
 

 

 

 

EDITAL DE ALTERAÇÃO 001 

CARTA CONVITE Nº 004/2019 

 

 

A Comissão de Licitação do Edital Carta Convite nº 004/2019, que tem como 

objeto a Contratação de empresa especializada no fornecimento de lâmpadas e 

refletores de LED, e na prestação de serviços de instalação e descartes de lâmpadas 

e reatores, torna público a INCLUSÃO da DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE 

VISITA TÉCNICA – ANEXO VI. Desta forma, o item 5.8.3.1 passa a vigorar com 

seguinte redação: 

“5.8.3.1 Apresentar a Declaração da Licitante, assinada pelo 

representante legal da empresa, observado o disposto no item 

4 do Termo de Referência – ANEXO I, declarando que 

vistoriou o local e que tem ciência dos materiais a serem 

descartados, conforme ANEXO V.” 

5.8.3.1.1 A empresa que optar por não realizar a 

Visita Técnica deverá apresentar a declaração 

constante do ANEXO VI.” 

 

 

Permanecem inalteradas todas as demais disposições do edital e seus nexos. 

 

Brasília, 08 de fevereiro de 2019 

 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

CARTA CONVITE Nº 004/2019 

 

 

Eu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Representante Legal devidamente qualificado) da 

empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita sob o CNPJ nº XXXXXXX DECLARO, 

para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o/a XXXXXXXXXX 

(descrever o objeto da licitação) por opção própria, assumindo, assim, 

CONCORDÂNCIA com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e 

que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais 

prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de 

execução do objeto do certame. 

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo 

com as exigências do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, 

assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento 

convocatório Carta Convite nº 004/2019, sem quaisquer direitos a reclamações 

futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto as particularidades 

do objeto. 

 

Brasília-DF, _____ de _______________________ de 2019. 

 

________________________________________________ 

Assinatura/Representante Legal da Empresa 

 


