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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Ibirubá
ANEXO VII
MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL
______________________________________________________________(Nome empresarial ou
nome
do
órgão/entidade
pública
emitente
do
atestado),
inscrita
no
CNPJ
nº:___________________com sede (endereço completo) _______________________ (nº de
inscrição) ________________________________________, por intermédio de seu representante
legal, o(a) Sr.(a) ______________________________, infra-assinado, portador(a) da Carteira de
Identidade
nº
________________________
e
do
CPF/MF
nº
__________________________________, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa
___________________________________________________________,
inscrita no CNPJ nº: _______________________com sede na (endereço completo)
___________________(nº de inscrição) ____________________________________________,
executa (ou) para esta empresa, os serviços abaixo especificados:
1 OBJETO: Serviços de .........................,
2 PERÍODO: de ___/____/_____ a ___/____/_____
3 QUANTIDADE DE POSTOS DE TRABALHO OU EMPREGADOS: ___________
Atestamos, ainda, que tais serviços estão sendo/foram executados satisfatoriamente, não constando,
em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com
as obrigações assumidas.
Local, ____ de _________ de ______.
______________________________
Nome do Representante Legal da Empresa:
RG:
CPF:
Carimbo
Telefone/fax/e-mail para eventual contato:
Observações:
1) Este Atestado deverá ser enviado após a solicitação do pregoeiro, via sistema eletrônico, pela
licitante classificada em primeiro lugar, para fins de sua habilitação.
2) Este Atestado é um modelo meramente exemplificativo, podendo, cada licitante, elaborar seu
próprio Atestado, desde que dele conste os dados considerados essenciais para sua validade,
especialmente o OBJETO, PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO e a QUANTIDADE DE
POSTOS. A ausência, no Atestado, de registro de qualquer um desses três dados citados
implicará a não aceitação do atestado.
3) Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo
menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior.
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