
ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

Gerência de Licitações Contratos e Convênios

Versão v.20.08.2019.

IEPHA/GLCC

Belo Horizonte, 30 de julho de 2020.

ANEXO III– SUGESTÕES DE 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 CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE DECRETO ESTADUAL Nº
 47.437, de 2018

 

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais para
sua categorização como _________________________________, estando no rol descrito no item 4.3
deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a impeça de usufruir do tratamento favorecido
diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº
47.437, de 26 de junho de 2018.

Data e local.

______________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)



DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

 

Em cumprimento à possibilidade faculta�va descrita no Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2020,
Processo nº 2201002 000024/2020, declaro que o Sr.__________________ , CPF _________,
devidamente credenciado pela empresa_________________, CNPJ: ___________, compareceu e
vistoriou irrestritamente o(s) local(is):________________________________ onde serão executados os
serviços objeto da licitação em apreço, e tomou plena ciência das condições locais e das dificuldades
existentes, bem como de todos as informações e elementos técnicos, necessários à execução dos
serviços a serem licitados.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito
 

Data e local.
 

______________________________

Assinatura 

 

(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
(xx) ________________, portador da carteira do CREA/CAU n.º___________________, ABDIQUEI
DE efetuar a visita técnica ao local determinado na Pregão Eletrônico nº 05/2020, referente a
Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia/arquitetura para execução de
adequações do prédio do(s) Museu(s)__________________________________, no que tange ao sistema
de prevenção, proteção e combate a incêndio e pânico. Os trabalhos a serem contratados visam atender
às demandas de acessibilidade e ocupação da edificação, 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 e assinatura)

 

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Lúcia Ourivio, Servidor (a) Público (a), em
04/08/2020, às 20:19, 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
17646527 e o código CRC EEC2E1CE.

Referência: Processo nº 2200.01.0000530/2020-23 SEI nº 17646527
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