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ALIENAÇÃO SESC PANTANAL 
 

N.º 16/0001 - LL 
 

ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 

Pessoa jurídica 
 
(nome da razão social), pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no 
CPF/MT nº (...), com sede na (....), nesta ato representada por seu representante legal, 
Sr. (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de 
Identidade de RG sob o nº .........., e do CPF/MF sob o nº .........., residente e 
domiciliado na (.......),declara para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei 
que: 
 
Ou se pessoa física: 
 
Eu, (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador da Cédula de 
Identidade de RG sob o nº .........., e do CPF/MF sob o nº .........., residente e 
domiciliado na (.......), declara para os devidos fins de direito e sob as penas da Lei 
que: 
 
1- Na data de _________ realizou a vistoria dos veículos objeto do processo licitatório 
- Alienação n° 16/0001-LL, com minucioso exame e verificação de todas as condições 
e peculiaridades que possam, de qualquer forma, repercutir na proposta comercial. 
 
2- Tem ciência da possibilidade de realizar a vistoria com o assessoramento técnico 
de profissional da minha confiança. 
 
3- O veículo em alienação é usado, não estando em período de garantia do fabricante 
e/ou qualquer outra de natureza diversa. 
 
4- Tem conhecimento que no ato de transferência do veículo no órgão competente, 
deverá ser recolhido o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA 
do exercício de 2016. 
 
4- Tem ciência que o Serviço Social do Comércio – Sesc / Estância Ecológica Sesc 
Pantanal não se enquadra na condição de fornecedor, revendedor, intermediário ou 
comerciante, não se aplicando na presente alienação o Código de Defesa do 
Consumidor. 
 
5- Caso venha a ser o licitante vencedor, receberei o veículo no estado de 
conservação que se encontra, renunciando, desde já, a quaisquer direitos a garantia, 
indenização, ressarcimento, abatimento no preço por vícios aparentes ou ocultos, bem 
como de toda e qualquer obrigação pretérita e futura, para nada mais reclamar, seja a 
que título for e a qualquer tempo, inclusive qualquer dano material, moral e lucros 
cessantes em qualquer esfera do direito em decorrência da transação. 
 
Por ser expressão da verdade e livre expressão de minha vontade, firmo a presente 
declaração. 
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Várzea Grande/MT, ___________ 
 

_________ 
Assinatura  


