
 

 

 
PROCESSO: 889/SESI/2021 

 
ANEXO I – B 

 
DOCUMENTAÇÕES DE APRESENTAÇÃO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO 

INTEGRADA DE MICRO DATA CENTER PRÉ FABRICADO 
 

Este anexo constitui parte do Termo de Referência que tem por objeto a contratação de empresa 

especializada em soluções integradas de micro data center pré-fabricado modelo “turnkey” 

(entrega imediata em condições de pleno funcionamento) com garantia integral de 36 meses. 

 
1. MODELO DE ATESTADOS E DECLARAÇÕES 
 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

As declarações deverão ser emitidas em papel timbrado do Licitante, devendo conter o nome, 
cargo/função, CPF e o telefone e e-mail de contato do(s) seu(s) representante(s) legal(ais), o(s) 
qual(is) deverá(ão) constar da indicação a ser apresentada na fase de habilitação, conforme 
mencionado neste Termo de Referência 

Os atestados deverão ser emitidos: 

 por empresas privadas brasileiras ou órgãos ou entidades da Administração 
Pública direta ou indireta; e 

 em papel timbrado do Atestante, devendo conter nome e o telefone e e-mail de 
contato do seu representante, ou qualquer outra forma de que o Serviço Social 
da Indústria do Mato Grosso possa se valer para estabelecer contato; 

Os modelos de atestados e declarações inseridos no Processo Licitatório com o objetivo de 
padronizar as informações apresentadas, facilitar os trabalhos de análise e julgamento pela 
Comissão de Licitação e evitar que os licitantes sejam inabilitados em razão de falhas ou 
insuficiência nas informações indicadas. Caso sejam apresentados documentos em 
formatação diversa, estes deverão contemplar as informações mínimas necessárias à 
comprovação das exigências para efeitos de habilitação e contratação. 

Os atestados e declarações solicitados no Processo Licitatório, que não tiverem modelo 
definido neste Anexo, deverão ser elaborados em formato livre seguindo as mesmas 
instruções gerais acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. MODELO DE ATESTADO DE EXPERIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES AO 
OBJETO DO PROCESSO LICITATÓRIO 

 

Referência: PROCESSO nº 889/2021 – SESI  

Data: ______________  

Empresa Licitante: ________________________________________ 

CNPJ: ______________________________________ 

 

ATESTAMOS, para fins de comprovação que a empresa acima referida executou ou vem 
executando serviços de_________________________________________ similar ou 
compatível com o objeto deste Termo de Referência. 

ATESTAMOS, ainda, que os serviços foram/vêm sendo prestados de forma satisfatória, não 
havendo em nossos registros nenhum fato que desabone sua conduta e responsabilidade 
em relação às tarefas assumidas. 

Cidade/UF, dia de mês de ano.  

 

Representante da Empresa Atestante: 

Nome:_______________________________________ 

Cargo / Função: _______________________________ 

CPF: _________________Telefone: ______________ 

E-mail: ______________________________________ 

 

OBS.: ESTE ATESTADO DEVERÁSER EMITIDO EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA ATESTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. TERMO DE ACEITE DE ATIVIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TERMO DE ACEITE DE ATIVIDADE 

 

 

□ Instalação □ Treinamento □ Corretiva No. Chamado () 

 

□ Outra:  

 

Descrição da Atividade:  

 

 

 

 

Data 

 

Funcionário Serviço Social da 
Indústria do Mato Grosso 

 

Matricula Assinatura 

Funcionário  

 

Identificação Assinatura 



 

 

4. ATESTADO DE VISITA TÉCNICA (VISTORIA) 

Atestado de visita técnica da Licitante às instalações do Serviço Social da Indústria do Mato 
Grosso a ser apresentado na habilitação do certame licitatório. 

 

Atestamos, para fins de comprovação junto à Superintendência de Infraestrutura/Comissão de 
Licitações, relativamente ao Referência: PROCESSO 889/2021 – SESI , que o Sr.(a) 
__________________________________________________________________, 
CPF________________________________________________, representante da empresa 
__________________________________________________________, Inscrita no CNPJ.: 
_____________________________ visitou e vistoriou na data abaixo, as instalações físicas do 
Serviço Social da Indústria do Mato Grosso – na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 
4.193 - Centro Político Administrativo 78049-940, visando obter subsídios para elaboração de 
sua proposta comercial onde esclareceu todas as dúvidas sobre o objeto da licitação em 
questão.  

Local e Data 

 

Cidade/UF, dia de mês de ano.  

 

Representante do Serviço Social da Indústria do Mato Grosso 
________________________________________________ 
CPF________________________________________________  

 

 

Representante do LICITANTE ________________________________________________ 

CPF: ________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, ZELO E RESPONSABILIDADE SOBRE OS BENS DE 
INFORMAÇÃO DO SESI MT 

 

CONTRATADO: 

Pelo presente termo de confidencialidade, zelo e responsabilidade, considerando que os bens 
de informação a mim disponibilizados por força de contrato celebrado com o Serviço Social da 
Indústria do Mato Grosso são de propriedade deste e devem ser utilizados com o único e 
exclusivo objetivo de permitir a adequada prestação dos serviços contratados e, ciente dos 
cuidados necessários à preservação e proteção de todos os bens de informação da instituição, 
inclusive em relação ao dever de sigilo, comprometo-me a: 

I – Seguir as diretrizes da política de segurança e proteção dos bens de informação do Serviço 
Social da Indústria do Mato Grosso, sob pena de responsabilização penal ou civil cabíveis; 

II – Utilizar os bens de informação disponibilizados por força de contrato celebrado com o 
Serviço Social da Indústria do Mato Grosso exclusivamente para fins da adequada prestação dos 
serviços contratados, estritamente em observância aos interesses do Serviço Social da Indústria 
do Mato Grosso; 

III – Respeitar a propriedade do Serviço Social da Indústria do Mato Grosso ou de terceiros, sobre 
os bens de informação disponibilizados, zelando pela integridade dos mesmos, não os 
corrompendo ou os divulgando a pessoas não autorizadas; 

IV – Manter, a qualquer tempo e sob as penas de lei, total e absoluto sigilo sobre os bens de 
informação do Serviço Social da Indústria do Mato Grosso, utilizando-os exclusivamente para os 
fins de interesse deste, estritamente no desempenho das atividades inerentes a prestação dos 
serviços contratados, não os revelando ou divulgando a terceiros, em hipótese alguma, sem o 
prévio e expresso consentimento do Serviço Social da Indústria do Mato Grosso; 

V – Instalar e utilizar nos ambientes computacionais disponibilizados pelo Serviço Social da 
Indústria do Mato Grosso somente softwares desenvolvidos ou adquiridos pelo Serviço Social 
da Indústria do Mato Grosso; 

VI – Permitir o Serviço Social da Indústria do Mato Grosso a fiscalização, a qualquer tempo, de 
todos os dados manejados através dos meios fornecidos pelo Serviço Social da Indústria do Mato 
Grosso em razão da prestação de serviços contratados, pelo que autorizo o Serviço Social da 
Indústria do Mato Grosso a monitorar todos os dados manejados nos meios de propriedade do 
Serviço Social da Indústria do Mato Grosso, não configurando o referido monitoramento 
qualquer quebra de sigilo ou invasão de privacidade; 

VII – Não utilizar o ambiente de internet disponibilizado pelo Serviço Social da Indústria do Mato 
Grosso para uso pessoal, ilícito, ilegal, imoral ou para quaisquer outros fins senão os de estrita 
prestação dos serviços contratados. 

Declaro, ainda, para os devidos fins de direito, que me responsabilizo e obrigo a fazer com que 
quaisquer de meus agentes, empregados, consultores e demais colaboradores que vierem a ter 



 

 

acesso a quaisquer dados e informações confidenciais cumpram as obrigações constantes deste 
Termo. 

     

Cidade/UF, dia de mês de anos. 

 

 

______________________________________ 

Assinatura do contratado 


