
DIAMANTE
ENGENHARIA

DECLARA ÇÃ O DE ELABORA ÇÃO !NDEPENDENTE DE PROPOSTA

B
Á COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
CODHAB/DF.

REF: CONCORRENCIA NO. 013/2Q18 - CODHAB/DF

CONFORME ANEXO l DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N' 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Sr. Marcus Vinicius de Andrade, portador da Cédula de Identidade RG no M
376.181 SSP/MG e do. CPF íto 't75.058.796.34. coma representante devidamente carlst;lMído de
Diamante Engenharia e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ N' 00.526.899/0001-80, doravante
denominado (Licitante), para fins do disposto no Edital da presente Licitação CC 013/2018-
CODHAB/DF declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que

(a) a proposta apresentada para participar da Presente Licitação 01 3/201 8-CODHAB/DF foi
elaborada de maneira independente pela Diamante Engenharia e Comércio Ltda., e o
corüeúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indfretamente, informado,
discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Presente

b. Licitação 01 3/201 8 -CODHAB/DF, por qualquer meio ou por qualquer pessoal
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Presente Licitação

013/2018-CODHAB/DF não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro
participante potencial ou de fato da Presente Licitação 013/2018-CODHAB/DF, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa

(c) que não tentou. par qualquer meio ou por qualquer pessoa. influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da Presente Licitação 013/2018 -CODHAB/DF
quanto a participar ou não da referida licitaçáol

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Presente Licitação 01 3/2018
CODHAB/DF não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Presente Licitação
O1 3/201 8-CODHAB/DF antes da adjudicação do objeto da referida licitação

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Presente LictEaçãa 013/2018-
CODHAB/DFünão foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido
ou recebido de qualquer integrante do Órgão Licitante antes da abertura oficial das
propostasl e

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

Brasília-DF, 17 de outubro de 2018
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CONTROLE N':

PROCURAÇÃO bastante que faz DIAMANTE ENGENHARIA E
COMERCIO LTDA, na forma abaixo

SAIBAM, os que este público .instrumento de procuração bastante

virem que, aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze {'t2/02/2015),
nesta cidade do

. A n 1 .+ f-b rr-l -l r-\+A

GUARA-DISTRITO FEDERAL em Cartório, perante mim, escrevente, compareceu como outorgante
DIAMANTE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede no SCIA

liá&l U IE&;llã,T=hBI,%Ül:B$ B
onde consta CI n' M-376.181/SSP/MG e inscrito no CPF/MF no 175.058.796-34. residente e domiciliado
na SHIN QI 09, Conjunto 05, Casa 01, Brasília-DF, recotahecida como a própria pelos documentos
exibidos e de cuja capacidade dou fé. por ela me foi dito que. por este público instrumento. nomeia e
constitui seu bastanteprocurador ALCIRAN ALVOS PIMENTEL, brasileiro, casado. comprador. portado
da CI nl; 1592.202/SSP/DF e inscrito no CPF/MF n' 658.873.441-72, residente e domiciliado na QR 122
Conjunto 06, Casa 26, Samambaia-DF, (os dados do(a){sJ p/ocurador(a)(os; ãom/77 Áornec/dos por doc/acção
do(a)(s} outoQanteÍs) ficando o(a}(s) mesmo(a}(s} responsável(is) por qualquer incorreção) a quem confere
poderes para tratar'de assuntos relacionados com veículos em nome da outorgante. podendo para tanto
re:presente-la perante orgãos Públicos, Federais, Estaduais, Municipais. Autarquias, Empresa? Elrivadas,
DNER/DNIT. DER, especialmente junto ao DETRAN, CONTRAN, DPE, Delegadas em geral, DFTRANS,
Delegada de Roubos e Furtos de Veículos-DRFV, Polícia Rodoviária Federal, DVA-Depósito de Veículos
Apreendidos: Inspetorias de Trânsito, Secretaria da Fazerlda e onde com esta se apresentar e
necessário for, assinando e requerendo o que for preciso. preencher e assinar guias, formulários
requerimentos, regularizar veículos, se for necessário, registrar a propriedade ou transferir
veículos para nome da outorgante, fazer vistorias, requerer emplacamentos, licenciamentos.
liberações, Certidões, nada consta, requerer baixa de roubos e furtos, retirar o veículo ao depósito de
veícubs Apreendidos, requerer e receber I' ou 2' Via do CRV (DUT), CRLV (IPVA), carne. de IPVA

comurücar ardentes, promover registros de ocorrências periciais, tomar ciência de laudos periciais, dirigir
veículos em todo o território nacional e autorizar a terceiros a dirigi-los. requerer parcelamento de multas
e/au IPVA, efetuar pagamentos. recorrer de multas oíTi geral, emitir multas sub Júdice. ressarcir quantias
pagas indevidamente, efetuar e/ou dar baixa em restrições administrativas:j requerer bloque os e
desbioqueios de veiculo e/ou documentos. solicitar mudança de endereço,.mudança. de UF: categoria
untar e retirar documentos, prestar declarações, apresentar provas, cumprir exigências. enfim, praticar
todos os demais fitos. necessários aos fins deste mandato. VEDADO 0 SUBSTABELECIMENTO. A(s)
pane(s) outorgante(s) declaraem} haver fornecido todos os deR'lentos necessários à lavratura da
presente,'conferindo-os* lendo todo o ato e assumindo exclusiva responsabilidade. civil e criminal. por
eventual erro ou inexatidão dos me.amos. Assim o disse do que dou fé, e me pediu este instrumento. que

Ihe li. aceitou e assina. Fica aqui arquivada a guia de recolhimento n' 00064388 paga no valor de
R$31 ,55. Outorgantes Excedentes R$0,00, Correios R$0,00. Eu, (a.a) FILMA LIMA DE OUVEIRA.
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OLIVEIRA, Escrevente, a extrai, confere dou fé e assino, em público e rapo

Selo: TJDFT201 501 702101 77ATBQ

ALMA LAMA ÕE OLIVEIRA
Escrevente
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se regerá pelas Cláusulas seguintes :
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ENGENHARIA'

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem como olãetivo: Prestação de serüços.de

Erga)havia elétrica, construções e mahutenções elétricas, construção civil e locação de veículos
leves e pesados.

sócios da seguinte forma
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89.300(oitenta e nove mil e trezentas) cotas

cotas11

MARCUS VINICIUS DE ANDRADE--.-.--..-
NILDA APARECIDA VIEIRA DE ANDRADE

.89.300 cotas, total R$ 8.930.000,00
,..4.700 cotas, total R$ 470.000,00

TOTAL DO CAPITAL .94.000 cotas , total R$ 9.400.000,00

CLÁUSULA QUARTA Continuam inalteradas todas H demais cláusulas e
condições do insüumento constitutivo e posteriores alterações contratuais que não contrariem o
disposto no presente instrumento que a seguir, se CONSOLIDA:

CONSOI.MAÇÃO DO COIq'tRA'IO SOCIAL, QUE PASSA A TER A SEGUINTE VEDAÇÃO;

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o noilie empresarial de

::lum=nm«;áã%hBb:qR Fm::
CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem como objetivo: Prestação de serviços.de

Engenharia elétrica construções e manutenções elétricas, construção civil e locação de veículos
leves e pesados.

CLÁUSULA TERCEIRA - A sociedade iniciou suas atividades em 02/05/1995 e seu

prazo de duração é por tempo indetemlinado.

CLÁUSULA QUARTA - As quotas do capital são indivisíveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem alga assegurado, em

igualdade de condições e preço, direito de preferência a sua aquisição se postas à venda, foimalizando
se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente

CLÁUSULA QUINTA - O capital social continua

quatrocentos mil reais), divididos em 94
reais) cada uma, subscritas e
sócios como segue:

300 (noventa e quaüo mü) c
neste ato, em moeda
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MARCAS VINICIUS DE ANDRADE-----...........89.300 cotas, total R$ 8.930.000,00
NILDA APARECIDA FIEIRA DE ANDRADE.--.4.700 cotas, total R$ 470.000,00

TOTAL DO CAPITAL .94.000 cotas , total R$ 9.400.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade de cada sócio é resüita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social

CLÁUSULA SEXTA - A administração da sociedade caberá à MIARCUS VINICIUS
DE'ANDRADE, com os poderes e aüibuições de administrar e gerenciar, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atiüdades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações,
sdà.' êin favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
s(iciedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os

administradores prestarão contas justiâlcadas de sua administração, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendo aos sócios, na
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA OITAVA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios delibermão sobre as cantas e designação administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA NONA - A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DECIMO - O sócio MARCUS VINICIUS DE ANDRADE, poderá, de
comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-laboro, observadas as disposições
regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DECIMO PRIMIEIRA - Falecendo ou sendo interditado qualquer um dos
sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo
interesse, apurar-se-ão os haveres em balanço geral, que se levantará, conforme entendimento agente.

CLÁUSULA DECIMO SEGUNDA - Os administradores declaram , sob as penas da
[ei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por ]ei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime fãimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema âtnanceiro nacional, contra
nonnas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, íé pública, ou a propriedade.

\CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fica eleito o foro de Brasília
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste celibato

DF, para o





E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de Alteração
Contratual n' 16(dezesseis) e Consolidação Contratual, em 03(três) vias de igual teor e forma na

presença de 02(duas) testemunhas abaixo nomeadas, para que produza os efeitos legais

Brasília -- DF, 16 de setembro de 2016.

)ARECIDA V]EIRA DE ANDRADE
..J.

NILDA

Testemunhas:
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RG: 2.439
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NARA ELIANE MAICÁ LÓPES
RG: 307.518.657-1 SSP-RS
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