
             

 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

   

(timbre ou identificação do licitante) 

Pregão Eletrônico nº 02/2022 

 

Declaramos que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX, estabelecida na cidade de 

XXXXX, Estado de XXXXX, no endereço XXXXX, por meio de seu representante XXXXX, portador do R.G 

nº XXXXX, expedido pela XXXXX, com cadastro no CPF/MF sob o nº XXXXX, para fins de participação na 

licitação, VISTORIOU AS INSTALAÇÕES do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cafeteria no espaço 

denominado Salão de Exposição do Centro Cultural Teatro Guaíra – CCTG, localizado na Rua XV de 

novembro, nº 971, Centro, Curitiba/PR, onde tomou conhecimento dos aspectos técnicos e das 

condições para a execução dos serviços, estando satisfeita com as informações e esclarecimentos 

obtidos na aludida visita e plenamente capacitada a elaborar a proposta para a licitação em tela, de 

modo a não incorrer em omissões, que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões 

de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços, bem como 

questionamentos futuros que ensejem possíveis avenças técnicas, financeiras, judiciais ou 

extrajudiciais contra a SECC, PalcoParaná e Centro Cultural Teatro Guaíra. 

Por ser verdade, firmamos o presente. 

 

Curitiba/PR, XX de XXXX de XXXX. 

 ___________________________________________________________________ 

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE – NOME DA EMPRESA] 

 ____________________________________ 

[NOME DO SERVIDOR RESPONSÁVEL]  

 

 

 



             

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 

 (timbre ou identificação do licitante) 

Pregão Eletrônico nº 02/2022 

  

Declaro que a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ nº XXXXX estabelecida na cidade de XXXXX, 

Estado de XXXXX, no endereço XXXXX, por meio de seu representante legal XXXXX, portador do R.G nº 

XXXXX, expedido pela XXXXX, com cadastro no CPF/MF sob o nº XXXXX, para fins de participação nesta 

licitação, DECLARA NÃO TER REALIZADA A VISITA TÉCNICA no do Centro Cultural Teatro Guaíra, 

Cafeteria, espaço denominado Salão de Exposição do Centro Cultural Teatro Guaíra – CCTG, localizado 

na Rua XV de novembro, nº 971, Centro, Curitiba/PR, mas tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de 

forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não 

será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de 

eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços, bem 

como questionamentos futuros que ensejem possíveis avenças técnicas, financeiras, judiciais ou 

extrajudiciais contra a SECC, PalcoParaná e Centro Cultural Teatro Guaíra. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

Curitiba/PR, XX de XXXX de XXXX. 

 

 ___________________________________________________________ 

[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE DO LICITANTE – NOME DA EMPRESA]  

 


