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ANEXO XVI - MODELO DE DECLARAÇÕES DE VISTORIA

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022 - RA-II

 

Declaramos em atendimento ao previsto nas condições estabelecidas no Edital de Licitação
e seus Anexos da  TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022 - RA-II, que vistoriamos o local onde serão executados
os serviços objeto desta licitação, sendo do nosso inteiro conhecimento as condições e caracterís�cas,
seus aspectos quan�ta�vos e qualita�vos, bem como as condições necessárias para sua execução, tais
como caracterís�cas de acesso, topografia, condições do terreno etc. necessários à execução total dos
serviços.

 

Gama/DF, .........de .......................de 2022.

 

Assinatura e carimbo

(Representante legal)

 

Observação – 1.: Emitir em papel timbrado da Licitante de modo a identifica-la
Observação – 2.: Esta declaração “deve ser facultativa, e não obrigatório, ou seja, não pode ser condição para a participação no certame ou
motivo de inabilitação do concorrente e, por isso é prescindível o atesto de servidor público específico, bastando exigir declaração formal
assinada pelo responsável técnico ou representante legal da empresa, sob as penas da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza do local assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com o órgão licitante, conforme o Acórdão TCU n° 1.174/2008; Decisão
nº 5831/2010 TCDF; Decisão Nº 3743/2011 TCDF.

Documento assinado eletronicamente por JEAN CARLOS VIEIRA DE ALMEIDA - Matr.1693488-1,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Obras - OS Nº15/2018, em 26/07/2022,
às 14:57, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 91592503 código CRC= E25C1C1B.
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