
ANEXO IV- 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL 

SY-CONCORRÊNCIA 002/2022 

 

 

NOME DA EMPRESA:...................................................................................................... 

CNPJ Nº: .......................................................................................................................... 

ENDEREÇO:..................................................................................................................... 

E-MAIL:............................................................................................................................. 

 

Declaramos, para fins de participação na Concorrência nº 002/2022, do PDRSX, que 

tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 

especializada na execução de obra de engenharia, a fim de concluir a obra de ampliação 

da colônia Z-64, no município de Porto de Moz-PA, de aproximadamente 405m² 

(quatrocentos e cinco metros quadrados) visando implementar o projeto PDRSX 

305/2017 “Ampliação Colônia Z-64” – ET6, sobre a impossibilidade de vistoriar o local 

para a prestação de serviços, a qual não implicará em prejuízo para a formulação da 

proposta comercial e dos trabalhos nela decorrentes. 

Assumimos total responsabilidade pela proposta apresentada, de forma que a falta de 

conhecimento das condições do local onde serão executados os serviços não será 

utilizada para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou 

financeiras com o PDRSX. 

 

Altamira, ______ de _____________ de 2022. 

Assinatura e carimbo da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV- 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO LOCAL 

SY-CONCORRÊNCIA 002/2022 

 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

NOME DA EMPRESA:...................................................................................................... 

CNPJ Nº: .......................................................................................................................... 

ENDEREÇO:..................................................................................................................... 

E-MAIL:............................................................................................................................. 

 

Declaramos, para fins de participação na Concorrência nº 002/2021, do PDRSX, que 

tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa 

especializada na execução de obra de engenharia a fim de concluir a obra de ampliação 

da colônia Z-64, no município de Porto de Moz-PA, de aproximadamente 405m² 

(quatrocentos e cinco metros quadrados) visando implementar o projeto PDRSX 

305/2017 “Ampliação Colônia Z-64” – ET6, que temos pleno conhecimento das 

condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos licitados e que 

realizamos visita ao local em _____________, a qual foi agendada com a Synergia 

Consultoria Urbana e Social em _______ e acompanhada pela Gestora do PDRSX. 

 

Altamira,  ______ de _____________ de 2022. 

Assinatura e carimbo da empresa 


