
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal
Comissão Permanente de Licitação
Brasília DF.

A
CODHAB

Refereltte Edita!
Processo n' 0006Q-0020S3S6/2017:7L

A Empresa SE7:4 CO/VS7.Rata.1?.4 .[7.Z)H, inscrita no CNPJ/MF sob o n
07.812.871/0001 -59, estabelecida nesta Capital na Av. Sonnemberg, n' 736, Bairro Cidade Judim Goiânia
- Go - CEP: 74.413-125, neste ato representada por seu Sócio/Diretor, Sr. ANTONIO ALVOS BATISTA, portador
da C.l. ua 1.342.856 -- SSP/GO e do CPF N' 269.001.221-91, Brasileiro, casado, empresário, residente e .domiciliado
ia Rua C-235, Qd. 152, Lt. 22/24, n' 1 125, Apt' 802 Bairro Nave Suíça Goiânia Go., pelo presente instrumento:

.D.ECZ.dR.4 que POSSUI a condição de Empresa de Pequeno Porte, nos termos dos incisos l e ll do artigo 3' da Lei
Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações

Goiânia(GO); 29 de Junho de 201 8

SETA CONSTRÓI\)ltAt,TOA
CNPJ: 07.812.871/0001-59

Antânio Alvos Batista
C.l. Eo 1 .342.856 -- SSP/GO

CPF n' 269.001 .221-91
Sócio/Diretor

)

Av. Solutemberg, Qd.1.48, Lt. IOE n' 736 - CEP: 74.413-12S, Bairro Cidade Jardim
Frite/Fa)c (062) 3Q91-6636 -- 3Q92-6636
E-Mail: setacoitstrutora(@y4}!!QQ:çlU:!L

Goiânia - GO



&T:
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOLAS

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM
E

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição

NOhIE EN4PRESARIAL SETA CONSTRUTORA LTDA

NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE ENIPRESÁRIA LIMITADA

MIRE (Sede) CNPJ DATA DE ARQUIVAMENTO
DO ATO CONSTITUTIVO

DATA DE INÍCIO DE
ATIVIDADE

NDEREÇO AVENIDA SONNEMBERG

52 20227339-6 07.812 .871/0001-59

NÚNIERO 736 BAIRRO CIDADE JARDIM

NIUNICÍP10 GOIÃNIA

CONIPLEMENTO QD.148 LT.IOE

ESTADO GO

OBJETO SOCIAL / ATIVIDADE ECONÓMICA

DE AB ESGOTO,nuivitiwlo l Ka-,.nv DE OBRAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E

CAPITAL R$ 1.800.000,00
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (Lei n 123/2006)

HUM MILHÃO E OITOCENTOS N41L DE REAIS Empresa de pequeno port

CAPITAL INTEGRALIZADO R$ 1.800.000.00

HUNA MILHÃO E OITOCENTOS MIL DE REAIS

PRAZO DE DURAÇÃO

Indeterminado

ÚLTlhlO ARQUIVAMENTO

DATA O1/03/2018

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTEATO

DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

NÚMERO 20180163035

REGISTRO ATIVO

$ .@ Páginacontínua

NOhIE CPF ou CNPJ

LL CLARA AhIANDA CAF/ARA
706.324 4e ' 72

\Ê1 12ÀÍliÀR RFENOES R E RO
857.21 3 36 ' 53

R$ifõK C ÀLiv ES BATISTA
269 00' .221 -91



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta
Comercial e são vigentes na data da sua expedição

continuação

NATUREZA JuniotcA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NONIE EMPRESARIAL SETA CONSTRUTORA LTDA

'

Signature Not Verlfíed .' ,. '\

! l:il; li;l;.lilil\üv-«""«KP"""" «
Re.:isonT Auto nti-cação de CI i]i(silo Sirrlt)liíiçada ll
OGiliOn: (3oiàrlia . GO :-u

pmlocolo: 189983174 Cho-.'t} (Jo segurança : uljx3
tenticiclõç19 deste documooia pode ser verificadas a:ra\'és do onaareçai

Paula Nunes Lobo Venoso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL

.x
L4

Certidão Simplificada emitida para

ANTONIO ALVES BATISTA. 269001 2219

Galãnia. 5 de f.lanço de 2018
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Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB
Comissão Pemianente de Licitação
Brasília -- DF

A

Refereitte Edital Concorrência n' 0Q7/2018
Processo n' 00060-00205356/2011.7:ZL

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ASTON/O ,4LVES B 4TfST2. portador da Carteira de Identidade n' 1 .342.856 - SSP/GO e do CPF n'
269.001.221-91 . como representante devidamente constituído da Empresa SE7A COIVSTRC/70R.A L7D.A, inscrita
no CNPJ sob o n' 07.812.871/0001-59, sediada na Av. Sonnemberg, n' 736, Bairro Cidade Jardim -- Goiânia - Go -
CEP: 74413-125. doravante denominado Licitante, para fins do disposto no item 7.1 do Edital, declara, sob as
penalidades cabíveis, em especial a relativa ao artigo 299 do Código Penal, que:

(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência Pública n' 007/2018 foi elaborada de maneira
independente pelo Licitante acima identificado, e o conteúdo da proposta não foi: no todo ou em parte,
direta ou indiretamente. informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da Concorrência Pública 007/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoal

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Concorrência 007/2018 não foi
nformada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência
007/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoal

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

Id) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência 007/2018 não será. no toda
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato da Concorrência 007/201 8 antes da adjudicação do objeto da referida licitação

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência 007/2018 não foi, no todo ou
em parte. direta ou indiretamente. informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da CODHAB.
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.

lícita cão

Goiânia(GO), 29 de Junho de 2018

SETA CONlitkütOKA i.I'DA
CNPJ: 07.812.871/0001-E59

Antânio Alvos Batista
C.l. RO 1 .342.856 -- SSP/GO

CPF n' 269.001 .221-91
Sócio/Diretor

AN. Soitllemberg, Qa. 148, Lt. IOE n' 736 -- CEP: 74.4}3-12S, Baixo Cidade Jardim
Pane/Fuc(062) 3091-6636-- 3092-6636
E-Mail: setacoltstrutoraÍ$»ahoo.com.bl

Goiânia - GO
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REPÚBLICA FEDERATIVA Dn BRASIL

[ARTORIO

FRANCISCO TAVEIRA
4' REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS

ESTADO DE GUIAS - CÜMAllCA DE GÜIANI

«

V

#

Livro 00390 P Folha 108/1 09 Protocolo 0043299 Escrevente 0016 TRASLADO

S A l B A M todos quantos este público instrumento de

procuração bastante virem que. aos vinte e uln dias do mês de .junho do ano de dois mil e
treze (2.//0ó/20/3). nesta Cidade de Goiânia, Capital do Estado de Golas. em Casório,
perante mim. Magna Aparecidca Belo, Escrevente, compareceu como outorgante, SE'TH
CO/yS7'RUTOJ?.4 .L//W77:4D,4, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob n' a7.8./2.87//0(90]-59, com sede na Avenida Sonnemberg n' 736, Cidade Jardim,

nesta Capital, nos termos de sua 5' Alteração Contratual Consolidada datada de 01 de
agosto de 2012, devidamente registrada na Junta CoHcrcicâl do Estado de Goiás - JUCEG
sob n' 52 121340325, em 28 de agosto de 2012, dtt qual fica cópia arquivada nestas Notas

neste ato representada por seu sócio ]NTON70 .,4.LP'ES .B.4rySTH, brasileiro, casado,
ilações públicas. portador da Cédula de Identidade n' /..342.856 S.Sll3/GO, inscrito no

CPF/MF sob n' 2ó9.00/.22/-9/, residente e domiciliado na Rua C-235 n' 1.125, apto
802, Nova Suíça, ncstcâ Capital; a pessoa presente neste ato foi reconhecida como a
própria por mim, Escrevente, à vista dos documentos de identidade supracitados, que nle
foram apresentados no original e examinados atentamente. constíttando que nenhum deles
presentava usuras, borrões ou emendas e em estado perfeito, sem apresentarem vícios

que cotllpronaetam sua autenticidade, pelo que porto minha fé pública. E aí. pela
outorgante, nle foi dito que pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito
nomeia e constitui seu bastante procurador, J;H.B.R/C70 .R.EZZ'.N'D.E SOH.R.ES, brasileiro,
casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade Profissional n' ]]883/D
CJ?.ERGO. inscrito no CPF/MF sob n' 874.4a4.]5/-9-Z, residente e domiciliado na Rua

Madre 12, qat,iclra 7, lote 2, Jardins Madri, nesta Capital, o qucal deverá cumprir, se for o
caso, o que dispõe o artigo 1.012 e assumir as responsabilidades impostas pelos artigos

OI l e 1 .016, todos do vigente Código Civil Brasileiro, ao qual confere amplos e gercais

poderes para representar a empresa outorgante, administra-la, conaprar bens n)óveis,
móveis, direitos. semov'entes, ações. valores e telefones. podendo para tanto, assumir

compromissos e obrigações; llãzer contratos de quaisquer natureza, promover alterações
en] seu contrato social, integralizar cotas, admitir e substituir sócios, estipular cláusulas e

condições c preços. dar e receber quaisquer garantias; pagar impostos, taxas e
emolumeiatos; representa-la perante repartições públicas federais, estaduais, inuniciptus,
autarquias, DETRAN, INSS, construtoras, empresas de telecomunicações e onde com esta

se apresentar e for necessário, requerendo, assinando, juntando e retirando documentos;
th.zer e assinar declarações de iin])esta de renda; aceitar e assinar escrituras; receber
direitos, ações, posse e domínio, representa-la em estabelecimentos bancários em geral:
notadamente .junto aos bancos: Banco do Brasil S.A., Btuaco ABN AMRO-REAL S.A
Banco ltaú S.A.; Caixa Económica Federal CEF; Banco Bradesco S.A.; HSBC Bank
Brasil S.A.; Banco Múltiplo e demais instituições Êlnanceiras privadas, podendo assinar
propostas e contratos de qualquer natureza; abrir e movimentar contas bancárias, emitir e
nclossar cheques. lazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos e transferências

pagamentos por qualquer forma, solicitar saldos. extratos e talões de cheques, receber
=luaisquer importâncias e dar quitações, solicittLr ctlrtões magnéticos, cadastrar senhas.
firmar recibos, aceitar Ê.ji!)ii!!azar. duplicadas, letras de can)bio, descontar, caucioinar,

fina l $eo digital 02001zlo0419s/unzuuzu4u consulte em ht p //extrajudlciaLtjgojus br selo Continua na Página 2
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ESTADO DE GOLAS - COMARCA DE GnlÃNIA

Livro 00390 P Folha 108/109 Protocolo 0043299 Escrevente 0016 TRASLADO

assinar bordei'õs bancários, correspondências. emitir e receber ordens de l)agamentos do

exterior ein qualquer estabelecimento de crédito. inclusive perante o Banco do Brasil S/A
e a CEF Caixa Econâinica Federal, acordar, concordar. transigir, contratar advogados,

outorgando-lhes todos os poderes da cláusula ad-judicia e mais os da ressalva do art. 38
do CPC: representar a outorgante perante as repartições gerais de Correios e Telégrafos.
podendo retirar mercadorias e correspondências e receber vales postais e reembolsos;
admitir e contratar funcionários, fixando-lhes suas funções, remunerações e condições:
assinar carteiras de trabalho. recibos de férias e avisos prévios; rescindir contratos de
trabalho e demitir ftJncionários; representar a outorgante junto a Justiça do Trabalho.
Sindicatos Classistas. bem colmo perante o Ministério do Trabalho. Ministério da Fazenda

em quaisquer de suas delegadas regionais; especialmente perante a Secretaria da Receita
Federal; e. perante o Dera/'fan caio Esfadua/ de Zrãpzsffo l)E7:/?,4N, podendo livremente
requerer. assinar, e declarar Q que for necessário aos interesses da outorgante; podendo
p;tear ta\as: requerer e retirar 2' via do DUT - Documento União de Transferência de
quaisquer \eículo en] nome dela outorgante; podeJldo também. vender, ceder, transferir
ou de qualquer forma alienar, a quem convier, pelo preço, forma e condições que ajustar.
quaisquer \cículos de propriedade da empresa outorgante, bem colmo assinar todo e
clualquer documento que se Hlzcr necessário, inclusive DUT - Documento União de
Transferência e Autorização de Transferência; podendo ainda substabelecer esta en] seu

todo e/ou en] parte. E de conto assim o disse do que dou fé, nle pediu e Ihe lavrei este
instrumento que, lido e achado conforme. aceita, outorga c assina, dispensando as
testemunhas instrLunentárias nos termos do parágrafo 5', do artigo 2 15. da Lei Federal n'

0.406 de 10 de .janeiro de 2002 (Código Civil), do que dou H. Eu, (a.), Magna Aparecida
Belo, Escrevente, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolujnentos
R$38,57; Taxa Judiciária: R$10,1 1 ; Fundesp-PJ: R$3.86. Goiânia-GO. 21 de .junho de
2013. Magna Aparecida Belo, Escrevente. SETA CC)NSTRUTORA LIMITADA.
ANTONIO ALVES BATISTA, representante da outorgante. Nada mais. Trasladado em
seguida, con:kre em tudo çom o original, ao qual nle reporto e dou B. Eu.

it [ , Escrevente. que a trasladei, confere, subscrevo, dou fé e assino enl

público e raso

Em Testemunho d da Verdade

Goiânia-GOI 'áe junho de 2013

çê?'!::'g11::1:E: ::!:H"
02001 21 004195701 2002849

Consulte es
http://extrajudicial.tjgo.jus.br-

G

magna Aparecida Belo
Escrevente

&
P

@

Av. locantins. 283. Centro. CEP 7401 5-01 0, Goiânia - GO. Telefax: 62 . 3212 1030. ftaveira(@cartorioftaveira.com.b
www. ca rto rioftaveira . c o m . br
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