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C C L - CONSTRUÇÕES & CONSULTORIA LTDA. 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Concorrência N° 02/2017. 

CCL — Construções e Consultoria Ltda., inscrita no CNPJ n° 02.009.917/0001-82, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. Boaventura Alves de Oliveira, portador da carteira 
de Identidade n°2077327 e CPF n°040.962.584-15, sediada ã Rua Duarte Coelho, 182b, Vila 
Eduardo, Petrolina — PE, declara que se enquadra na condição de Microempresa — ME ou 

•
Empresa de Pequeno Porte — EPP, constituídas na forma da Lei Complementar N° 123, de 
14/12/2006. 

Para tanto, anexo o termo de Opção do SIMPLES e o EXTRATO, expedido pela 
Receita Federal ou certidão expedida pela Junta Comercial. 
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SIMPLES 

Simples Nacional - Consulta Optantes 

ata da consulta: 27/04/2017 

Identificação do Contribuinte - CNP) Matriz 

:NP] : 02.009.917/0001-82 
opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

lome Empresarial : CCL CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - EPP 

Situação Atual 

ituação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 

ituação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

• 
Periodos Anteriores 

)pgões pelo Simples Nacional em Periodos Anteriores: Não Existem 

Ipções pelo SIMEI em Periodos Anteriores: Não Existem 

Agendamentos (Simples Nacional) 

,gendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

Eventos Futuros (Simples Nacional) 

ventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem • 
Eventos Futuros (SIMEI) 

ventos Futuros no SIMEI: Não Existem 
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C C L - CONSTRUÇÕES & CONSULTORIA LTDA. 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Boaventura Alves de Oliveira, como representante devidamente constituído da empresa 
doravante denominada, CCL — Construções e Consultoria Ltda., CNPJ 02.009.917/0001-82, 
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 pela CCL — Construções e Consultoria Ltda, 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 n° 02/2017, 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 

wintegrante 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. 
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