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ANEXO IV –  MODELO 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 da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020, realizada pelo
Ins�tuto Estadual do Patrimônio Histórico e Ar�s�co de Minas Gerais – IEPHA/MG, para a Contratação
de serviços técnicos especializados de engenharia/arquitetura para execução de adequações do prédio
do Arquivo Público Mineiro, no que tange ao sistema de prevenção, proteção e combate a incêndio e
pânico, de acordo com as especificações con�das no Projeto Básico - ANEXO I, que o Sr. (a)
___________________________, CREA/CAU 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.

IV

______________________________



Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa

 

______________________________

Nome e assinatura do Representante do IEPHA/MG

 

 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO VISITAÇÃO AO LOCAL DO OBJETO DESTE EDITAL

 

 

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 TOMADA DE PREÇO nº 01/2020, referente a Contratação
de serviços técnicos especializados de engenharia/arquitetura para execução de adequações do prédio
do Arquivo Público Mineiro, no que tange ao sistema de prevenção, proteção e combate a incêndio e
pânico, de acordo com as especificações 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)

 

Referência: Processo nº 2200.01.0000532/2020-66 SEI nº 15674168

 


