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ANEXO IV – MODELOS DE DECLARAÇÕES

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

DECLARAÇÃO DE MENORES

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso
ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

 

DECLARO, para atender às exigências do Edital do CONVITE Nº 03/2020, realizada pelo Ins�tuto
Estadual do Patrimônio Histórico e Ar�s�co de Minas Gerais – IEPHA/MG, para a Contratação de
empresa especializada para execução da restauração do retábulo do Sagrado Coração de Jesus da an�ga
matriz, que atualmente está instalado na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, confeccionado
em madeira com pintura e douramento, conforme especificações e diretrizes con�das no Projeto Básico -
ANEXO I, que o Sr. (a) ___________________________, CREA/CAU/CI n.º _____________________,
compareceu  ao local de execução das obras em  ____-____2020, onde tomou conhecimento de todas
as  informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto da mencionada 
licitação, de acordo com o inciso III, do art. 30, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

 Local e data.



 

______________________________

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa

 

______________________________

Nome e assinatura do Representante do IEPHA/MG

 

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

 

Declaro, para os devidos fins que eu, ___________________________________, na qualidade de
representante da empresa _____________________________, CNPJ _____________________, telefone
(   ) ________________, portador da carteira do CREA/CAU/CI n.º___________________, ABDIQUEI DE
efetuar a visita técnica ao local determinado na CONVITE nº 03/2020, referente a Contratação de
empresa especializada para execução da restauração do retábulo do Sagrado Coração de Jesus da an�ga
matriz, que atualmente está instalado na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, confeccionado
em madeira com pintura e douramento, conforme especificações e diretrizes con�das no Projeto Básico -
ANEXO I. Declaro ainda, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, objeto do presente certame licitatório, que assumo
total responsabilidade pelo fato de não ter efetuado a visita e que não u�lizarei deste para quaisquer
ques�onamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o IEPHA/MG.

Cidade,           de                    de 2020.

 

 

_______________________________________________________

(nome completo do declarante, CPF n.º CREA/CAU/CI e assinatura)

Documento assinado eletronicamente por Edwilson Mar�ns, Servidor (a) Público (a), em
06/11/2020, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
21504281 e o código CRC 179C8904.

Referência: Processo nº 2200.01.0000694/2020-57 SEI nº 21504281
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