabilização da captação de 

recursos 

d) A conveniência e oportunidade do objeto dos estudos técnicos e projetos, mediante identificação das 

razões que justifiquem a opção pelo modelo proposto, considerando a natureza, relevância e valor de 

seu objeto; 

e) A indicação estimativa do impacto orçamentário-financeiro; 

f) Elaboração de matriz de risco; 

g) Aspectos ambientais, regulatórios e fiscais. 

h) Minutas de Edital e Contrato e quaisquer outros documentos para uma eventual licitação.  

§1º     Recebido o relatório final, o Grupo Técnico emitirá parecer observando o atendimento do rol 

disposto no "caput" deste artigo e, ainda, se o trabalho teve desenvolvimento fundamentado em 

estudos consistentes e adequados, atendendo a boa técnica, especialmente às condições de 

atualidade, eficiência e segurança, bem como a apresentação de custos, tanto os finais, quanto os 

relativos às diversas etapas de desenvolvimento dos estudos, devidamente comprovados por dados 

contábeis. 

§2º   Na hipótese de existirem estudos técnicos com objeto idêntico ou similar, será ponderado o que 

apresentar melhor vantagem técnica, econômica, financeira e sócio ambiental. 

§3º     O Grupo técnico poderá, mediante autorização do Diretor Presidente do Conselho Gestor e 

assessoria da Presidente da CAERD, solicitar informações, esclarecimentos ou estudos 

complementares. A mesma prerrogativa poderá ser exercida pela Diretoria da CAERD, antes da 

manifestação final. 

§4º   Concluído o parecer, os processos serão submetidos à análise e seleção da Diretoria da CAERD e ao 

CGPPP. 

a) Os interessados serão comunicados por correspondência com aviso de recebimento (AR) quanto 

ao resultado da apreciação. 

b) A súmula de aprovação dos estudos técnicos e projetos básicos serão publicados no Diário Oficial 

do Estado. 
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 6. Os interessados serão os únicos responsáveis pelos custos financeiros e demais ônus decorrentes da 

elaboração dos estudos técnicos e projetos básicos, não fazendo jus a qualquer espécie de ressarcimento, 

indenização ou reembolso por despesa incorrida. 

Art. 7. Os interessados que tiveram a solicitação autorizada para elaboração dos estudos técnicos e projetos 

básicos serão responsáveis civil e criminalmente pela consistência dos mesmos, responsabilizando-se por 

eventuais perdas e danos à CAERD, CGPPP e/ou a terceiros, direta ou indiretamente provocados por sua 

insuficiência, salvo se, de forma explícita, específica e fundamentada, forem apontados os riscos que poderão 

incorrer aqueles que não adotarem as recomendações ou elementos técnicos que constituem os estudos técnicos 

e projetos básicos. 

Art. 8. Casos omissos ou pedidos de esclarecimentos serão pontualmente esclarecidos pelo Diretor Presidente da 

CAERD e CGPPP, mediante requerimento do interessado. 

Art. 9. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data, devendo ser publicada no site da CAERD www.caerd-

ro.com.br e no site do Governo do Estado www.ppp.ro.gov.br, assim como eventuais alterações posteriores. 

Porto Velho, 20 de Maio de 2013. 

 

MARCIA CRISTINA LUNA                       DEBORA MARIA DE C.R.D. MEDINA REIS      

Diretora Presidente                             Diretora Técnica Operacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.caerd-ro.com.br/
http://www.caerd-ro.com.br/
http://www.ppp.ro.gov.br/
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ANEXO B 
 
 
 
SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE 
TÉCNICA, LEGAL E AMBIENTAL/URBANÍSTICA DE EMPREENDIMENTO DE PARCERIA 

PÚBLICO-PRIVADA 
 
 

A ser preenchido pela CGPPP/CAERD 
 
 
Nº PROCESSO: ______________________DATA DE PROTOCOLO: 
_____/_____/_________ 
 

 
 
 
 
 
A Diretoria Técnica Operacional/Presidente da Companhia de Águas e Esgotos de 
Rondônia: 

 
Prezada Senhora: 
 
Solicitamos autorização para elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Legal e 
Ambiental/Urbanística e gestão comercial de projeto de otimização dos sistemas de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, no regime legal das PPPs, conforme informações abaixo: 
 
 
PROJETO E DETALHAMENTO DO ESCOPO DOS ESTUDOS (descrever o que será 
apresentado) 
 

- 
- 
- 
- 
- 
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ÁREAS DE ESTUDO (descrever o que será apresentado) 

ÁREA TÉCNICA/FINANCEIRA – proposição de projeto arquitetônico completo (orçamento), no nível de 
precisão de projeto básico, com plantas baixas, cortes, elevações e panorâmicas; orçamento do 
empreendimento em nível de precisão adequado e indicação das fontes de consulta de preços; 
estudo de viabilidade econômico-financeira, com todas as premissas adotadas, projeções de fluxo de 
caixa pelo período previsto para a concessão, resultados financeiros e índices de retorno e cobertura, 
faixa tarifária esperada. 
 
ÁREA LEGAL – proposição das minutas de Edital, Contrato de PPP e Anexos, com a justificativa para a 
adoção dos critérios de seleção sugeridos, o Caderno de Encargos do Concessionário (CEC), o Sistema 
de Mensuração do Desempenho (indicadores de desempenho e metodologia de apuração) e o 
Mecanismo de Pagamento, além de todos os demais arquivos considerados necessários ao 
entendimento do Edital. 
 
ÁREA AMBIENTAL/URBANÍSTICA – descrição das compensações ambientais/urbanísticas, se exigidas 
pelos órgãos competentes e das proposições sugeridas pelo proponente: 
 

ÁREA DE GESTÃO COMERCIAL – descrição de politicas e procedimentos comerciais a fim de 
estabelecer as melhores práticas referentes ao uso racional dos recursos hídricos atendendo os 
conceitos de modicidade das tarifas e cortesia no relacionamento com os usuários. 
 

 
QUALIFICAÇÃO DO AGENTE EMPREENDEDOR 
 
Agente Empreendedor: 
 

 
CNPJ*: 
 
 
 
 

 

Endereço: 
 
 

Cidade UF CEP DDD/Telefone E-mail 

 
 

    

Nome do Responsável Legal: 
 
 
 
Procuração ou instrumento equivalente* 
 

Cargo/Função: 
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* O Agente Empreendedor da Modelagem (Consórcio ou a empresa líder, ou empresa individual) deverá fornecer 
originais ou cópias autenticadas dos documentos marcados. O registro como Agente Empreendedor da Modelagem se faz 
apenas para determinar a responsabilidade pelos estudos e identificar o beneficiário, caso haja a hipótese de 
ressarcimento das despesas incorridas com os estudos. 

 
CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
Denominação do empreendimento:  
Saneamento Básico  dos municípios de ................................ 
 
 
 

Período de Realização dos Estudos: 90 
(noventa) dias corridos a contar da 
publicação da pertinente Autorização a 
ser expedida pela Companhia de Águas e 
Esgotos de Rondônia- CAERD. 
 

Localização do empreendimento: Municípios de .............. 
 

Custo estimado do 
empreendimento: 
 

Previsão de dispêndio com os Estudos de Viabilidade e Projetos: 
 

Item 
 

Custos 
R$ 000 

Obras, instalações, equipamentos e sistemas  

Financiamentos  
Programa de Seguros Obrigatórios  
Garantias do Poder Concedente  
Garantias do Concessionário  
Modelagem econômico-financeira  
Caderno de Encargos do Concessionário (CEC)  
Sistema de Mensuração do Desempenho (SMD)  
Mecanismo de Pagamento (MP)  
Minuta de edital e contrato (e todos os Anexos)  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
TOTAL 
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DECLARAÇÃO DO AGENTE EMPREENDEDOR 

 
 
 
 
 
Declaramos, para os devidos fins, que temos ciência e concordância quanto às normas e aos 
procedimentos adotados pelo CGPPP do Estado de Rondônia e pela CAERD, nos termos deste 
Chamamento Público para Manifestação de Interesse, no âmbito deste Programa. 
 
 
 
 

,          de                              de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 

Nome do Responsável pelo Agente Empreendedor: 

 
 
 
 
 
 

Carimbo e assinatura do responsável pelo agente 
empreendedor: 
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DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS 

 
Estudos de Viabilidade da PPP – Cadastramento Prévio 

 
1 Cartão de CNPJ 

2Contrato Social ou Estatuto Social e última alteração 

3Inscrição Municipal 

4Inscrição Estadual 

5Certidão Negativa de Débito Conjunta de Tributos Federais 

6Certidão Negativa de Dívida Ativa da União 

7Certidão Negativa de Débito Estadual 

8Certidão Negativa de Débito Municipal 

9Certidão Negativa de Débito junto ao INSS 

10Certificado de Regularidade de Situação do FGTS 

11 Indicação de representante legal e descrição de sua experiência 

12 Informar existência ou não de empresas contratadas e relacioná-las quando houver, bem 

como os 

profissionais utilizados na realização dos estudos (qualificação, capacidade técnica e função de cada 

profissional) 

13 Características gerais do Empreendimento e custo estimado para sua implementação 

14 Experiência profissional dos membros da equipe técnica no Brasil e no exterior, comprovada 

pelo interessado mediante a apresentação de atestados; 

15 Comprovação de experiência profissional dos membros da equipe técnica e dos consultores; 

16 Cabedal da empresa candidata (porte da empresa, tempo e área de atuação, adequação da 

proposta aos objetivos colimados pelo Estado). 

 


