
Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

CODHAB

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

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.

Concorrência 15/2018 --CODHAB/DF

Julgo Cegar Peres, portado da Cédula de Identidade 000.621//SSP/DF e do

CPF n. 098.414.231-20, como representante devidamente constituído da

CONSTRUTORA IPÊ Ltda, inscrita no CNPJ n. 01.651.769/0001-32, doravante

denominada lícitante, para fins do disposto no Edital da presente licitação, declara, sob

penas as penas da lei, em especial o art., 299 do Código Penal Brasileiro, que

(a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de

maneira independente pela CONSTRUTORA IPE Ltda, e o conteúdo da proposta

não foi. no todo ou em parte, diretamente e indíretamente, informado, discutido ou

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação,

por qualquer meio ou por qualquer pessoal

(b)A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente

Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante

potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer

pessoa

(c) Que não tentou por qualquer outro 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 licitaçãol f'\
(d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 1lãa

será. no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
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comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da

presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida Licitaçãol

(e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não

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. 1 3 de dezembro de 201 8

onstrutora lpê Ltda
Julio Cesar Peres

\ Diretor-Sócio

r ''~
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PROCURAÇÃO bastante que faz CONSTRUTORA IPÊ LEDA
na forma amai.xo

A l B A M quantos este público instrumento' de
procuração virem que. aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezoi.to (05/02/2018) , nesta Cidade de Brasilia, Capital da República E'ederativa do
Brasi]., perante mim, Escrevente, compareceu como outorgante, CONSTRUTORA IPÊ LIDA,
com sede no SHC/SW CLS 105, bloco C. klt Studio 123, pavimento superiora i)arte 01,nesta Capital, i-escrita no CNPJ/}a' sob o número 01.651.769/0001-32. com seus fitos
constituti.vos arqui.fiados na JCDF sob o n. 5320000157-8, e a última alteração
consola.dada registrada na referi.da junta sob o n. 20170058239, por despacho de
06.03.2017, neste ato representado pe].o sóci.o, dÚbIO CASAR PORES, brasileiro,
divorciado, engenheiro ci.vil, portador da identidade Re 2817/D-Cana/DF e i.escrito
no CPF/MF sob o Do 098.414.231-20, residente e domiciliado nesta Capital, com
endereço comercial acima mencionado, com endereço comercial aci.ma mencionado, cujas
cópias dos documentos de identificação encontram-se az'quivadas nesta Serventia. no
dossiê do [[vro 2557, f].s. 175, reconhecida e identi.filada como a r)rópria, de cuja
capacidade jura.dica dou fé. E por ela me foi di.to que por este Instrumento público
nomeavam e consta.tui.am sua bastante procurador, DORA ANDE .AMARAM DE sonSA,
brasileira, divorciada, analista comercial, portadora da identidade RG n
2.057.023-SSP/DF e i.nscrita no CPF/MF sob o n' 042.648.446-06. residente e
domiciliada nesta Capital, com o mesmo endereço comercial da empresa acima citada,
a quem confere amplos, gerais poderes em para tratam de todos e quaisquer assuntos,
negócios, direitos e interesses da outorgante, podendo, para tanto, representa-la
junto as Repartições Publi.cas, Admi.nistrativas, Autárqui.cas, CRER/DF. DETRAN,
CONTRAN, DNER, DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL-MJ, NOVACAP, CAESB,
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
DO DISTRITO FEDERAL, CIA, DE TRANSITO, DE E FURTOS DE VEÍCULOS, DE E PLANEJAMENTO,
inclusive do DISTRITO CEDERA.l,, i)pn - DEPARA.ACENTO DE POLICIA, poLICIA
ESPECIALIZADA, POLÍCIA MILITAR, POLÍCIA CIVIL. e onde com esta se aoresentar e fol
necessário, podendo, requerer, alegar e assinar o que for preciso; :juntar e retirar
documentos; assinar guias; requerer certidões, alvarás e demais autora.zações;
abrir, acompanhai e dar andamento em processos, pedir vistas, cumprir exigências,
tomar ciência de despachos; :juntar, apresentar e retirar documentos, requerer 2'
via de documentos, inclusive DtJT, IPVA, CRLV, se necessário for, requerer e meti.rar
de quitação, dar baixa em ali.enação flduci.ária, requerer certidões negati.vas de
Roubos e Furtos, Consta de Multas, Prontuários, requerer e promover parcelamento
de muitas, parcelamento de ]PVA, parce]ar, muitas, e emo].umentos necessários,
i.nc]us]ve impostos em geral, recorrer , de muitas, requerer ani.sti.a de mu].tas
ocorridas ela narrei-ras eletrõnicas, promover emplacamentos, lícenci.cimentos,
líberações, vistori.as, requerer mudança de tJF, mudança de endereço, participar de
concorrências públicas e/ou particulares, licitações, tomadas de preços,
cartas-convite; retirar editais; participar de aberturas de licitações e propostas;
acordar, discordar. i.ntelpor recursos, prestar declarações e Informações, assinar
termos, a:juntar cláusulas e condições, participar de reuniões, enfim. praticar
os decai.s fitos aos fínsmandato, SENDO VEO.ADO o SUBSTABELZCllWnVO. .A pnxsnKuzl
PROCURAÇÃO TEM VIALID.ADE PELO PRAZO DE 12 MESES, A CONE.AR DA DATA DE SUA LAVRATURA.
Os elementos relata.vos à qualificação e identi.flcação da procuradora, bem como o
obljeto do presente mandato foram fornecidos e conferidos pela outorgante. que por
e[es se responsabi.].iza.Emolumentos recolhido(s) por meio do recibo n
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