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ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

À FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO 

Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/22 
 

AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, CONFORME ANEXO. 
 
 

Prezados Senhores, A empresa xxxx , inscrita no CNPJ sob o n. XXXXX/ IE 
sob o nº , neste ato representada por  (qualificação: 
nacionalidade, estado civil, cargo ocupado na empresa, cpf, rg), em atendimento ao disposto no Edital do 
Pregão Presencial xxxx, vem perante Vossa Senhoria DECLARAR sob pena da lei para os produtos ofertados, 
nos quais não se exige apresentação de certificações e laudos que: 

 

1. Assume inteira responsabilidade pela entrega dos produtos licitados, conforme normas técnicas do 
referido edital. 

2. Declara que os produtos ofertados, atendem as normas técnicas de qualidade e segurança da ABNT 
NBR e INMETRO. 

3. Declara que se vencedora do certame, apresentara na entrega do produto, DECLARAÇÃO com 
reconhecimento de firma, de modo a comprovar que o produto a ser fornecido atende as normas 
técnicas de qualidade e segurança nos termos dos certificados exigidos no Edital 001/22. 

4. Declara que os produtos ofertados são de primeira linha e que sua garantia esta vinculada as 
normas do Código de Defesa do Consumidor. 

5. Declaramos para os devidos fins que as informações aqui contidas nesta declaração são verdadeiras 
e autênticas. 

Para que se firme verdade, assino a presente declaração e assumo a responsabilidade da informação 
prestada sob as penas da Lei (Artigo 299 do Código Penal). 

 

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmamos a presente. 
 
 
 

  _, _ de de 2022. 
 
 
 
 

  _   
LICITANTE 

Devidamente identificado: nome e cargo de quem assina 
- CARIMBO DA EMPRESA - 
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