
 

 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio 

de seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de 

identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA, especialmente para 

o Edital do Concurso Público Nacional para o PARQUE JUPIRA em Foz do Iguaçu/PR, que 

em seu quadro societário não há nenhum integrante que tenha parentesco com o corpo 

técnico e administrativo de ITAIPU - Binacional, além dos componentes da Diretoria 

Executiva do Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento Paraná, dos Participantes 

da Comissão Organizadora, da Comissão Deliberativa, da Comissão Julgadora para esse 

Concurso; por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, 

ou por adoção. 

 

 

 

___________, ____ de _____________ de 2022. 

 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

 



 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

 

A empresa .............................., inscrita no CNPJ nº ................................., por intermédio 

de seu representante legal o Sr..................................................., portador da carteira de 

identidade nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARA não ter recebido de 

ITAIPU - Binacional, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação ou 

impedimento de contratar com a Administração Federal, assim como não ter recebido 

declaração de INIDONEIDADE para licitar e ou contratar com a Administração Estadual 

ou Municipal. 

 

 

 

 

________, ____ de _____________ de 2022. 

 

 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 

 

 

 

 



 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE 

TRABALHO DE MENORES 

 

 

Declaramos para os devidos fins e especialmente para o Edital do Concurso 

Público Nacional de Arquitetura para o Parque Jupira, situado na Cidade de Foz 

do Iguaçu/PR, que a empresa .............., inscrita no CNPJ/MF sob n.º ............, com 

sede à ............, em ............., não mantém em seu quadro de pessoal menores de 

18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou 

insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.  

 

___________, ____ de _____________ de 2022. 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da proponente 

 

 

 



 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO CONDENAÇÕES EM 

PROCESSOS CRIMINAIS 

 

(MODELO – PESSOA FÍSICA) 

Eu ..................................................., portador(a) da carteira de identidade 

nº....................... e do CPF nº ......................., DECLARO, especialmente para o Edital do 

Concurso Público Nacional de Arquitetura para o PARQUE JUPIRA, situado na 

Cidade de Foz do Iguaçu/PR, proposto por ITAIPU – Binacional, que não possuo dentro 

do território nacional brasileiro até a presente data, condenação criminal transitada em 

julgado ou decisão condenatória proferida por órgão judicial colegiado, pela prática dos 

crimes previstos nos artigos 328 a 337 do Código Penal Brasileiro, nos artigos 89 a 98 da 

Lei nº 8.666/1993, ou quaisquer outros crimes relacionados à malversação de recursos 

públicos, nem por praticar ou concorrer para a prática dos crimes previstos em Lei.  

 

 

___________, ____ de _____________ de 2022. 

 

 

Nome e assinatura do representante legal da proponente 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE  

DIREITO AUTORAL PATRIMONIAL DE PROJETO 

Eu, (nome, CPF, profissão, registro profissional), membro da equipe técnica da 

(pessoa jurídica), participante da licitação modalidade, na qualidade de autor dos 

projetos/serviços previstos objeto do contrato para o Edital do Concurso Público 

Nacional de Arquitetura para o ECOPARQUE ITAIPU 5.0, situado na Cidade de 

Foz do Iguaçu/PR. 

DECLARO que:  

O Contratante ITAIPU, possuirá em caráter definitivo o Direito Autoral 

Patrimonial, sem qualquer ônus adicional e por prazo indeterminado, em 

conformidade com o art. 93 da Lei nº14.133 /2021 e Resolução nº67 do CAU/BR, 

referente aos direitos de utilizar, fruir e dispor da obra intelectual, incluindo os 

direitos de replicação e divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que 

venha a existir, garantindo-se o crédito ao profissional responsável (Direito 

Autoral Moral).  

O Contratante ITAIPU poderá fazer quaisquer modificações nos projetos e 

demais produtos, independente de ciência de seus autores. Decorrente disso, o 

IPHAN se responsabilizará pelas despesas e pela responsabilidade dos projetos 

de reforma, ampliação, modificação ou repetição. Entende-se por projetos e 

demais produtos quaisquer implantações, plantas, cortes, vistas, desenhos, 

estudos, relatórios, descrições técnicas, protótipos, maquetes, imagens, 

diagramas, roteiros tutoriais, etc. em qualquer mídia, página da internet ou outra 

documentação produzida no escopo da presente licitação.  

Foz do Iguaçu, (dia) de (mês) de (ano) 

 

___________________________ (assinatura) 

Nome e assinatura do representante legal da proponente. 


