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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

[Local], [--] de [--] de 2019 

À 
Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia (“SEINFRA”) 
Centro Administrativo da Bahia, 4ª Avenida, 400 
Salvador/Bahia 

Ref.: Edital de Concorrência n° [--] /2019 – Carta de Declaração de Análise do Plano 

de Negócios e Adequabilidade pela Instituição/Assessoria Financeira 

1. Pela presente carta, o [nome da instituição ou assessoria financeira] (“Analista 

Financeiro”), [instituição/assessoria] financeira que assessora o [nome da Concorrente] 

(“Concorrente”), de acordo com o subitem 12.3 do Edital, declara, para os devidos fins, 

que analisou o Plano de Negócios e a Proposta Econômica apresentados pela 

Concorrente e atesta a sua viabilidade e exequibilidade sob os aspectos da montagem 

financeira do empreendimento. 

2. O Analista Financeiro declara que analisou o Plano de Negócios elaborado pela 

Concorrente sob todos os seus aspectos financeiros, tendo confrontado a metodologia da 

montagem financeira do empreendimento à luz das melhores práticas de mercado, e 

realizado os questionamentos e investigações que considerou necessários para sua análise, 

assumindo, para tanto, a exatidão e completude dos dados e levantamentos utilizados pela 

Concorrente como base para a elaboração do Plano de Negócios. 

3. Dessa forma, o Analista Financeiro, atesta, em relação ao Plano de Negócios e à 

Proposta Econômica da Concorrente: 

(i) a viabilidade, econômica e financeira, e a exequibilidade, desde que mantidas todas as 

premissas e parâmetros adotados; 

(ii) a coerência das demonstrações e dados financeiros apresentados e 

(iii) a viabilidade da concessão dos financiamentos necessários ao cumprimento das 

obrigações da Concessionária, nos montantes e nas condições apresentados pela 

Concorrente. 

4. Com base em todo o exposto, e desde que mantidas as premissas e parâmetros adotados 

no Plano de Negócios e na Proposta Econômica a nós apresentados pela Concorrente, 
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atestamos sua viabilidade e exequibilidade sob os aspectos financeiros o qual será  

apresentado pela Concorrente na Concorrência. 

Atenciosamente, 

[Analista Financeiro] 

[representante(s) legal(is)] 
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