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PROCURAÇÃO bastante que faz INFRA ENGETH
na fomla abaixo:

INFRA ENGETH - !alta Estrutura Construção .e

recurso enâun, fazer tudo para ao fiel cumprimento desta

Brasília.DF
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INFRA ENGETH LTDA

Ruyter Kepler de Thuin
' ENGENHEIRO CIVIL

CRIA 7.5;U/D-DF

\C N' 19 SL. 203 Brasília - DF
Email: liciações.engeth@terra.çom.br
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PROCURAÇÃO bastante que faz eNtRA ENGETH
na forma abaixo

'-".:. -." ;:«-, « ;",:e.n;gE:iáfl;Z:i;SU:
2}/201:5, represenbda neste

437 '1/D-DF.

Construção e

podendo juntar e retirar documentos:.lapresenw
fazer tudo para ao ãel cumprimento destarecurso enõm

Brasília-DF'

miRA ENGETH l;lDA
Ruyíer Kepler de Thuin

' ENGENlIEn.O CIVIL
CRER 7.544/D.DF



e-DOC 6D2A6652-e
Proc 8838/201 8-e

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
SECRETARIA DAS SESSÕES

Ofício ne 2108/2018-GP
Brasília-DF, 03 de Abril de 2018.

i ::ã::Üg%HW$$ $$H
quando apreciou o Processo üa 8838/20].8-e

Pecas

Prezado(a) Senhor(a),

=:===':Jm:..R #RBt i! E:lil:l :l ll
"'".«,."',..:..n=':; : *:U !HHÊ i17 T ]::i:
do Cidadão - Acompanhamento por e-mail)

Atenciosamente

Secretário das Sessões

Ao(À) Senhor(a)

CLAYLTON FERREIRAARAGAO . . ... . - '-.-
Presidente da Comissão de Licitação da CUDhAU/.ur
Brasília - DF

[ IRECEB100 bK) PROTQC©LO
CÜOHAB .. ..

E. =JL/ÜJ.:g.. à; ]gÊba'
%,Lq \ $!É.. l
fdatíÍcuta l

ú \=A.=E&-+eã -

felipe. medina

HÍI..!
Rübt'íca

l)ocumento assinado digitalmcnte. Pãm verificar as assinaturas. dêsse www.tc.df.gov.br/autenticidade e jntbrme o edoc 6D2A66S2



e-DOC 76CI)CF3D-e
Proa 8838/2018-c

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTNTO FEDERAL

SECRETANA DAS SESSÕES

Sessão Ordinária Ne 5027, de 03/04/2018

TCDF/Sccietaria das Scssõe
Folha
Pracesscl: BB3BZ2al6:g
Rubi'ica

PROCESSO Ne 8838Z2Q18u

RELATOR : CONSELHEIRO ANTONllO RENAMO ALVES RAINHA

Riacho Fundo ll.

DECISÃO Ne 1402/2018

O Tribunal, por unanimidade, de
conhecimento do Edital da

com esteio no art. 277 do

Companhia de
suspenda, ad
vistas à correção das
enumeradas: a) encaminhe
Contrato pela assessora jurídica;
relativa à atividade de elaboração
físico-financeiro, consoante a
6469/1977 e Decisão TCDF n.Q
memória de cálculo de

planilha
i) reveja a
operacional, limitando
obra, consoante Decisão
quais serviços serão objeto
273/2018. e) em relação ao
número de reaproveitamentos das
revisor as composições de
orçamentáriã relativos à
ecünomicidade; ii) reveja a

para os itens "VIGIA
SEGURANÇA DO
TÉCNICO DE ENGENHARIA CONA

SERVIÇOS GERAIS COM
definida na publicação

preço due sustentem
SISTEMA DE

exame critério objetivo de medição dos
estipulando pagamentos
fundamento no Acórdão

apresente as
Acórdão TCU n'
art. 277, $4Q, do RI/TCDF, determinar a

\J

Doçunlcnto assinado digitalrnente..Para verá.ficar as asiínaturas, accssc xwxav.tc:dllgov.br/autenticidade e informe o cdoc 7óCDCPii



DOC 76CDCF3D-e
roc 8838/20 ] 8-e

Secretaria de Acompanhamento - SEACOMP, para os devidos üln$

SALA DAS SESSÕES, 03 de Abril de 2018

Secretário das Sessões

;.g

l)ocumenta assinado diga RUIU irai as assinatui acc www.tc.d[8aV.br/autenticidade c inl'amlc
:doc 76CDCF3D
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PROCURAÇÃO bastante que faz INFRA ENGETH
na forma abaixo

INFRA ENGETH Inda Estrutwa Consta'ução e

Comércio Ltda, situada no SHC/Sul Com Res 507 BI C n' 19 Sala 203, executara do

FEDERAL - CODHAB - CPL, podendo juntar e retirar documentos, apresentar

pmposta, assinar, enüu com recurso enfim, fazer tudo para ao fiel cumprimento desta.

llVFRA ENGE'lH LTDA
Ruyter Kepler de Thuitt

ENGENlIEIRO CIVIL
CREA 7.544/D-DF

C N' 19 SL. 203 Brasília - DF
Email: licitações engeth@terra.com.br
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Ê::i:;!!X:PERMANENTE DE LÍCITA

) lIABITACIONAL DO DISTRHO FEDERAL ' CODlIAB
çÃO

NESTA

REF.: CONCORRENCIA N' 007/2018

(
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Brasileiro, que

hHgltl::ZBlk EH11a=dlH:,S
SHCE/s - Cam. Res Quadra 507 - Bloco C N' 19 SL. 203 Brasília -

Fones= 3443-7652/ 3443-8294 Fax: 3242-0722 Email: !dB@engeth
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INFRA-ENGETH INFRA.-ESTIZUTI.rRA. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
OITAVA.áÜTEÉ ÇÃO E CONSOUOAÇA0

kiJyTFR KEPLFR DE THUIN. brasileiro. solteiro.

engenheiro çiül, filho de kaoül Micbeí de Thuin e de Mana Thuczinha de Oliveira, nascido
em Blüília + DF..,..:aal dia i:15 de setembro de: !962,: portador da cédula d$: 1identidáde Ha
533.446 - SEP u DF e CPF-MF n' 284.946.951-34, residente c domiciliado à MSPU;

Quadra 14. Com. 01. Lote 07, Pack Way. Bmsília - DF, CEP: 71741-4QI e MÀRCIA
ANDARA PERElIRA l)E TnUilq, brasileira, solteira, empresária, n cada cm !3raÉíiia T
l)F nó día 22 :de abri:! de 1990: alba de Rpyter Kçpler de Thuín e de Nada Apor ida Smtos
Peralta, portadora da cédula de idcnddnde n' 2.S01.869 = SSP -- DF, expedida em
Ü4/Q1/2Ü08 &CPF.}qF ft' 026.?35.181*00, residente e domieiiiâda à MSP'ür Quü&a i4

Coam. ;Q},: l.pte 07, Park W'ay* Brasília + :l?Pi. CEP: 7:il741-4gi, Jn ços j& QS. d# e@prw4
ÍNTXÂ;EXGETli iNPXAfBSTRUTURAi CONSTRUÇÃO .F COMERCIO LTOjb
csiabeicCída à SliC/Sü}.; Cónéfóia Resideãêialà Quadra 507+ Bloco ç CI', h' 19i Sala 203,
Brmíliá wíD:F, CEP: 70967.Q20.i: deüdamenEe regísirada na un a Comercial do Distrito
Fédeml: sób;:© Ha 532.00S9S223, por despacho de 20 dé novembro dê ;1997 +1:hó CNPJ/Mll;
np 02.237i437/0001.79. Resolvem de comum acordo e üa melhor Fomla de difeitü alterar e

G01}$""" andar à ÇQa&&&o social e o: fazem de : Qónfomtídâdê: icem $8 éláusul .e: bolidiçõéi
seguintes

CLÁUSULA PRIME],RA
Altera a atí:cidade social da empresa que nü presente data paÉ$a à

ser: Prestação dü sel'Vimos de construçãal"jcivil, ediBcações residenciais, iiidusfriais,
comerciais :ê: de iei"Viços, incorporação de empreendimentos imobiliários, eiâbol"ação ê
execução dc: pro3ótos :ã!"qtiítet6nicos ê projetos civis com com:pra e yeüda de bens
móveis e imóveis.

CLÁUSUl*A SEGUNDA
A vista da modí8icaçãc} ora 4usmda, Consolida-se o**contráto

saciar q+e passa a teí a seg\ante redaçãg:

CLÁUSUlüA PRIMEIRA
A :sociedade gira sob o aomp empresadai de: INFlllÂ-ENGETH

INFltÂ-ESTRUI'UliA+ CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTI)A e tém sua sede à
SHC/Sü!, Comércio Resídéncial+ Quâdm 507, Bloco "Ctli no 19j Saiu 203i BrasÍliâ '-;DF.
CEP: 70867-020.

$ ÚNICO
Pois\iãâlià! L çam Sede à A D E) Qüadl'a 4Q2, C$njüntü Q$,

[;.,ote ].5, Recanto das Elas + DF+ CEP: 72630-205, com oyetivo Social dêi Pi'estação de
sewiçós de construção civil..; edificações i'csidenciais : industriais, comerci8ís e de
sewiçó$, elaboração e execução de projetos arquitetânicos e projetos civis com compra
e venda de mercadoríüs afins, materiais dc construção, bens móveis e imóveis, oom o
deslaquç de capital de R$ 50.000,4)G(cinqüenta úil reais É





CI.ÃUSUIÀ st$ÍMOÂ
Sé11 0yeti'ç'o scüiàl é:: Prestação de serviços de cons&ução civil,

ediãlcações ': residenciais, industríai$,,.conter'cia:$:: e de setviçoss incorporação' de
empreendimentos imob;)vários, : êlaborüção« it excc#ção dé: plojctos arquíte1;únicos e
projetos çi'vis com com»rude.s'endú-de L-eHS móveis e imóveis.

CLÁUSULA TERCEIRA
O capital socio da empresa é de: ]t$ 650.0ü0,Q0lseisccntos e

cinqüenta mil reais)i diVídidó en] 6$0:0i)0{seiscentos e cinqüebta} cotas no valor mitário
de RS l+QQ(um real)+ cada umq *subscHtas e totalmente integmlizad©, neste amai em moeda
corrente do País, permanw !xda assim üstríbuído pelos sócia como se segue

RUYTER }(EPLER DE THtlIN
UÁRCI.,4 ANORÍÀ: isÊãÉiK.A OE TUUiW
T O TÀ L.

i Com f:1 6.500 cotas no valor de KS.:.,ó.500:0õ
Com 650.000 cotas no valor de R$ 650.000.00

99%
1%

100%

CLÁUSULA QUARTA
À responsabilidades de cada sacio;: é !estútar4ao vãos de suas

quótâã. mais todos respondem solidariamente pela htégralizãQão áo capita! sacia!:

CLÁUSULA QUINTA
A administração da sociedade çabed ao sócio RUYTER

KEPLER DE THUIN,: eõm $odêres e atribuições de administrar e geria iü', :àutorízndo o
nome empresariais vedada, no !enuntQ* em atí cidades esír has ao ihtCresse social ou
ü$sumü, obrigações sqa cm favor de qualquer dós quatis! ou de !erceíros: lêem Gamo
onerar ou ãjiêüar bens imóveis da sociedade, sem autofízàção do .Puro sóeiÓi

CLÁUSULA SEXTA
As quotas s$o indivisíveis ê: não poderão; set cedi;dàs ou

ítálü&ddüs a ürêilirüs: âcm õ: êómcntimçnto: :do urro $óçio, a quem ãca ãss$gurada, 8m
igualdade de condições e preço, direito de preferência a sua aquisição se postas a venda
farmalizando se realizada a cessão delas, a a]temçao cantratu3] pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA
Falecendo ou sendo interditado qualquer :dos s6ciosi 8 sociedade

continuná suas atividadcs com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
insistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o' valor de seus haveres será
apurado.e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade. à dau da resolução
veríHicada ém balanço especialmente lêvmtado

CLÁUSULA OITAVA
O adíninistradar declara, sob as penas da lei, dc que não está

impedido de exener a administração da sociedade. por lei especial, ou em virmde dc
condenação criminal, ou por se enconüar sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda que
temporariame$u,::ó acêiso a é rios públicos: por crime Êal!!üentw:, dç prevaricação, peito $u
subam:Ó, cónçussãQ, pêéulató oti contra !: :iúonomià polui , ÇQntr& o $isteala::naêionâl,

\





çonka norma de de$«a da conçoaânçíã,; çp! ua relações de çomumo, & pública, ou a
propriedade.

CLÁ:USU l,A .ifONÀ
#to térmhü' ée cada exercício social, emir 3:1 de ::;dezembro,, o

administrador prestará contas justiâcadas de sw admiMstração, procedeadõ à elaboração do
inventário; :do ba ah$ó pat!'imonía! € do balanço de resultado económico, cabendo aos sócios,
nê proporção dó idas quota, os lucros ou perda apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA
Nos quatro meses sega n es ao témiho do exeníéio social, os

sócios deiiber ão sobre m çont& e designado admíüí$trado«e$) quando for o caso,

CLÁUSULA DÉCIM.A PR.i.MElltA
A saciedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar íiiiai ou

outra dependência, mediante alteração 60ntratua! assinada por todos: os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
A sociedade hi ióu suas atividades en} 0l+i2.:i997i. e $eu prazo

de duração é $ok tempo indetemliqado.

Figa eleito Q foro de Bmsíiía M DF.* pata a exercício e o
çtuülprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e conttaUdó$ aSgham o pre Rle

..,l:,\ .instrumenlgSIU.M.(guaüo) vias.

t
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BI'®íÍia ,- DF, 21 de novembro de 20}2

:,.... TES'fEM U NHA S

NASCIMENTO SANTOS
RG: 5 i 1 .021 + SSP - DF RG: S43..286 + SSP - Dl:'
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