
 

MODELOS DE REQUERIMENTO PADRONIZADO: 
 
 
A) PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE TITULARIDADE E COMERCIALIZAÇÃO 
 
 
DATA 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
ENDEREÇO               
 
CNPJ                                                               INSCRIÇÃO 
 
A associada acima qualificada vem requerer à ASSESPRO – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REGIONAL RJ uma certidão dirigida à _________, para a finalidade 

de_____, atendendo desta forma as exigências do art. 25, nº I da Lei 8666 de 21/06/93, informando que a 

requerente é (autora ou representante) e única fornecedora, no Brasil, do produto abaixo descrito. 
     
A requerente declara que é, de fato e de direito, a autora e/ou única fornecedora no Brasil do(s) produto(s) 
descrito(s) neste requerimento e que não há similar relativo ao mesmo. Ainda, a requerente assume toda 
e qualquer responsabilidade, no âmbito cível e criminal, sobre a veracidade de tal declaração, isentando a 
ASSESPRO-REGIONAL RJ de qualquer encargo e/ou responsabilidade a respeito da mesma e seus 
efeitos, comprometendo-se, caso necessário, a ressarcir quaisquer despesas ou prejuízos que possam 
advir, decorrentes do fornecimento da certidão aqui solicitada. 
 
 
NOME DO PRODUTO: descrição resumida 
 
NUMERO REGISTRO INPI - opcional 
 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
NOME EM LETRA DE FORMA 
 
Obs: O pedido deverá ser efetuado em papel timbrado e entregue no original. 



 

 
B) PEDIDO DE CERTIFICAÇÃO DE CAPACITAÇÃO/APTIDÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 
DATA 
 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
 
ENDEREÇO               
 
CNPJ                                                               INSCRIÇÃO 
 
 
A associada acima qualificada vem requerer à ASSESPRO – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, REGIONAL RJ, para a finalidade de___ uma certidão dirigida à____, 

informando, para atender as exigências do parágrafo 1º do art. 30, da Lei 8666 de 21/06/93, que a 

requerente está apta para a prestação dos serviços abaixo descritos conforme comprovam os atestados 
anexos. 
             
A requerente declara que está de fato e de direito habilitada à prestação dos serviços descritos neste 
requerimento e que não há qualquer impedimento relativo ao mesmo. A requerente ainda assume toda e 
qualquer responsabilidade, no âmbito cível e criminal, sobre a veracidade de tal declaração, isentando a 
ASSESPRO-REGIONAL RJ de qualquer encargo e/ou responsabilidade a respeito da mesma e 
comprometendo-se, caso necessário, a ressarcir quaisquer despesas ou prejuízos que possam advir, 
decorrentes do fornecimento da certidão neste ato solicitada. 
 

Descrição resumida - serviço(s) a ser(em) fornecido(s): 
 

A requerente declara ainda que o Responsável técnico pelos serviços aqui especificados é 
___________________ (Nome Completo, qualificação técnica)  integrante do quadro técnico da 
empresa. 
 
 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
NOME EM LETRA DE FORMA 
 
Anexar 3 atestados de capacidade técnica originais e cópia. 
 
Obs- O pedido deverá ser efetuado em papel timbrado e entregue no original. 
 

 


