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ANEXO Vlll

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

CONCORRENCIA NO 014/201 8

Cleiton Nunes Maroccolo, portador da Carteira de Identidade 1 181487834 CBM-DF
e do CPF 344.327.01 1-53, DECLARA, como representante devidamente constituído de
lsrael Cosntrutora EIRELI. incrita no CNPJ 20.101 .881/0001-44, doravante denominado
Licitante, para fins do disposto no Edital 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 presente Licitação foielaborada de maneira
independente pelo Licitante, 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 presente Licitação, por qualquer meio ou 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 pessoal

(c) que não tentou, 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 licitaçãol

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação 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 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

(a) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para fímlá-la
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PROCURAÇÃO.:.bastante que faz ISRAEL CONSTRUTORA
EIRELI ME, na forma abaixo:

SAIBAM quahtõÉ este Qubllca instrumento de PROCURAÇAG
viréfn-.q Je;àób;tçe$'ãiâg;lii$ mês de outubro do ano de ldois;; mil e dezessetp(03/10/2017). nesta cidade de
Brasilla, CapitâFQàl:IRêípúbli(b Federativa do Brasil,. pera:nte Mim Esc(eventel compareceu como outorgante,
ISRAELi CONSTRUTORA'YEIRELI ME. inscrita no CNPJ sob n' 20.101.881/0001-44, estabelecida no
Condohinio Morada da Serra;'. Quadra 48, Lote 23; Sobradinho, Distrito Flederal; com seu ato..constitutiva
registrado 'na Junta Comercial:do Distrito Federal Sob NIRE.5360022663't,: nesta ato. representada par seu
Titular 'CLEITON NUNES:.. MAROCCOLO, brasileiro, casado, bombeiro militar, portador da Cédula de
Identidade no 1 18148783-4 GBM/DF e .inscrito -ri.o'CPF/MF sob. n' 344.327.01 1-53, residente .e domiciliado rta
Park Sul CondQhiniõ Ilhas Mauricio, .Torre A'02, Apartamento 103, Guará, 1, Distrito Federal:, reconhecida e
idêntiHcada como a própria,l.do que dou fé.:E;. por ela. me foi dito; quem por.este instrumento público nomeia e

ãÜÍÊãÉâ ÊhÊ ç s mg:=.Fl8 ü?W ?êsWW %
domiciHado na QN0 01 . conjunto c. .Casa 33. Ceilandia. nesta Capitall. (dados fornecidos por..declaração) :a
quem confere poderes e$peclais para representar a outorgante em quaisquer concorrências públicas. licitações
públicas e/au particulares. tomada de preços carta-conviteLpregóes de Órgãos. Públicos Federais. Estaduais.
Munic pais e Autárqu cos Sociedades de Economia Mista, Empresas Comerciais e/ou Industriais,

Governo do

Distrito Federal, seus Departamentos,,.Administrações e Secretas'ias :e- onde mais com esta se apresentar,
podendo, para tanto:dar lanbeé.l: retirar Editais, pat:ticipar de aberturas de liçttaçõest fazerobservações em.atam
resuttanteé de .licitações, . podendo.enfim decidir recursos administrativos!.çóm poderes para formular ofertas e
lances de preços eh pregões,inclusive eletrõnicos, ;requerer:: alegar-e assinar o que precisar. juntar:..apresentar
e retiram documentos, 'requerer e retirar cértidõés de quaisquer natureza,. abrir, -acompanhar.e dat andamento a
processos, renyhciãr, pedir Vistas, cumprir exigências, tomar ciência de: deépach?sl. participar de reuniões,
abertura de propostabi concordar e/ou disêordal', assinar termas, requerimentos e demais papéis! deposita!' e
reatar cauções junto aós bancos credenciados. se necegsãria for. firmar:acordos e comprom6sos. fpmecer.
conõlrmar e/ou-lã-ratificar dados, junltar,. apresentar, assinara retirar:documérttos necessários; aâsinaí contratos
é aditivos contratuais, preencher e assinar fichas, :formulários, cadastros, declarações. .termos e requerimentos;
se, hecessáriQ, pagar taxas, impostos,. custas e. emohnrlentos necessários; enfim,. praticar os demais atou aos
fins deste mandato. sendo Vedado a:s!!bglabelêç!!nenlg. O(s) nomes(s) e dados dos procuradores e o$
elementos relativos ào(s) objeto(s) do presente instrumento foi(ram) fomecido(s) e conferidoÍs) pela

igãüih%hâálÊ Él92 :2:: t :ui,:::n=«g?«:;.»
Decreto Lei t1:5/67 e Resolução n' 02 de 26.12.2017 pübiicada 29.12.2017 -- TJDFT, E, de como assim o
disse(ram). do que dou fé, me pediu(ram) e Ihe(s).livrei a presente, que feita, lida em voz alta ao($)
outorgante(s), achada conforme, outorgou(ram), aceitou(ram) e assina(m). Dou fé. Eu. JEAN CLEIOSON

l$1$êê@ @H gê@:i IBÜ='8W:s1==8=T:lHNUNES MAROCCOLO. Nada. mais. Traslãdada .erh; seguida. Eu,=.::....J(..l a subscrevo, dou fé e assino eln
público:e raso

Selo: TJDFT201 8001 0:1 48248QPQN
Consulte o selo em www.tjdft.jus.br
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