
Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis

ANEXO XI
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)
 

Local e data
À
Comissão de Licitação
A/c Sr. Renan Paim de Andrade
Presidente da Comissão
Ref. Edital de Tomada de Preços nº 001/2022/IMAAR

__(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. 

Angra dos Reis, ___ de __________ de 2022.
______________________________
(nome com assinatura do profissional que realizou a vistoria)
______________________________
ENTIDADE
(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is))
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/
CNPJ)
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