
EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇOES

A
CODHAB
COMPANIHA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANECE DE LÍCITA ÇÃO-CPL

CONCORRENCIA;007/2Q18
PRQCESS0:0000-00205356/201T71
DA TA:29/06/201g -- HORAS I0:15H

DECI .AR AÍ'ÃO DE. INCI.l iScO NO REGIME DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E
'' '' EMPRESAS DE pzQurNO PORTE

=.=âlH:=;S.:l EI gl g IÜ ÜLll
31 6.403, expedida pelo SSP/DF, e do CPF n' 143.456.921-72, declua, sob as penas da Lei, que:

Brasília, 29 de junho 2018
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EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES

CODHAB

COMPANIHA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.
COMISSÃO PERMANECE DE LICITAÇÃO-CPL

A

CONCORRENCIA:007/Z018
PROCESSO:0000-00205356/2017-71

DA TA:29/06/2a19 - HORAS I0:15H

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

:!:Ü BBE agia ll=$BBn&.='
potencial ou de fato da Concorrência 007/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada pam participar da Concorrência 007/201 8
não foi infomlada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da concorrência

007/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Concorrência 007/2018, quanto a participar ou não da referida licitação.

(d) o conteúdo da pmposta apresentada para participar da concorrência 007/2018 não será, no todo ou r»
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou ae f
bato da Concorrência 007/2018 antes da adjudicação do objeto da referida licitação-

31. Avenida Loja 1196-A -- loja 02 Núcleo Bandeirante -- CEP: 71720 565 - Brasílía - DF
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EMPREENDIMENTOS

E CONnRUÇOES

Ü nJHU$fl$$i%14
informações para fínná-la.

Brasília, 29 de junho 2018
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Cl: 316.403 SSP/DF
CPF:143.456.921-72
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EMPREENDIMENTOS

E CONSTRUÇOES

CODHAB
COMPANIHA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL.

COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO-CPL

A

CONCaRRENCIA:007/2018
PROCESSO:0000-00205356/2a17-71

DA TA:29/06/2019 -- HORAS I0:15H

CREDENCIAMENTO

Em atendimento ao disposto no edital da licitação em referência, a empresa RTZ EMPREENDIMENTOS

E CONSTRUÇOES EPP,cnpj:1 1 382760/0001-27, credenciamos a Sra. Rosangela Carvalho Salva, portadora da

Carteim de Identidade n' 316403/DF e do CPF n' 143456921-72, para que represente nossa empresa nesta

licitação, çom poderes plenos pam prestar esclarecimentos, assinar Ates, interpor recursos ou renunciar ao direito

de interpõ-los e pmticar tudo mais que sda necessário à participação de nossa empresa na licitação.

Brasília, 29 de junho 20:18

aRosangela Carvalho Silvo
Cl: 316.403 SSP/DF
CPF:143.456.921-72
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA RTZ

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ/MF: 11.382.760/0001-27

NIRE: 53600010493

ROSANGELA CARVALHO SILVA, brasileira. natural de Luz -- MG,

casada no regime de comunhão total de bens, nascida em 01 de

outubro de 1953, empresária, portadora do CPF/MF na

143.456.921-72 e Cadeira de Identidade no 316.403, expedida pela

SSP/DF em 13 de janeiro de 1995, residente e domiciliada na

SMPW Quadra 11, Conjunto 03, Lote 02, Fração F, Núcleo

Bandeirante - DF, CEP: 71.741-103. titular da empresa RTZ

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI -- EPP, com

sede na 3' Avenida, Área Especial 13, Lote 1196-A, Loja 02,

Núcleo Bandeirante -- DF, CEP: 71.720-595, inscrita no CNPJ/MF

sob o no 11.382.760/0001-27 e devidamente registrada na Junta

Comercial do Distrito Federal sob o NIRE 53600010493 EM

17/03/2014, RESOLVE alterar seu ATO CONSTITUTIVO. mediante

as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA -- A empresa resolve aumentar o seu capital social de R$

500.000,00 (quinhentos mil reais). totalmente integralizado em moeda corrente

nacional pelo titular, para R$ 700.000,00(setecentos mil reais), totalmente

integralizado em moeda corrente nacional, com utilização dos lucros
acumulados e representado por uma quota de igual valor nominal.

CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
$

PRIMEIRA -- O capital social da EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA é de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional e representado

quota de igual valor nominal
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SEGUNDA -- A empresa tem sede na Terceira Avenida, Área Especial 13

Lote 1196-A, Loja 02, Núcleo Bandeirante -- DF, CEP: 71 .720-595.

TERCEIRA -- A empresa poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou

outra dependência. mediante alteração contratual assinada pelo titular.

QUARTA -- O objeta social é desenvolvimento de atividades no ramo de

engenharia civil. prestação de serviços de: supervisão, coordenação e

orientação técnica. estudo, planejamento, proletos, especificações e

elaboração de orçamentos, estudos de atividade técnica, assistência.

assessoria e consultoria, vistorias, perícia e arbitramento, laudos e pareceres

técnicos, padromização. mensuração e controle de qualidade, produção técnica

especializada e instalações(elétrica, telemática. detecção e combate ao

incêndio. hidrosanitária. supervisão e controle predial) e execução de obras e

serviços técnicos, tudo referente a engenharia civil, especialmente a:

educação. estudas de rodagem. ferrovias, pontes, viadutos e obra de arte

especiais, captação e abastecimento de água. drenagem e irrigação

aproveitamento de energia, saneamento urbano e rural, partos, rios. canais e

vias nevagáveis. aeroportos, urbanismo. administração de empresa em geral e

locação de mão de obra.

QUINTA -- A empresa iniciou suas atividades em 01 de novembro de 2009 e

seu prazo de duração é indeterminado

SEXTA -- A administração da sociedade e o uso da denominação social será

exercida pela titular, ROSANGELA CARVALHO SILVA, que assinara

isoladamente, com todos os poderes que a lei lhes reconhece para o cargo.

representando a empresa em juízo ou fora dele, podendo nomear procurador

para Ihe representar e responderá por todos os fatos administrativos

produzidos pela sociedade. inclusive aquisição e alienação de bens móveis e

imóveisl aquisição de direitos de terceirosl movimentações bancárias em gerall

recebimentos e pagamentos; compra e venda de mercadorias; contratação e

.Ldesiigamento de empregados; promover cobranças judiciais ou extraludiciaisl

'glill!!!il$à:isentar a empresa judicial ou extrajudicialmente. ativa e passivamente
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responsabilizando-se nas mesmas condições pelos excessos que cometer.
ferindo a lei e/ou o presente instrumento. autorizado o uso do nome

empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social.

SÉTIMA -- Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da

modalidade EIRELI

OITAVA -- O administrador declara. sob as penas da lei, de que não está

impedido de exercer a administração da empresa, por \ei especial ou em

virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, à pena

de vedação imposta, ainda que por tempo detemlinado. o acesso a cargos

públicos. condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno.

concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional. contra as relações de consumo, fé pública ou contra a propriedade

NONA -- Fica eleito o foro de Brasília -- DF para o exercício e o cumprimento

dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Brasília -- DF, 02 de junho de 2016
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ROSÂNGELA CARVALHO SILVA

Titular
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