
ANEXO V111

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

CONFORME ANEXO l DA INSTRUÇÃO NORMATlv». NO 2, DE 16 DE SETEMBRO DE.2009, DA
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.

CONCORRÊNCIA N' la2018

Eu. MIRELLE ANTUNES CORREA -- CREA 8955-D-DF -- CPF: 610.161.361-53, como
representarüe devidamente constituído de OMEGA ENGENHARIA LTDA , CNPJ: 00.881 .154/0001 -
30, sediada no SCIA Quadra 14, Conj. 03, Lote 11/12 -- CEP: 71250-115 -- Brasília-DF, doravante
denominado(Lidtante), para fins do disposto no Edital da CONCORRENCIA m';:l4/201B da presente
Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que

(a) a proposta apresentada para participar da pmsente LicKação foi elaborada de maneira
independente pela ÕMEGA ENGENHARIA LTDA, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou ncebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meia ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Lidtação não foi
ínfomiada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

[c) que não terüou. por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que Q conteúdo da proposta apresentada para participar da presente LicRação não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da refeüda licitação

(e) que o conteúdo da proposta aprenntada para paMcipar da presente Licitação não foi, no todo ou
em parte, díreta ou índintamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão
licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes
e informações para fimlá-la.

Brasília, 22 de Outubro de 2018
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PROCURAÇÃO bastante que faz OFEGA ENGENHARIA LTDA
na forma abaixo:

SAIBAM quantos este público instrumento de PROCURAÇÃO
virem. que aos.dezeséeis dias do mês de agosto do ano.de dois mil e dezoito (16/08/2018). nesta cidade de
Brasíiia, Capital da República Federativa do Êíasil.. perante mim Escrevente; .compareceu como outorgante
OFEGA ENGENHARIA LTDA..inscrita i'io CNPJ sob Ro 00.881 .154/0001-30, estabelecida no SCIA. Quadra 14
Conjunto 03, 1.ote 1 1 , Guará, Distrito Federài; com ecus Ates Constitutivos: devidamente registrados na Junta
Comercial do Distrito FedeÜI sob Ó NIRE: 5320077874-2, neste ato representada por sua sócia MIRELLE
ANTUNES DE TRANÇA CORREA, brasileira, declara-se casada, engenheira civil. portadora .da cédula de
d:ntidade Ro 1.707.367-SSP/DF e inscrita no CPF/MF. sob n' 610.161.361-53. residente e domiciliada -no
SMPW, Quadra 16, Conjurlto 04, Lote 02/03, .CasaslD; Condomínio Guimarães Rosa, nesta Capital
reconhecida e identificada como a própria, do que dou fé. E, por ela me foi dito que, por este instrumento
público nomeia e constituí seu bastante procurador, WELLINGTON DA SILVA COSTA, brasileiro. solteiro
auxiliar de escritório, portadcii' da 'CI n' 1.029.880 SSP/DF. e inscrito no CPF/MF sob n' 417.542.121-15
residente e domicíliado. na QI 01, Conjunto D, Casa ..25. Guará, Distrito Federal. (dados fornecidos por
d-3claração). a quem confere amplos e especiais poderes para gerir e administrar passivamente a empresa
otitorgante, :podendo representa-la perante ãs Repartições Públicas, Administrativas, Autárquicas e Cartórios
enn geral, Repartições Públicas Federais. Estaduais. Municipais, seus Departamentos e Secretariar. Pessoas
Físicas e Jurídicas, de direito público ou .privado, Sociedade de Economia Mista, Estatais, Paraestatais, Receita
Federal do Brasil. Procuradoria Geral da Fazerlda Nacional do Distrito Federal, Ministérios, Delegada Regional
do Trabalho. Sindicatos. Comércio e industria: e onde mais com esta se apresentar e for necessário. podendo:
equerer. alegar e assinar o que for precisa, juntar, apresentar e retirar documentos. apresentar e ãssioEir
quaisquer guias, reqlierêr certidões, .alvarás diversos e demais autorizações, abrir, acompanhar e dar
ndamento a píócessos, pedir vistas, .cumprir exigências, tomar ciência de despachos, pagar e/ou receber
mportân.clãs. .seja a que título for: dar e aceitai recibos e quitações, comprar e vender mercadorias dc ramo da
firma. assinar documentos fiscais e futuras. promover e etetuaí endossou e avai$ em títulos para.dq$cQntos
bàncáriast assinar borderauxi admitir e/ou FdeMitiç:empregados,.assinar e ot} dar baixa eM Cadeira de Tr.atalho
fixar óídenados é atribuições, . promover e efetiiaí alteração de anc:rações em carteiras de trabalha; nomear
pfepostos junto a DELEGACIA DO TRABALHO E OU JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
econhecer e/ou contestar saldos, assinar contratos. distritos e aditivos contratuais. de prestação de serviço

ajustar cláusulas e condições. participar de. concorrências públicas e OLI particulares, licitações, tocadas de
preços, . cádas-convite, retirar Editais. participar de aberturas de licitações, acordar, concordar, . discordar
n.torpor recursos, prestar declarações e informações; consti&iir Advogados com os poderes da cláusul.a

AD-JUDiCIA e"os. cais necessários perante qualquer Instancia, Foro ou Tribunal, em Juízo ou fora dele
podendo ainda, representa-lo junto à Companhias dejl$1efonia em geral, podando, ccmprar, receber, vender
transferir e homologar linha telefónica de qualquer leépéciel' bem como habilitar celular. e pratic.ar os demais
aios aos fins deste mandato.:l.Fica vedado o subsubelecimento. A pliQ$9nte; prQç;ulqçãQ tç ;;Q;pr4;Q.g9
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