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CONCORRÊNCIA BASE Nº. 20B/0003-CC 

 
ANEXO III (A) 

 
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

Papel timbrado da licitante 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 
Atesto, para fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que o 

Sr. .................................................................(nome), ............... (categoria 
profissional) portador da Carteira de Identidade nº. ............................................, 
expedida pelo (a) ................................... em __/__/__, representando nossa 
Empresa, compareceu ao local onde será executado o objeto da Licitação em 
epígrafe, tomando conhecimento de todas as condições e peculiaridades que 
possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de documentos e 
proposta e a execução do objeto da Licitação. 

 
A visita técnica, enquanto serviço de engenharia, deve gerar Anotação de 

Responsabilidade Técnica. Em anexo, estamos apresentando ART/RRT da visita 
ou declaração de compromisso de apresentá-la, na assinatura do Contrato. 

 
Local, ............ de ............................... de 2020. 

 
 

........................................................................... 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 

 
INSTRUÇÕES:  
 
a) A visita técnica poderá ser realizada até 1 (um) dia antes da data designada para 
realização do certame licitatório, necessariamente em dia útil e horário comercial, 
devendo ser previamente agendada com a Gerência de Infraestrutura do Sesc 
Pantanal, através dos telefones: (65) 3688-2015 / 3688-2016 / 3688-2028 / 3688-
2081 ou através do e-mail engenharia@sescpantanal.com.br.  
 
b) Este documento deverá ser apresentado, no momento da visita, ao Sr. Irineu 
Teódulo – Gerente de Infraestrutura do Sesc Pantanal, que após sua realização, a 
atestará através de assinatura e carimbo, ou quem ele delegar. 
 
c) Este documento deverá ser incluído no envelope de Documentos de Habilitação 
(subitem 4.2.5 do Instrumento convocatório). 
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d) Em atenção a declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional da Organização Mundial da Saúde, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus, bem como, ao atual cenário de crescimento 
significativo de casos da COVID-19, solicitamos que somente 01 (um) representante 
de cada empresa licitante realize a visita técnica.  
 
e) Só serão permitidas visitas técnicas previamente agendadas junto à Gerência de 
Infraestrutura, oportunidade em que receberão as orientações referentes à 
prevenção à transmissão/contágio do covid-19, conforme protocolo de segurança do 
Sesc Pantanal. 
 
f) São de responsabilidade das licitantes as despesas diretas e indiretas decorrentes 
da realização da vistoria, bem como, transporte, combustível, alimentação, etc. As 
licitantes, ainda, deverão levar seus próprios utensílios pessoais como garrafa de 
água, copo, entre outros, visando evitar o compartilhamento desses itens. 
 
g) Sugerimos o deslocamento até a Unidade do Sesc Pantanal em veículo tipo pick-
up/camionete. Veículos de porte baixo também circulam na região, porém com 
dificuldades. 

 
g) Orientamos que o representante da licitante use roupas e sapatos confortáveis, 
protetor solar e repelente. O Sesc Pantanal não se responsabiliza por quaisquer 
danos causados ao representante da licitante em decorrência da visita técnica, seja 
de ordem pessoal ou material. 
 
h) Ao entrar na unidade do Sesc Pantanal, o prestador deve seguir diretamente para 
a área de trabalho, evitando transitar desnecessariamente e formar aglomerações. 
 
i) É obrigatório o uso da máscara de tecido ou cirúrgica por todos durante toda a 
permanência na Unidade do Sesc Pantanal. A máscara deve cobrir nariz e boca, e 
deve-se evitar tocar na própria máscara quando em uso, devendo, ainda, serem 
trocadas a cada quatro horas de trabalho ou quando estiverem úmidas. Todos 
devem levar mais de uma máscara, sendo necessária a guarda da máscara usada 
em um recipiente fechado. 
 
 


