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ANEXO
ANEXO 08 – MODELO ATESTADO DE VISTORIA
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CONCORRÊNCIA Nº 001/2017
Processo Administrativo n° 01205.000360/2017-24

1.
Declaramos
para
fins
de
cumprimento
que
a
empresa
____________________________________, inscrita sob CNPJ nº __________________sediada à
_________________________________________________, procedeu à vistoria técnica nas áreas
onde serão executados os serviços de conclusão do Centro de Exposição Eduardo Galvão no
Parque Zoobotânico do Museu Paraense Emílio Goeldi, para tomar pleno conhecimento de
suas instalações e dificuldades que os serviços possam apresentar no futuro.
Não será considerada qualquer alegação posterior por parte da licitante de que
esta não tenha tido conhecimento do local ou deixado de conferir as medidas e as
características dos serviços acima descritos.

__________________________________________________________
Nome, cargo do Servidor, e assinatura da área técnica do MPEG

2. 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.

_________________________________________________________
Nome, RG/CPF e assinatura do representante técnico da licitante.
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Belém, _____ de ____________________ de ______

ANEXO 08 - A - MODELO DECLARAÇÃO NÃO VISTORIA

Declaro que a empresa __________________________________________, CNPJ
______________________________,
sediada
à
_______________________________________optou por não vistoriar o local de execução dos
serviços de Conclusão da Centro de Exposições Eduardo Galvão, objeto da Concorrência nº
001/2017, 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.

_________________________________________________________
Nome, RG/CPF e assinatura do representante técnico da licitante.

Cidade, _____ de ____________________ de ______

Obs. A declaração de não vistoria deverá ser feita em papel timbrado da empresa.

Documento assinado eletronicamente por Humberto Junior Costa Queiroz,
Assistente Técnico, em 05/10/2017, às 12:31, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias
MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.mctic.gov.br/verifica.html informando o código verificador 2275425 e o
código CRC 4F9EC6F2.
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