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ANEXO
Processo Administrativo n° 01205.000184/2020-26
Pregão Eletrônico nº 07/2020
ANEXO 06 – MODELO ATESTADO DE VISTORIA

1. Declaramos para fins de cumprimento que a empresa ________________________,
inscrita sob CNPJ nº __________________sediada à _____________________________, procedeu à
vistoria técnica nas áreas onde serão executados o serviço de Elaboração de Projeto Executivo de
arquitetura e projetos complementares para Construção de Almoxarifado de Produtos Químicos
com área de 120 m², localizado no Campus de Pesquisa do MPEG, estabelecidas no Edital do Pregão
Eletrônico nº 07/2020 e seus anexos, 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.

Belém, _____ de ____________________ de ______
OBS: O atestado de vistoria poderá ser substituído por declaração emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais para execução do objeto; ou que tem
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo
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total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a contratante.
Documento assinado eletronicamente por Humberto Junior Costa Queiroz, Analista em Ciência e
Tecnologia, em 24/09/2020, às 15:09 (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 5908530 e o código CRC F685CA59.
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