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 ATESTADO DE UTILIZAÇÃO DAS MINUTAS PADRONIZADAS

FORMULÁRIO ATESTADO DE UTILIZAÇÃO DAS MINUTAS PADRONIZADAS

Nota explicativa: O formulário em questão deverá ser preenchido pelo responsável pela
elaboração do Termo de Referência, bem como pelo responsável pela elaboração do Edital e
demais anexos, e enviado para o setor jurídico responsável juntamente com as minutas a
serem analisadas. Deverá, portanto, ser indicado o documento ao qual se refere a presente
declaração, podendo ser anexada ao processo mais de uma declaração, caso o responsável
pela elaboração do Termo de Referência, do Edital e demais anexos sejam pessoas distintas.
- Excluir nota explicativa da versão final.
Declaro que as minutas utilizadas para a elaboração deste instrumento convocatório [Edital,
Termo de Referência e anexos], Processo Sei n. [inserir número], encontram-se conforme com
as que foram padronizadas e divulgadas nos sítios eletrônicos da Advocacia-Geral do Estado
de Minas Gerais  e/ou da Seplag  e que:

(    ) não foram alteradas quaisquer das cláusulas da minuta-padrão, tendo havido
apenas o preenchimento dos campos em branco constantes das Partes Específicas
do edital, do termo de referência e do contrato, o que foi feito na forma das Notas
Explicativas contidas no próprio documento. 

OU
(     ) para adequação ao objeto licitado, foram alteradas somente as seguintes
cláusulas: [especificar as cláusulas alteradas]

(     ) para adequação ao objeto licitado, foram suprimidas somente as seguintes
cláusulas: [especificar as cláusulas suprimidas]

(     ) para adequação ao objeto licitado, foram acrescentadas somente as seguintes
cláusulas: [especificar as cláusulas acrescentadas]

 

Obs: Alerta-se que a não indicação da alteração/modificações das minutas padrões podem
caracterizar infração funcional, ensejando a responsabilidade do servidor.

 

Responsável

NOME COMPLETO

MASP/MATRÍCULA
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