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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
CONFORME ANEXO l DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N' 2, DE !6 DE
SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE LOGÍSTICA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO
PLANEJAMEN'lD, ORÇAMENTO E GESTÃO

CONCORRÊNCIA N' 014/2018

ELAINE DE ALMEIDA, cortador da Cédula de$jldentidade RG n'
4.032.515 SSP DF e d(i CPF IhP 053:554i259+33; Como representante
devidamente constituído dê: CONSTR(JVIAI SERVIÇOS PE REFORMAS
PREDIAIS EIRELI.; inscrita ho 'CNPÚ hó: ;t)8.977:382/0001+10, doravante
denominado :êLicitante, - para 6ms do disposto no. :Edital .da presente
Licitação, declara, sob ãs penas da lei, em especial o art. 299 do Código
Penal Brasiléitçí, que:

ja) a proposta apresentada para participar dü presente Licitação. foi
elaborada de maneira independente pelo Licítante, e o conteúdo

direta ouparteda
induetamente.

proposta nao
informado.

bi, no
discutido

todo ou
ou

em
recebídó de qualquer

aualauer meio ou por ;qualquer pessoa;

tb) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da
esente Licitação não foi informada, discutida ou recebida

qualquer outr(il : barticipant$ potencial ou. ae ; lato

da

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por

outro participante presente

tc)
Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

não tentou, por qualqüef 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 relerIQa
licitação;

td) que
oresente Licitação não será, no todo ou em parte,
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da
adjudicação do obÚeto da referida licitação;
aue o conteúdo da proposta apresentada

0 conteúdo
Licitação

da participar
direta ounao

orooosta
será. no

apresentada para

le)
6oi, no

discutido
presente
indiretamente,

o conteúdo
Licitação não

informado,

aa orooosta
todo ou

para
em parte,

recebido

participar da
direta ou

ou de qualquer
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CONCORRÊNCIA 14/2018

MODBI O DB DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA B EMPRESA DB
PEQUENO PORTO

CONSTRUyIA SERylçOS DE REFORMAS PREDIAIS EIRELI, inscrita no

CNPJ n' 08.977.382/0001-10, por intermédio de scu representante

legal o(a) Sr.(a) ELAINE DE ALMEIDA, portador(a) da Carteira de
Identidade n' 4.032.515 SSP DF e o CPF n' 053.554.259-33, DECLARA,

para ülns legais, sob as penas da lei, ,de que cumpre os requisitos legais

para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte

nas condições do Estatuto Nacional da Micruempresa e da Empresa de

Pequeno Porte, .}instituída pela Lei Complementar n'. 123, de 14 de

dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3', e que está apta a

usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art: 42 a 49 da
referida Lei Complementar, e que :não se enquadra.-nas situações

relacionadas no $4' do art. 3' da citada Lei Complementar.

Braüilia;:22 de outubfb 2018

n
DB ALMEIDA

GZKZn'rH COME;ttÇIAL
CONSTRUVIA SERVIÇOS DB ENGENllN

CllPJ 08.977.382/0001-10
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integrante do órgão licitante antes da abertura oülcial das
propostas; e
que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-
la

Brasília DF, em 22 de Outubro de 2018

\

DB ALMEIDA
GERENTE COMERCIAL

CONSTRUVIA SERVIÇOS DB BNGBNlIAI
CNPJ 08.977.382/0001-10

EIRELLI

SIG QUADRA 03 BLOCO C Na.64 SALA 201
CEP 70610-430/ BRASÍLIA-DF.

TE1, +55 61 30459992



PROCURAÇÃO

CONSTRU\rIA SERVIÇOS DE REFORMAS PREDIAIS EIREU, esübelecida no nesta

Capital - Bmsília/DF. inscr]ü no CNP] sob o Ro 08.977.382/0001-10, nomeia e
consüüii, por tempo indeümlinado, sua bastante procuradora, ELAiNe nE AunEloA, portadora da

C]/RG 53970914-1 SSP-SP e do CPF Ra 053.554.259-33, outorgando-lhe amplos e gerais poderes

com fins especiais de em seu nome, adiar perante UNIÃO, AUTARQUIAS FEDERAIS,

ADMINISTRAÇÃO DiRETX E INDIRETX, RECEITA FEDERAL DO BnASb PROaiRADORU-GERAL

DA FAZENDA NACIONAL CADIN(Cadastro Nacional de Inadimplentes), GDF(Governo do Distrito

F:edera]), AUTARQUIAS D]SmA]S, CONSELHOS REG]ONA]S DA CATEGORIA, SECRH'ARIA DE

rAzeNOA DO oinxno FEDERAL AGEFIS(AGÊNCU DE nSCAL]ZAçÃO DO DISTRITO FEDERAL),

ADMINISTRAÇÕES REaONNS NO ÂMBno DO DISTRITO FEDERAL E EiVTORNO' iNSm'LIO
NACIONAL DE SEGUnDADE socmb CADA ECONÓMICA FEDERAL DELEGACU DA ORDEP]

TmBUTÁKXh lubrTA caMERaAL DO DF, PROCON ÓRGÃOS DE PROnÇÃO AO CRÊDnO, DRT

(Delegacía Regional do Trabatho), pam que, em conjunto ou individualmente, possam requerer,

fimlar e. praticar todas os aros necessários aos trâmites , pemlitidos em lei, para o boro

desempenho deste mandato, tudo por firme e valioso.

Brasília 13 de dezembro de 2017

},

@[']IA]Z CENA PRUDEIHE
CPF: 02Q.349.419-93
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Coi SER\AÇOS DE REFORMAS PREDIAL BREU

condições seguintes:

'.*... =En.IB:;:;!g.::.:==': ==.ãBi=1.=f3:'.=E.3 usH==í
deslocado pam $ns fiscais de R$ 1 .000,00 {mil reais)-

JNDA: Nada mais a ser aHerado, continuam Bm pano vigor as demais disposições
naquilo om qua não dispunr em contrórb a pnnnte atlemçãa contratual.Coi EiS

ÇONSOUDAÇÃO

l Di E SEDE

PplMaKA: A empresa gira sob a denominação social de
REFORMAS PRCOtAiS EIRElli e adoro a expnssão CãPW7XZ/i84 ãAltW\#g«

=obslnivn S oe
como nome do {bnhsia.

SECUNDA A emprew lem suo sede in SIG SUt., Quadra 03, Bloco C, no64P Sala 201
Brosílio/DF{ CEP:70610-430i e a seguinte $1iat:

Fllw. N' OI = Situada na Rua Guoíirn SanvHto, n' 695, Sala C, Villagio lguolemi, CcDüas

do Sul/RS. CEP:95012-340

CHEIO SOCIAL

lll lcICio assAI E PRAZO DE DUXPlçÁO

QuAKn: Aempnsa inidou suas atNidades em l
dumçQQ é por tempo in(jetçrmina4Q

de agosto de 2007; e seu prazo de

+

©
».4



hf - CAPas. SOAM.

QuiNtA: O capilol social é de R$ 300 000,00 (trezanlos mil

intogrqtizçdQ!, e reprqlçntqdo pgr l(yma) qvola dç igilçl valor nQçional.

nais} fatalmente

intçgmlizadq

A ]bilidade da Titular !imdu-se ao valor do capital social

v. E O USO DA

SO(i;A: A administração e o vso da denominação social caberá a titular TUAiZ Etapa
Rude'i;'êAwmo. q«:l;ã;".ú e o «p'"'"t'ó. em Hd.' « dos. ««.BMo o« bm dd',
senda..he vedada. 'no erltanto, pruRcó las em negócios alheios aos obietivos sodalsp luas
como, Qvai$, çndo$$o$. fignça${ çqrta$ dç çrédito oy $çmelhante$ no ínterg$$ç 4ç qugtista! ou
de terceiros.

n ÚNIco: A Titular {or6 ius a uma retirada mensal a título de pro-Zaóan.

'w - Depdéo SoaAt

SÉTIMA: Ao término de cada exeKício social, em 3] de dezembro de cada ano
levaMado o inventário, o balançopaMmonial e o de resultado econõmico-

serQ

Oít)KVK: A Titular declara pam os devidos fins que nõo participa de outra pessoa
jurídica do Bpo EIREU.

lq(wx: A Titular dec\am sob as penas da \ei. que. não está impedidas por \ei. especies,
de exercer a admínistmção. e nem condenada ou sob ebüos de condenação a pena que
vede ainda que l©mporanamode. o aqe$so a çargps públicos; ou por crime {olimentw, de
prevaricação, peida ou subomo,'concussão, peculato; ou.contou a economia popular contra
ç $!$t q 6nçliçejrg nççiçnçlu ççPtíq q: DqrlFas dç dçfçqe dq ÇQncQTTQn.çiq, ççrttlç q!
relaçõn'de consumo, a % pública ou a propriedade.

DÉCIMA: Fica eleito o toro de Bmsttia/DF,

privilegiado qye seja. pqrq dirimir qyaiqquqr çclntrQyçniaq presente ÇQnlralo

E, assim sendo, assina o presente instwmento

Büosília/DF, 24 de julho de 201 8

. .}\Eridiw C'«ntÃ}M-- CRC/DF236
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