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Modelo nº 01 – Proposta Comercial 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE] 

 

[Local], [•] de [•] de 2017. 

 

À Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS 

 Ref.:  Proposta Comercial para o Lote nº [•] 

 

A Proponente [•], [qualificação completa], por seu representante, 

 

  Não apresenta Proposta Comercial para o Lote nº [•]. 

  Apresenta Proposta Comercial para o Lote nº [•] no Valor Total de R$ [•] ([valor 

por extenso]). 

 

 

 

_______________________ 

[Proponente] 

[Nome e identificação do Representante Legal ou Credenciado] 
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Modelo nº 02 – Declaração de formulação independente da Proposta Comercial 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE] 

 

[Local], [•] de [•] de 2017. 

 

À Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS 

 Ref.:  Declaração de formulação independente da Proposta Comercial 

 

A Proponente [•], [qualificação completa], por seu representante, declara sob as penas da 

lei, em especial das Leis nº 12.529/2011 e 12.846/2013, que: 

 

(a) As Propostas Comerciais apresentadas para participar do presente Chamamento 

Público foram elaboradas de maneira independente por esta Proponente, e o 

conteúdo das Propostas Comerciais não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Chamamento Público, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 

(b) A intenção de apresentar as Propostas Comerciais elaboradas para participar do 

presente Chamamento Público não foi informada, discutida ou recebida de 

qualquer outro participante potencial ou de fato do Chamamento Público, 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 do presente Chamamento Público 

quanto a participar ou não deste certame; 

 

(d) O conteúdo das Propostas Comerciais apresentadas para participar do 

Chamamento Público não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 

Chamamento Público antes da adjudicação de seu objeto; 

 

(e) O conteúdo das Propostas Comerciais apresentadas para participar do presente 

Chamamento Público não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
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informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da TELEBRAS antes da 

abertura oficial das propostas; e 

 

(f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração, e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la, e que na hipótese se revelar falso qualquer 

dos fatos aqui elencados a Proponente está sujeita às penalidades previstas na Lei 

nº 12.529/2011 e na Lei nº 12.846/2013. 

 

_______________________ 

[Proponente] 

[Nome e identificação do Representante Legal ou Credenciado] 
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Modelo nº 03 – Declaração de Aptidão 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE] 
 

[Local], [•] de [•] de 2017. 

 

À Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS 

 Ref.:  Declaração de Aptidão 

 

A Proponente [•], [qualificação completa], por seu representante, declara, para fins de 

participação no Chamamento Público nº 01/2017 promovido pela TELEBRAS, que a 

Proponente não está enquadrada em qualquer hipótese de restrição de participação prevista 

no Edital, estando apta a participar do Chamamento Público. 

 

 

_______________________ 

[Proponente] 

[Nome e identificação do Representante Legal ou Credenciado] 
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Modelo nº 04 – Declaração de adimplência perante a ANATEL 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE] 
 

[Local], [•] de [•] de 2017. 

 

À Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS 

 Ref.:  Declaração de adimplência perante a ANATEL 

 

A Proponente [•], [qualificação completa], por seu representante, declara, para fins de 

participação no Chamamento Público nº 01/2017 promovido pela TELEBRAS, que está 

adimplente perante a ANATEL, observada a integralidade dos regulamentos editados pela 

ANATEL, estando, portanto em situação regular perante aquela Agência.  

 

A Proponente declara para os mesmos fins que não teve decretada a caducidade de 

concessão, permissão ou autorização da empresa, de sua(s) coligada(s), controlada(s) ou 

controladora(s), nos últimos 2 (dois) anos.  

 

 

_______________________ 

[Proponente] 

[Nome e identificação do Representante Legal ou Credenciado] 
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Modelo nº 05 – Declaração de Capacidade Técnica 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA ATESTANTE] 

 

[Local], [•] de [•] de 2017. 

 

À Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS 

 Ref.:  Declaração de Capacidade Técnica 

 

A [•], [qualificação completa], por seu representante, declara, na qualidade de 

[controladora] da Proponente [•], [qualificação completa]/controlada da Proponente [•], 

[qualificação completa]/Proponente] para fins de participação no Chamamento Público nº 

01/2017 promovido pela TELEBRAS, que possui capacidade técnica para operar, manter e 

fornecer serviços de telecomunicações via satélite, atendendo ao menos 5.000 (cinco mil) 

usuários, tendo como principais redes ativas as descritas abaixo:  

 

1. Rede/Local:_____________________ Quantidade de Usuários Ativos:_________ 

2. Rede/Local:___________________ __ Quantidade de Usuários Ativos:_________ 

2. Rede/Local:___________________ __ Quantidade de Usuários Ativos:_________ 

... 

 

 

 

_______________________ 

[Proponente] 

[Nome e identificação do Representante Legal ou Credenciado] 
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Modelo nº 06 – Atestado de Experiência Técnica 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA ATESTANTE] 

 
[Local], [•] de [•] de 2017. 

 

À Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS 

 Ref.:  Atestado de Experiência Técnica 

 

 

A operadora de satélite [•], [qualificação completa], por seu representante legal, atesta que 

possui firmado(s) contrato(s) de provimento de capacidade para a atestada [•], [qualificação 

completa], observadas as seguintes características: 

 

Objeto da contratação: [•] 

Vigência do Contrato: [•]/[•]/[•] a [•]/[•]/[•] 

Valor do Contrato: R$ [•] (valor por extenso) 

 

A [Atestante] atesta ainda que o contrato acima referido [tem sido, até a presente data,/foi] 

integralmente honrado pela [Atestada], sem quaisquer problemas em sua execução, 

desconhecendo fatos que desabonem a experiência da Proponente. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

[Operadora de Satélite Atestante] 

[Nome completo do Representante Legal da Operadora de Satélite, contendo indicação de 

(i) cargo profissional e (ii) dados de telefone e e-mail para contato] 
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Modelo nº 07 – Autodeclaração de Experiência Técnica 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA ATESTANTE/PROPONENTE] 

 
[Local], [•] de [•] de 2017. 

 

À Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS 

 Ref.:  Autodeclaração de Experiência Técnica 

 

 

A Proponente [•], [qualificação completa], por seu representante legal, declara que é 

operadora de satélite e que desempenha atividades de provimento de Capacidade Satelital, 

possuindo experiência no mercado de exploração de Capacidade Satelital. 

 

A Proponente declara ainda que as atividades de provimento de Capacidade Satelital [têm 

sido, até a presente data,/foram] cumpridas sem problemas relevantes em sua execução, não 

havendo fatos que desabonem a experiência da Proponente. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

[Proponente] 

[Nome completo do Representante Legal da Operadora de Satélite, contendo indicação de 

(i) cargo profissional e (ii) dados de telefone e e-mail para contato] 
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Modelo nº 08 – Regularidade ao artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE] 

 

[Local], [•] de [•] de 2017. 

 

À Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS 

 Ref.:  Regularidade ao artigo 7º, XXXIII da Constituição 

 

 

A Proponente [•], [qualificação completa], por seu representante, declara, para fins de 

participação no Chamamento Público nº 01/2017 promovido pela TELEBRAS, que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

_______________________ 

[Proponente] 

[Nome e identificação do Representante Legal ou Credenciado] 
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Modelo nº 09 – Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo – TCMS 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA INTERESSADA] 
 

[Local], [•] de [•] de 2017. 

 

À Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS 

Ref.:  Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo – TCMS 

 

[Qualificação: nome, nacionalidade, CPF, identidade (número, data e local de expedição), 

filiação e endereço], na qualidade de preposto da interessada [•], [qualificação completa], 

declaro. perante a TELEBRAS, ter ciência inequívoca da legislação sobre o tratamento de 

informação classificada cuja divulgação possa causar risco ou dano à segurança da 

sociedade ou do Estado, e  me comprometo a guardar o sigilo necessário, nos termos da Lei 

nº 12.527/2011:   

 

a) Tratar as informações classificadas em qualquer grau de sigilo ou os materiais de 

acesso restrito que me forem fornecidos pela TELEBRAS, incluindo, mas não se 

limitando a os anexos ao Contrato de Cessão de Capacidade Satelital denominados 

“Anexo D5 – Compromissos Mínimos de Rede”; “Anexo D6 – Direitos do 

Exercício de Opção” e “Anexo D7 – Especificações Técnicas do SGDC”, 

comprometendo-se ainda a preservar o seu sigilo, de acordo com a legislação 

vigente;  

 

b) Preservar o conteúdo das informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou 

dos materiais de acesso restrito, sem divulgá-lo a terceiros;  

 

c) Não praticar quaisquer atos que possam afetar o sigilo ou a integridade das 

informações classificadas em qualquer grau de sigilo, ou dos materiais de acesso 

restrito; e  

 

d) Não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo: (i) informações classificadas 

em qualquer grau de sigilo; (ii) informações relativas aos materiais de acesso restrito 

da TELEBRAS, salvo autorização da autoridade competente.  

 

Declaro que tive acesso aos anexos ao Contrato de Cessão de Capacidade Satelital 

denominados “Anexo D5 – Compromissos Mínimos de Rede”; “Anexo D6 – Direitos do 

Exercício de Opção” e “Anexo D7 – Especificações Técnicas do SGDC”, os quais integram 

o Edital de Chamamento Público nº 01/2017 e estou ciente de que o descumprimento das 

obrigações aqui assumidas poderá ensejar a aplicação das sanções previstas no artigo 33 da 

Lei nº 12.527/2011 a mim e à Proponente.  

 

Por estarem de acordo com o presente Termo, o assino na presença das testemunhas abaixo 

identificadas.  
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[Local, data] 

 

_______________________ 

[Solicitante] 

[Nome e identificação do Solicitante (pessoa física)] 

_______________________ 

[Interessada] 

[Nome e identificação do Representante Legal] 

 

 

Testemunhas: 

 

1. _________________________________ 

Nome: [•] 

RG: [•] 

CPF: [•] 

2. _________________________________ 

Nome: [•] 

RG: [•] 

CPF: [•] 

 

Observação: O presente Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo – TCMS observa 

os termos estabelecidos no Anexo I do Decreto nº 7.845/2012. 
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Modelo nº 10 – Modelo de Solicitação de Esclarecimentos 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA INTERESSADA] 
 

[Local], [•] de [•] de 2017. 

 

À Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS 

 Ref.:  Solicitação de Esclarecimentos 

 

Prezados Senhores, 

 

A interessada [•], por seu(s) representante(s) legal(is), apresenta a seguinte solicitação de 

esclarecimentos relativa ao Edital: 

 

Questão Referência Esclarecimento 

1 
Item ou cláusula e documento a que 

se refere o esclarecimento. 

Solicitação de esclarecimento, redigida em 

forma de questionamento/pergunta. 

2 
Item ou cláusula e documento a que 

se refere o esclarecimento. 

Solicitação de esclarecimento, redigida em 

forma de questionamento/pergunta. 

 

Atenciosamente, 

 

_______________________ 

[Proponente ou interessado] 

[Nome e identificação do Representante Legal] 

 

Responsável para contato: [•] 

Telefone: [•] 

Endereço eletrônico: [•] 
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Modelo nº 11 – Modelo de Carta de Credenciamento 

 

[EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE] 
 

[Local], [•] de [•] de 2017. 

 

À Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRAS 

 Ref.:  Carta de Credenciamento 

 

Prezados Senhores, 

 

A Proponente [•], [qualificação], pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui 

como Representante(s) Credenciado(s) o(s) Sr.(s)/Srª(s) [•], [qualificação], para representar a 

Proponente perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos governamentais, da 

Administração Pública direta ou indireta, bem como quaisquer agências governamentais, 

sobretudo perante a TELEBRAS, para estabelecer e manter entendimentos com referidos 

órgãos públicos, agências ou outras entidades, 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 procedimento 

de Chamamento Público descrito no Edital, inclusive para formular Propostas Comerciais e 

Propostas Comerciais Substitutivas, interpor recursos e apresentar contrarrazões e renunciar 

ao direito de interpor recursos e de apresentar contrarrazões. Ainda, outorgam-se poderes 

específicos para o Representante(s) Credenciado(s) assumir compromissos e/ou obrigações 

em nome da Proponente e de qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação 

em nome da Proponente, incluindo mas não se limitando a apresentar Proposta Comercial 

e/ou Proposta Comercial Substitutiva no âmbito do presente Chamamento Público. 

 

_______________________ 

[Proponente] 

[Nome e identificação do Representante Legal, com firma reconhecida] 

 


