
ANEXO IV – Modelo de Proposta Comercial com Declarações 

 

 

Ao: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul campus 

Bento Gonçalves Endereço: Avenida Osvaldo Aranha, 540 - Bairro Juventude da Enologia - 
Bento Gonçalves - RS - CEP: 95700-260 

 

Ref.: Proposta para execução do objeto do RDC 06/202. 

 

Prezados, 

A_______(NOME DA EMPRESA), ____(n.o do CNPJ), ___, sediada ______(endereço completo), 
_____(CEP), por intermédio do seu representante legal o(a) Sr.(a) _______________, 
_(cargo)_________, portador(a) da Carteira de Identidade n.o___________ e do CPF n.o 
____________, ______(e-mail)__, residente e domiciliado no __________(endereço completo), 
firmado abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as 
condições do edital e dos Anexos que o integram, propomos executar e concluir as obras 
previstas no mencionado edital, pelo valor de R$ _____________. 

 

 

Item Descrição do Objeto com 
especificações 

Und. Valor (R$) 

 

Desconto 
(%) 

Valor com 
Desconto (R$) 

1  
Reforma parcial do telhado do 
Bloco A do IFRS - Campus Bento 
Gonçalves,  

 

01    

2 Reforma da Rede Elétrica do 
Bloco A do  IFRS do Campus 
Bento Gonçalves, 

01    

Outrossim, declaramos que: 

a) temos conhecimento do local onde serão executadas as obras e aceitamos todas as condições 
impostas pelo edital e seus anexos; 

b) a obra será executada e concluída no prazo máximo de ______ (_____________) dias, 
contado da data estabelecida na ordem de serviço; 

c) a garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos; 

d) esta proposta compreende todas as despesas com mão-de-obra (inclusive leis sociais), 
materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos 
necessários à perfeita execução de toda a obra; 

e) concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 120 (cento e vinte) 
dias. 



f) o pagamento deve ser efetuado na Conta corrente ______, Agência _____, Banco _____ 

g) para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios: telefone no_______ 
e e-mail____________. 

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, 
observadas as condições deste edital. 

 

______(localidade)___, em ______ de _______ de _____ 

___(assinatura)___ 

___(nome por extenso)___ 

___(cargo)__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 

Modelo de Declaração de Efetivo Conhecimento (em substituição ao Atestado de 
Vistoria) 

 

Ao IFRS - Campus Bento Gonçalves 

RDC no 06/2022 – UASG 158141 

O Sr.(a) ...(nome do representante legal da empresa)..., portador(a) da Carteira de Identidade 
no ................., expedida pela (o) .................., e CPF no ........................., neste ato representando 
a empresa ...(razão social da empresa)..., inscrito(a) no CNPJ/MF sob o no ............................, 
sediado(a) na ...(endereço completo da cidade)..., visando concorrer no RDC Eletrônico no 
06/2022 do IFRS-Campus Bento Gonçalves ,DECLARA ter pleno conhecimento das informações 
constantes do respectivo instrumento convocatório e seus anexos, tendo optado por não 
realizar a vistoria prévia ao local de prestação dos serviços objeto da contratação, ciente de que, 
em razão disso, não lhe será permitido atribuir qualquer futura alegação de óbice, dificuldade 
ou custo não previsto para a execução do contrato, assumindo-se, portanto, conhecedor das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e total responsável por fatos 
decorrentes dessa opção. 

 

Cidade/UF, dia de mês de 2022. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

NOME E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

RAZÃO SOCIAL E CARIMBO DA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO VI 

Modelo de Declaração de Responsabilidade Socioambiental 

 

Ao IFRS - Campus Bento Gonçalves  

RDC no 06/2022 – UASG 158141 

 

A empresa ...(razão social da empresa)..., inscrita no CNPJ/MF sob o no ............................ e 
sediada na rua ...(endereço completo da empresa)... – neste ato representada pelo(a) Sr.(a) 
...(nome do representante legal da empresa)..., portador(a) da Carteira de Identidade no 
................., expedida pela (o) .................., e CPF no ........................., residente e domiciliado à 
...(endereço completo do representante legal da empresa)..., quem firma abaixo e se 
responsabiliza pela consequente assinatura de contrato –, visando concorrer no RDC Eletrônico 
no 06/2022 do IFRS-Campus Bento Gonçalves, DECLARA notadamente o seu compromisso e 
responsabilidade com a Sustentabilidade Socioambiental exigida para habilitação no edital do 
referido certame licitatório conforme previsto no artigo 5o da IN/SLTI/MPOG 01/2010, bem 
como conforme Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e ABNT NBR nos 15.112, 15.113, 
15.114 e 15.116, de 2004, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente. 

 

Cidade/UF, dia de mês de 2022. 

 

 

 

____________________________________ 

NOME E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E ANUÊNCIA DO PROFISSIONAL 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO E ANUÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Ao IFRS – Campus Bento Gonçalves  

RDC no 06/2022 – UASG 158141 

 

Eu, Sr.(a) ...(nome do profissional técnico)..., portador(a) da Carteira de Identidade no 
................., expedida pela (o) .................., e CPF no ........................., sob o registro do Conselho 
profissional CAU/CREA no ....., tendo examinado o edital do RDC Eletrônico no 03/2020 e seus 
anexos, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação como responsável técnico pela 
empresa ...(razão social da empresa)..., inscrita no CNPJ/MF sob o no ............................, sediada 
na ...(endereço completo da cidade)..., e que integrarei a equipe técnica na execução da obra de 
Reformas Parcial do Telhado e de Rede Elétrica no Bloco A  para o Campus Bento Gonçalves , 
objeto deste certame. 

 

Cidade/UF, dia de mês de 2022. 

 

________________________________ 

(assinatura do Responsável Técnico) 

NOME DO PROFISSIONAL POR EXTENSO 

(Cargo) 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do Representante Legal da Empresa) 

NOME DO REPRESENTANTE, POR EXTENSO 

(Cargo) 

Nome da Empresa 


