
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Compras/15ª RPM

Anexo nº V - Modelos de Declarações/PMMG/15RPM/COMPRAS/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0004506/2022-17

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, Inscrição Estadual nº ____________________com sede à ______________________, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios,
com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador(es) o(s) Senhor(es)
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do Estado de Minas Gerais (ou de forma genérica: para junto aos
órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2022/15ªRPM,
tipo menor preço, para a execução indireta, sob o regime de Empreitada por Preço Global, – Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a implantação de 04 (quatro) postos de
combustíveis nas unidades da Polícia Militar de Minas Gerais  (PMMG), nas cidades de Teófilo Otoni/MG, no quartel do 19º BPM, em Nanuque/MG, no quartel da 24ª Cia PM Ind, em Itaobim/MG,
no quartel da 80ª Cia PM/70º BPM, e em Almenara/MG, no quartel do 44º BPM, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, a  abastecimento, cobertura, parte elétrica,
sonda,  terminal  controlador  de    abastecimento  TCA,  civil,  hidráulica,  projeto  de  incêndio,  levantamento    planialtimétrico  cadastral,  teste  de  estanqueidade  e  aquisição  de    módulos    de
abastecimento, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, negociar preços e demais condições, confessar,
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e
valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação).

Local, data e assinatura

*******************************************************************************************************************************************************************************

MODELO DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Teófilo Otoni/MG, Nanuque/MG, Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e
comando do posto de abastecimento, abrigo do reservatório de incêndio e da bomba do hidrante, sonda, terminal controlador de abastecimento TCA em módulos SKID, civil, hidráulica, projeto de
incêndio, levantamento planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

Pelo presente instrumento, a empresa ___ [RAZÃO SOCIAL] ___, inscrita no CNPJ/MF ___ [No do CNPJ] ___, situada na ______ [ENDEREÇO COMPLETO] _________, por seu(s) representante(s) legal
(is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como bastante procurador, o Sr ___[QUALIFICAÇÃO COMPLETA] ___; inscrito no CPF ___ [Nº do CPF]___; portador do RG___[No do RG]___, residente em
___[ENDEREÇO COMPLETO]___, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos os atos inerentes a Tomada de preços Nº 001/2022, podendo inclusive interpor ou renunciar
aos prazos de recursos.

__(Local e Data)___

Empresa Licitante

*******************************************************************************************************************************************************************************

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Teófilo Otoni/MG, Nanuque/MG, Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e
comando do posto de abastecimento, abrigo do reservatório de incêndio e da bomba do hidrante, sonda, terminal controlador de abastecimento TCA em módulos SKID, civil, hidráulica, projeto de
incêndio, levantamento planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

___________________________________ empresário ou sócios da empresa ___________________________________, com sede na __________ (endereço completo) ______________________________________, telefone
(xx) xxxx-xxxx, email: xxxxxxx@xxxxx.com.br, em constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não excedeu, no
ano anterior, ao limite fixado no inciso I (se microempresa) ou II (se empresa de pequeno porte) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em
qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte adotará em seu nome empresarial a expressão ME ou EPP.

____________________________________

Local e Data

_____________________________________

Empresa Licitante

(responsável legal, cargo e assinatura)

***********************************************************************************************************************************************************************************************

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA – FACULTATIVA

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Teófilo Otoni/MG, Nanuque/MG, Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e
comando do posto de abastecimento, abrigo do reservatório de incêndio e da bomba do hidrante, sonda, terminal controlador de abastecimento TCA em módulos SKID, civil, hidráulica, projeto de
incêndio, levantamento planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

Eu.............................................… (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa ............................................, sediada à ................................., telefone................., DECLARO, para os
devidos fins, que visitei o local onde será executado o objeto da licitação, tendo tomado conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022, inclusive, das possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução do mesmo. DECLARO ainda que estou ciente de que o preço
proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do
instrumento convocatório referente à TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022, sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades
do objeto. DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer
tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

____________________________________

Local e Data

_____________________________________

Empresa Licitante

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

*******************************************************************************************************************************************************************************

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Teófilo Otoni/MG, Nanuque/MG, Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e
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comando do posto de abastecimento, abrigo do reservatório de incêndio e da bomba do hidrante, sonda, terminal controlador de abastecimento TCA em módulos SKID, civil, hidráulica, projeto de
incêndio, levantamento planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

Eu.............................................… (Representante Legal devidamente qualificado) da empresa ............................................, sediada à ................................., telefone.................,

DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o objeto da licitação, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto da TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022. DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro
desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento convocatório referente à TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022 sem quaisquer direitos a
reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado
utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo quaisquer tipo de reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.

____________________________________

Local e Data

_____________________________________

Empresa Licitante

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.*Preenchimento obrigatório se não for realizada a visita técnica.

*******************************************************************************************************************************************************************************

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Teófilo Otoni/MG, Nanuque/MG, Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e
comando do posto de abastecimento, abrigo do reservatório de incêndio e da bomba do hidrante, sonda, terminal controlador de abastecimento TCA em módulos SKID, civil, hidráulica, projeto de
incêndio, levantamento planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

__________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________________________, portador do Documento
de Identidade no _________________ e inscrito no CPF sob o no ______________, DECLARA que possui pessoal técnico disponível para integrar a equipe que executará os serviços objeto da licitação,
fazendo parte da equipe:

I ) 1 (um) profissional formado em engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo com experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza compatível com o objeto licitado,
devidamente registrado no CREA/CAU, devendo realizar visita diária e sempre que necessária, durante todo o período de execução dos serviços;

II) 1 (um) encarregado de serviços, com experiência profissional comprovada em serviços de natureza compatível com o objeto da presente licitação, para permanecer no local em tempo
necessário à execução dos serviços.

__________________, ____ de ____________ de 2022.

________________________________________________

(nome e assinatura do representante legal da licitante)

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

*******************************************************************************************************************************************************************************

DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Teófilo Otoni/MG, Nanuque/MG, Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e
comando do posto de abastecimento, abrigo do reservatório de incêndio e da bomba do hidrante, sonda, terminal controlador de abastecimento TCA em módulos SKID, civil, hidráulica, projeto de
incêndio, levantamento planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.

__________________________________, inscrita no CNPJ sob o no ________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) _________________________________, portador do Documento
de Identidade no _________________ e inscrito no CPF sob o no ______________,  DECLARA que o(a) Sr(a) __________________________,  portador(a) do CPF(MF) no ______________ e inscrito(a) no
CREA/CAU___ sob o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

__________________, ____ de ____________ de 2021.

__________________________________________

Assinatura e carimbo do representante legal

* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.

* Emitir uma declaração para cada RT.

*******************************************************************************************************************************************************************************

DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.723/2008

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra)

DECLARAÇÃO

__________________________________________

(Local e data)

À

Comissão Permanente de Licitação – C.P.L

Prezados Senhores,

Em conformidade com o disposto no artigo 4º, do Decreto estadual nº 44.723, de 13 de fevereiro de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de engenharia / arquitetura contratados pelo Estado de Minas Gerais.

Eu, ________________________________________, R.G.nº _________________, legalmente nomeado representante da Empresa _____________________________________,CNPJnº________________________ para o
fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 01/2022, tipo menor preço, para a execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário,
para a Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a executar a obra de________________________________________________________, no município de _______________/MG, declaro sob
as penas da lei, que para a execução do objeto da referida Licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado
ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as
sanções administrativas previstas nos artigos. 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal n.º 9.065/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal
contempladas na referida Lei.

Atenciosamente

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

*******************************************************************************************************************************************************************************

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na área de engenharia/arquitetura com a finalidade de implantação dos postos de combustíveis da unidades da 15ª RPM da PMMG, nas cidades de
Teófilo Otoni/MG, Nanuque/MG, Itaobim/MG e Almenara/MG, compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e
comando do posto de abastecimento, abrigo do reservatório de incêndio e da bomba do hidrante, sonda, terminal controlador de abastecimento TCA em módulos SKID, civil, hidráulica, projeto de
incêndio, levantamento planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade e instalação de módulo de abastecimento automotivo, conforme especificações no Edital e seus anexos.
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___ (nome da empresa) ___, CNPJ-MF n.o ___, sediada ___ (endereço completo) ______________________________________, telefone (xx) xxxx-xxxx, e-mail: xxxxxxx@xxxxx.com.br,, tendo examinado o
Edital em epígrafe, vem declarar que:

a) sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;

b) sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não executando, ainda,
qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

c) que recebeu todos os documentos pertinentes à Tomada de Preços supracitada e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
para o cumprimento das obrigações desta licitação

d) sob as penas da lei, que se compromete a contratar os profissionais indicados, conforme Equipe Técnica apresentada;

e) declara que tem conhecimento do local onde serão executadas as obras;

f) declara que conhece e que aceita todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos.

g) declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV  do artigo 1º e no inciso
III do artigo 5º da Constituição Federal.

__(Local e Data)___

Empresa Licitante

Documento assinado eletronicamente por Antonio Soares Chaves, 1º Tenente, em 14/06/2022, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
48105669 e o código CRC C5CD35BE.

Referência: Processo nº 1250.01.0004506/2022-17 SEI nº 48105669
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