
"'VENANCIO 
ANEXO XIV 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

AO: 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

SERTÃO PERNAMBUCO. 

Ref.: 
Concorrência n° 0/2017, Processo n° 23303.000316/2016 —68 

Prezados Senhores (as), Construtora Venãncio Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 
12.574.539/0001-33, neste ato representante pelo seu procurador, Sr. Albânio 
Ferreira do Nascimento, em atendimento ao disposto na Concorrência n° 

02/2017, vem perante V.S. credenciar o Sr.(a) Ana Paula de Caldas Martins, 

RG: 9198274 SDS
-PE, como representante qualificado, a participar de todos os 

atos relativos a referida licitação, inclusive com poderes expressos para 
apresentar ou desistir da interposição de recursos, nos termos do artigo 109 da 

Lei 8.666/93 e alterações. 

Atenciosamente,  

Petrolina, 28, de Abril de 2017 

• e 

Co s rutora Vena cio Lt a. 
CNPJ n.° 12.574.539/0001-33  

Albânio Ferreira do Nascimento 

N° INDENTIDADE: 1.921.344 SDS/PE 
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Petrolina em 28 e Abril de 2W 7. 
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SEMETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 

ANEXO VII 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

0 Sr. Albanio Ferreira do Nascimento, portador(a) da Carteira de Identidade N° 
1.921.344 SDS/PE e do CPF no 456.555.614-68, como representante devidamente 
constituído da empresa doravante denominada Construtora Venâncio Ltda, inscrita no 
CNPJ N° 12.574.539/0001-33, para fins do disposto no Edital da Concorrência n° 
02/2017, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Concorrência n° 02/2017 foi elaborada 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 Concorrência no 01/2017, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

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

Concorrência n° 02/2017 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da Concorrência n° 02/2017, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qual quer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência n° 02/2017 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência n° 02/2017 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Concorrência n° 02/2017 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Concorrência n° 02/2017 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 
de qualquer integrante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Sertão Pernambucano antes da abertura oficial das propostas; e 

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

J6,uuo.  

Const u ora Venâncio Ltda. 
CNPJ n.° 12.574.539/0001-33 

Albânio Ferreira do Nascimento 
Eng.° Civil / Diretor Técnico Comercial 

RG: 1.921.344 SDS/PE 
CPF: 456.555.614-68 
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