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PREGÃO ELETRONICO BASE N.º 21B/0008 – PG 
 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL 
 
 
Declaro para os devidos fins, especialmente para compor o processo licitatório, 
documentos de habilitação do PREGÃO ELETRÔNICO BASE nº. 21B/0008 – PG, 
cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER A 
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL – RPPN SESC 
PANTANAL, que a empresa ..........................................................., inscrita no CNPJ 
sob o n.º ............................, VISTORIOU o local dos serviços/entrega do objeto, 
tomando conhecimento de todas as informações e de todas as condições locais para 
o cumprimento das obrigações objeto desta licitação. 

 
Local e data 

 
 
 
    ___________________________________________ 
                           Nome e assinatura do responsável pela empresa 

Carimbo de CNPJ da licitante 
 
 
 
INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA VISTORIA:  

 

1. A visita técnica é FACULTATIVA e poderá ser realizada até 2 (dois) dia antes da 
data designada para realização do certame licitatório, preferencialmente em dia útil e 
horário comercial, devendo ser previamente agendada através do e-mail 
licitacao@sescpantanal.com.br, informando: 

a) Nome da licitante; 

b) Nome do representante que realizará a visita;  

c) Data e horário de preferência para visita (sujeito a análise de 

disponibilidade por funcionário designado do Sesc). 

 

2. Todas as despesas para realização da visita técnica serão de responsabilidade do 

participante interessado. 

mailto:licitacao@sescpantanal.com.br


 

 
 
 
Sesc | Serviço Social do Comércio | Departamento Nacional | www.sesc.com.br 
Av. Ayrton Senna, 5555 – Jacarepaguá – Rio de Janeiro/RJ  CEP 22.775-004  TEL 21 2136 5555  FAX 21 2136 5076 

 

 

3. Este documento deverá ser apresentado, no momento da visita, que após sua 
realização, o representante do Sesc Pantanal atestará através de assinatura e 
carimbo, ou quem essa equipe delegar. 

 

4. Este documento deverá ser incluído no envelope de Documentos de 
Habilitação (subitem 5.2 “d” do Instrumento convocatório). 

 




