GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

EDITAL DE CONVITE Nº 007/2019
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA

A
empresa
sob
no(a)
estado

,
o

no

inscrita
,

no
CNPJ
estabelecida

,na
, neste

cidade
de
,
ato representada pelo seu representante legal,
, inscrito no CPF (ou CRA) sob o
nº
, declara que tomou pleno conhecimento dos endereços onde os serviços serão
realizados, bem como de todas as par cularidades e peculiaridades que cada posto, não podendo
alegar no futuro desconhecimento do aqui tratado, para quaisquer ﬁns e efeitos.
Por ser verdade, firmo o presente.
Brasília,

de

de 2019.

Assinatura e carimbo (representante legal)

Observação – 1.: Emitir em papel que identifique a licitante.
Documento assinado eletronicamente por LÍLIAN DE CÁSSIA SILVA BREDA - Matr.0267920-5,
Membro da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília, em 02/12/2019,
às 13:37, 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.

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR SANTOS DE MELO - Matr.0007038-6,
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Jardim Botânico de Brasília, em
02/12/2019, às 13:43, 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 autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 32171537 código CRC= 1CB7A3CC.
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