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ANEXO IV – MODELO DE CARTAS E DECLARAÇÕES
A – Modelo de carta de credenciamento
Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência nº xxxx
Pelo presente instrumento, a [●] (licitante), [qualificação], doravante denominada
“Outorgante”, nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os Srs. [●], [qualificação],
credenciando-os para, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de
nomeação, praticar os atos necessários durante toda a realização do certame licitatório da
Concorrência nº xxxx, inclusive para:
a) Representar a Outorgante nas sessões públicas de licitação e em todos os demais atos

do processo licitatório;
b) Assinar e rubricar documentos durante as sessões públicas;
c) Ofertar lances viva-voz;
d) Interpor recursos, apresentar as razões e contrarrazões de recursos e renunciar ao direito

de interpor recursos;
e) Representar a Outorgante na defesa de seus interesses em âmbito administrativo durante

o procedimento licitatório;
f)

Receber comunicações em nome da Outorgante, referente à presente licitação;

g) Acompanhar os demais representantes da Outorgante nas visitas técnicas aos locais do

serviço concedido.
O presente credenciamento será válido até o término do procedimento da Concorrência nº
xxxx.
[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]
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B – Modelo de solicitação de esclarecimentos
Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
A (licitante/cidadão), encaminha nesta oportunidade a seguinte solicitação de esclarecimento a
respeito do edital de licitação em referência:
Número do
esclareciment
o
[...]

[...]

Item do Edital

Inserir o item do Edital
que se relaciona
ao
esclarecimento
solicitado.
Inserir o item do Edital
que se relaciona
ao
esclarecimento
solicitado.

Esclarecimento solicitado

Expor de forma clara e objetiva o
esclarecimento desejado em forma e questão.

Expor de forma clara e objetiva o
esclarecimento desejado em forma e questão.

[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA]

[LICITANTE/CIDADÃO]
Responsável para contato:
[●] Dados para contato: [●]
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C – Modelo de Procurações
Modelo nº 01 – PROCURAÇÃO LICITANTE
Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital da Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, apresenta
procuração para sua representação.
Pelo presente instrumento de mandato, [Licitante], [qualificação], doravante denominada
"Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os Srs. [•], [qualificação], para,
em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, praticar os seguintes
atos na República Federativa do Brasil, em juízo e fora dele:
representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos
governamentais, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer agências governamentais, para
estabelecer e manter entendimentos com referidas entidades, agências, órgãos ou
departamentos, para receber citação, notificação e intimação 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 certame licitatório descrito no Edital de Concorrência nº
xxxx, inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos;
b)
assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer forma
contratar, fazer acordos, renunciar a direitos, dar e receber quitação em nome da Outorgante;
c)
representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em qualquer instância e
perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a contratação de advogados, com
poderes especiais para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitação;
d)
receber citação para ações judiciais; e
e)
a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, qualquer dos
poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem apropriadas.
a)

Esta procuração será válida até o término do procedimento da Concorrência nº xxxx.
[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]
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Modelo nº 02 – PROCURAÇÃO LICITANTE EM CONSÓRCIO
Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital da Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, apresenta
procuração para sua representação.
Pelo presente instrumento de mandato, [Licitante], [qualificação], doravante denominada
"Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os Srs. [•], [qualificação], para,
em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, praticar os seguintes
atos na República Federativa do Brasil, em juízo e fora dele:
representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos
governamentais, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer agências governamentais, para
estabelecer e manter entendimentos com referidas entidades, agências, órgãos ou
departamentos, para receber citação, notificação e intimação 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 certame licitatório descrito no Edital de Concorrência nº
xxxx, inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos;
g)
assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer forma
contratar, fazer acordos, renunciar a direitos, dar e receber quitação em nome da Outorgante;
h)
representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em qualquer instância e
perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a contratação de advogados, com
poderes especiais para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitação;
i)
receber citação para ações judiciais; e
j)
a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, qualquer dos
poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem apropriadas.
f)

Esta procuração será válida até o término do procedimento da Concorrência nº xxxx.
[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA
RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]
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Modelo nº 03 – PROCURAÇÃO PARA LICITANTE ESTRANGEIRA
Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital da Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, apresenta
procuração para sua representação.
Pelo presente instrumento de mandato, [Licitante], [qualificação], doravante denominada
"Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os Srs. [•], [qualificação], para,
em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, praticar os seguintes
atos na República Federativa do Brasil, em juízo e fora dele:
representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos
governamentais, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer agências governamentais, para
estabelecer e manter entendimentos com referidas entidades, agências, órgãos ou
departamentos, para receber citação, notificação e intimação 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 certame licitatório descrito no Edital de Concorrência
Concorrência nº xxxx, inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor
recursos;
l)
assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer forma
contratar, fazer acordos, renunciar a direitos, dar e receber quitação em nome da Outorgante;
m)
representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em qualquer instância e
perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a contratação de advogados, com
poderes especiais para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitação;
n)
receber citação para ações judiciais; e
o)
a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, qualquer dos
poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem apropriadas.
k)

Esta procuração será válida até o término do procedimento da Concorrência nº xxxx.
[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA
RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]
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D – Modelo de cartas de apresentação de garantia da proposta
Modelo nº 01 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DE PROPOSTA NA
MODALIDADE CAUÇÃO EM DINHEIRO

Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], neste ato representada por [●], portador(a) do RG nº [●]
e inscrito(a) no CPF/MF sob nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, apresenta o
comprovante de depósito no valor de R$ [●] ([●] Reais), na Conta Corrente de nº [●], agência
nº [●], banco [●], realizado na data de [●], em atendimento à exigência do edital para participar
da licitação.
[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA
RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]
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Modelo nº 02 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DA GARANTIA DE PROPOSTA DA
LICITANTE NA MODALIDADE CAUÇÃO EM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA

Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital da Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], neste ato representada por [●], portador(a) do RG nº [●]
e inscrito(a) no CPF/MF sob nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, apresenta os
documentos representativos da transferência dos títulos públicos em GARANTIA para o Estado
do Rio de Janeiro, na forma da legislação aplicável.
Em observância ao EDITAL, os documentos aqui anexados [indicação dos títulos] foram
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, e equivalem ao total de R$ [●] (por extenso),
em atendimento à exigência do edital para participar do Bloco [●] da licitação.
[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]
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Modelo nº 03 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA DA
LICITANTE NA MODALIDADE FIANÇA BANCÁRIA

Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital da Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], neste ato representada por [●], portador(a) do RG nº [●]
e inscrito(a) no CPF/MF sob nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, apresenta
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA, em atendimento à exigência do edital para participar do
Bloco [●] da licitação, pela qual:
1. O Banco [•], com sede em [•], inscrito no CNPJ/MF sob n.º [•], doravante denominado

“Banco Fiador”, diretamente por si e por seus eventuais sucessores, obriga-se perante o [•] como
fiador solidário da [•], com sede em [•], inscrita no CNPJ/MF sob nº [•], doravante denominada
“Afiançada”, com expressa renúncia dos direitos previstos nos artigos 366, 827, 835, 837, 838
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro), pelo fiel cumprimento de
todas as obrigações assumidas pela Afiançada no procedimento licitatório descrito no Edital da
Concorrência nº xxxx, cujos termos, disposições e condições o Banco Fiador declara
expressamente conhecer e aceitar.
2. Obriga-se o Banco Fiador a pagar ao Estado do Rio de Janeiro o valor total de R$ [●] ([●]),

sem limitação, multas, juros, atualização monetária e demais encargos moratórios, caso a
Afiançada (I) descumpra quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do EDITAL,
incluindo a obrigação de, se convocada, assinar o respectivo CONTRATO de CONCESSÃO
no prazo estabelecido no EDITAL e nas condições ofertadas, e (II) caso a Afiançada venha a
desistir da presente LICITAÇÃO após a fase de análise da GARANTIA DE PROPOSTA.
3. O Banco Fiador obriga-se ainda, até o valor fixado acima, pelos prejuízos causados pela

Afiançada, incluindo, mas não se limitando às multas aplicadas à LICITANTE no âmbito do
certame licitatório, comprometendo-se a efetuar os pagamentos oriundos destes prejuízos,
quando lhe forem exigidos, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir do
recebimento, pelo Banco Fiador, da notificação escrita encaminhada pelo Estado do Rio de
Janeiro.
4. O Banco Fiador não alegará nenhuma objeção ou oposição da Afiançada ou por ela invocada

para o fim de se escusar do cumprimento da obrigação assumida perante o Estado do Rio de
Janeiro nos termos desta CARTA DE FIANÇA.
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5. Na hipótese de o Estado do Rio de Janeiro ingressar em juízo para demandar o cumprimento

da obrigação a que se refere a presente CARTA DE FIANÇA, fica o Banco Fiador obrigado ao
pagamento das despesas arbitrais, judiciais ou extrajudiciais, observando-se o limite estipulado
acima.
6. A Fiança vigorará pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data prevista para a

Sessão Pública de Abertura da LICITAÇÃO, conforme as condições mencionadas no EDITAL.
7. Declara o Banco Fiador que:
7.1. A presente CARTA DE FIANÇA está devidamente contabilizada, observando

integralmente os regulamentos do Banco Central do Brasil atualmente em vigor, além de
atender aos preceitos da Legislação Bancária aplicável;
7.2. Os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a Fiança em nome em sua

responsabilidade; e
7.3. Seu capital social é de R$ [•] ([•] Reais), estando autorizado pelo Banco Central do Brasil

a expedir CARTAS DE FIANÇA, e que o valor da presente CARTA DE FIANÇA, no montante
de R$ [•] ([•] Reais), encontra-se dentro dos limites que lhe são autorizados pelo Banco Central
do Brasil.
Os termos que não tenham sido expressamente definidos nesta CARTA DE FIANÇA terão os
significados a eles atribuídos no EDITAL.

[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]
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Modelo nº 04 – CARTA DE APRESENTAÇÃO DE GARANTIA DE PROPOSTA DA
LICITANTE NA MODALIDADE SEGURO GARANTIA
Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital da Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], neste ato representada por [●], portador(a) do RG nº [●]
e inscrito(a) no CPF/MF sob nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, apresenta
SEGURO GARANTIA, em atendimento à exigência do edital para participar do Bloco [●] da
licitação, conforme apólice anexa.

[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]

TERMOS E CONDIÇÕES MÍNIMAS DO SEGURO GARANTIA
1. TOMADOR: [LICITANTE]
2. SEGURADO: Estado do Rio de Janeiro
3. OBJETO DO SEGURO, a constar nas Condições Particulares da Apólice: Garantir a

indenização, no montante mínimo de R$ [●] ([●]), caso o TOMADOR (I) descumpra quaisquer
de suas obrigações decorrentes da Lei ou do EDITAL, incluindo a obrigação de, se convocado,
assinar o respectivo CONTRATO de CONCESSÃO no prazo estabelecido no EDITAL e nas
condições ofertadas; (II), caso o TOMADOR venha a desistir da presente LICITAÇÃO após a
fase de análise da GARANTIA DE PROPOSTA;
(III) no caso de aplicação de penalidades ao TOMADOR no âmbito da Licitação.
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4. INSTRUMENTO: Apólice de SEGURO-GARANTIA emitida por SEGURADORA

devidamente constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados –
SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP.
5. VALOR DA GARANTIA: A Apólice de SEGURO-GARANTIA deverá prever o montante

de indenização no valor de R$[●] ([●]).
6. PRAZO: A Apólice de SEGURO-GARANTIA deverá ter prazo mínimo de vigência de 180

(cento e oitenta) dias a contar da data prevista para a sessão de abertura de LICITAÇÃO, a ser
renovável nas hipóteses previstas no EDITAL.
7. DISPOSIÇÕES GERAIS: A Apólice de SEGURO-GARANTIA deverá conter as seguintes

disposições adicionais:
7.1. Declaração da SEGURADORA de que conhece e aceita os termos e condições do EDITAL;
7.2. Declaração da SEGURADORA de que efetuará o pagamento dos montantes aqui previstos

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de entrega de todos os documentos
necessários à caracterização e à regulação do sinistro; e
7.3. Que, confirmado o descumprimento pelo TOMADOR das obrigações cobertas pela

Apólice de SEGURO-GARANTIA, o SEGURADO terá direito de exigir da SEGURADORA
a indenização devida.
Os termos que não tenham sido expressamente definidos neste ANEXO terão os significados a
eles atribuídos no EDITAL.
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E – Modelos de declarações
Declaração nº 01: INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO ESTRANGEIRO
EQUIVALENTE
Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital da Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], neste ato representada por [●], portador(a) do RG nº [●]
e inscrito(a) no CPF/MF sob nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, declara, sob
as penas da legislação aplicável, que os documentos abaixo indicados exigidos no EDITAL
inexistem e não possuem equivalentes em seu país de origem.

Documento exigido no EDITAL sem
equivalência
no país de origem

Item do Edital que exige o documento

[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]
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Declaração nº 02: CIÊNCIA E ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL E
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA PARTICIPAR NA CONCORRÊNCIA Nº
[●]/[●]

Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital da Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], neste ato representada por [●], portador(a) do RG nº [●]
e inscrito(a) no CPF/MF sob nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, declara, sob
as penas da legislação aplicável, que:
(I) está plenamente ciente e de acordo com todos os termos previstos no EDITAL e respectivos
anexos, bem como com os demais documentos relacionados ao PROCESSO;
(ii) não está impedido de participar de processos de contratação com o Estado do Rio de Janeiro,

que não foi declarada inidônea e não cumpre nenhuma outra sanção que a impede de participar
desta LICITAÇÃO;
(iii) que se compromete a comunicar ocorrência de quaisquer fatos supervenientes relacionados

com o objeto dessa declaração.

[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]
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Declaração nº 03: SUBMISSÃO À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital da Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], neste ato representada por [●], portador(a) do RG nº [●]
e inscrito(a) no CPF/MF sob nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, declara, para
os devidos fins, sua formal e expressa submissão à legislação brasileira e renúncia integral de
reclamar, por quaisquer motivos de fato ou de direito, por via diplomática.
[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA
RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]
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Declaração nº 04: INDEPENDÊNCIA NA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA

Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital da Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], neste ato representada por [●], portador(a) do RG nº [●]
e inscrito(a) no CPF/MF sob nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, declara, sob
as penas da legislação aplicável, que:
(i) conhecer os critérios de desempate previstos no art. 45, §2º e art. 3º, §2º, da Lei nº 8.666/93;

e
(ii) que elaborou sua proposta de forma independente;

[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
CPF/MF sob o nº [•]
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Declaração nº 05: CUMPRIMENTO DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 7º, INCISO
XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ao
Presidente da Comissão de Licitação
Ref.: Edital da Concorrência nº xxxx
Prezado Senhor,
Em atendimento ao EDITAL em referência, a empresa [●], com sede à [●], na cidade de [●],
Estado de [●], inscrita no CNPJ nº [●], neste ato representada por [●], portador(a) do RG nº [●]
e inscrito(a) no CPF/MF sob nº [●], nos termos de seus documentos constitutivos, declara, sob
as penas da legislação aplicável, que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo aqueles em contrato de aprendiz, maiores de
quatorze anos.

[LOCAL], [DATA].
[ASSINATURA COM FIRMA RECONHECIDA]

[LICITANTE]
Por seu representante
legal RG nº [•]
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Declaração no 06: CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO OBJETO
CONTRATUAL
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)
Local e data
À/Ao
Comissão de Licitação
a/c Sr.

Presidente da Comissão
Ref. (... Concorrência ou pregão ou edital ...) no xx/20xx

(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o no ___________, sediada na (endereço completo) , neste ato
representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o no
_______, portador(a) da cédula de identidade no _______, DECLARA que conhece os detalhes
do objeto contratual (situação atual do local, eventuais equipamentos e extensão dos serviços),
tendo sido esclarecidas todas as dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a
elaborar a proposta, nos termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos, assumindo a
responsabilidade por eventuais problemas na sua execução, não podendo ser alegado
desconhecimento das condições de execução contratual como pretexto para eventual inexecução
total ou parcial do contrato, atrasos em sua implementação ou alterações do objeto contratual.
Rio de Janeiro, ___ de __________ de 20xx.
______________________________
ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas
reconhecidas)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/
CNPJ)
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Declaração no 7 - DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data
À/Ao
Comissão de Licitação
a/c Sr.
Presidente da Comissão ou
Ref. (... Concorrência ou pregão ou edital ...) nº xx/20xx

__(profissional(is) designado(s) pela empresa)_________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______, portador(a)
da cédula de identidade nº ____, expedida por _____________, DECLARA ter sido designado pela --(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, para realizar vistoria às dependências da
(local da
vistoria) , com o objetivo de conhecer o local da execução/prestação dos serviços previstos nesta licitação,
nos termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
(Entidade) , inscrita no CNPJ sob o nº ___________, sediada na (endereço completo)
, neste
ato representada pelo seu representante legal, o Sr.(a) ___________, inscrito(a) no CPF sob o nº _______,
portador(a) da cédula de identidade nº _______, DECLARA que, por meio da Vistoria realizada pela pessoa
acima indicada, conheceu todos os equipamentos relacionados à execução do objeto da licitação, e que tem
plena ciência das condições físicas do(s) imóvel(is) e/ou equipamento(s) relacionados à contratação, tendo
sido esclarecidas todas as dúvidas, considerando-as atendidas e plenamente capacitada a elaborar a proposta,
nos termos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
Rio de Janeiro, ___ de __________ de 20xx.
______________________________
(nome com assinatura do profissional que realizou a vistoria)
______________________________
ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas reconhecidas)
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ)

Nome e assinatura do servidor do órgão licitante responsável pelo acompanhamento da vistoria
__________________________

_____________________________

Nome

Assinatura
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