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ANEXO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019
Processo Administrativo n.° 01205.000158/2019-64

 

ANEXO 09  - MODELO DE ATESTADO VISTORIA

 

Declaro, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 06/2019  que a
empresa:___________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob
nº___________________, sediada na ____________________________, representada pelo
Sr._________________________________________, vistoriou as áreas onde serão executados os
serviços propostos no Pregão Eletrônico supracitado, para tomar pleno conhecimento de suas instalações e
das peculiaridades e dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro.

______________, _____ de ______________ de 2019.
 

_________________________________________

Servidor Responsável para Acompanhamento de Vistoria

(Assinatura e Carimbo)

 

 

Declaro que me foram apresentadas às áreas e instalações, com acesso a todos os locais e detalhes
necessários para a elaboração da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informações e esclarecimentos
inerentes a esta vistoria, por mim solicitados.

 
 _______________________________

Assinatura do Representante do Licitante
 

Nome:__________________________
 

Documento de identificação nº: ________________________
 
 
 

 

 

ANEXO 09-A  - MODELO DE ATESTADO VISTORIA
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Declaro que a empresa __________________________________________, CNPJ
______________________________, optou por não vistoriar o local de execução dos serviços objeto do
Pregão Eletrônico nº 06/2019 - MPEG, estando ciente das especificações técnicas e todas as demais
exigências para a realização dos serviços licitados, não podendo alegar desconhecimento das condições de
operação e realização dos mesmos.
 

___________________________________________
Assinatura do Representante da Empresa

 
Nome: (_____________________________________________)

Cédula de Identidade: (___________________________)
 
 

(________________________), em (____) de (____________) de (______)

Documento assinado eletronicamente por Dilson Augusto de Araújo Júnior, Assistente em Ciência e
Tecnologia, em 05/08/2019, às 14:43 (horário oficial de Brasília), com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mc�c.gov.br/verifica.html,
informando o código verificador 4450233 e o código CRC 14DF197A.
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