
LICITAÇÃO Nº 7002522159 

ADENDO F 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO EDITAL 
(SERVIÇOS) 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE 

 

À 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS 
REF.: LICITAÇÃO Nº 7002522159 

 
Prezados Senhores, 
 
Em atenção aos termos do Edital em referência, declaramos que: 

 

OBSERVAÇÃO [guia de uso]: Poderão ser incluídas cláusulas para 
atendimento a outras exigências que sejam cabíveis, face a peculiaridades ou 
especificidades da contratação. 

 
1. Concordamos com as suas disposições e de seus anexos. 
 

OBSERVAÇÃO [guia de uso]: Atenção para o preenchimento do prazo de 
validade da proposta, que deve ser o mesmo que o definido no edital. 

 

2. Garantimos o prazo de validade dos preços e condições constantes da 
presente proposta por 140 dias, contados da data fim para sua apresentação. 

 
3. Teremos pessoal disponível e equipamentos e/ou materiais disponíveis e em 

perfeitas condições para executar os serviços, objeto desta licitação, de 
acordo com as especificações discriminadas no Edital e seus anexos. 

 
4. Acataremos integralmente as Normas Administrativas em vigor na Petrobras. 
 
5. Asseguramos que a presente proposta atende plenamente os requisitos do 

Edital e que apresentaremos toda a documentação exigida, inclusive para 
comprovação do atendimento aos requisitos de habilitação. 

 
5.1. Temos ciência de que o não cumprimento do item 5 acima poderá ser 

considerado para efeito de eventuais procedimentos administrativos, quando 
aplicável. 

 
 
6. Esta empresa não <<ou>> Nem uma das sociedades consorciadas possui 

GRI alto no momento de envio desta proposta. 
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6.1. Temos ciência de que a Petrobras poderá reavaliar o Risco de Integridade 
de qualquer fornecedor a qualquer momento, alterando a informação 
atualmente constante no Cadastro, e que, caso a avaliação resulte em alto 
risco de integridade, seremos excluídos deste processo licitatório. 

 
 
7. Atendemos a todos os requisitos de Segurança, Meio-Ambiente e Saúde, 

constantes da Constituição Federal, Leis, Decretos, Portarias entre as quais 
a 3214/78 do Ministério do Trabalho (NRs), Instruções Normativas e 
Resoluções no âmbito federal, estadual e municipal. 

 
8. Avaliamos o objeto desta licitação e asseguramos ter pleno conhecimento das 

condições gerais e locais onde serão realizados os serviços, bem como da 
legislação pertinente à contratação em pauta e demais condições previstas 
na minuta contratual, e de que somente serão válidas as informações e 
esclarecimentos remetidos oficialmente, por escrito, pela Comissão de 
Licitação da Petrobras. 

 

 

Informar local e data 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Informar nome e função do representante legal 

 


