CONSTRUTORA MAGUEN LTDA
Rua Domingos Marreiros, 49(Sala 803), Umarizal, CEP 66.055-210.
CNPJ-07.714./0001-07 lnsc. Est. 15.295.212-8 lnsc. Munic. 165.870-1
lnsc. JUCEPA- 15200917831(31/10/2005) Fone: 3225-0841/ 98313-1798 — Belém/Pará

PROCURACAO

OUTORGANTE: CONSTRUTORA MAGUEN LTDA., firma estabelecida nesta cidade, sito
a Rua Domingos Marreiros, n° 49 - SI 803, Umarizal, inscrita no CNPJ
sob n° 07.714.295/0001-07, neste ato representada pelo Sócio Sr.
Jayme Bentes, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Carteira de
Identidade n° 13.761-D/CREA-PA e C.P.F/MF n° 638.375.522-68,
residente a Avenida Governador José Malcher n° 960, Apt° 202,
Bairro Nazaré, nesta cidade de Belém-Pa.

OUTORGADO: Maria do Socorro Silva Reis, brasileira, divorciada, Cédula de
Identidade n° 1830231/Segup-PA., e C.P.F/MF n° 042.693.038.08,
residente na Tray. 14 de março, 2499, nesta cidade de Belém-Pa.

PODERES:
Pelo presente instrumento o Outorgante nomeia e constitui
sua
bastante procuradora a Outorgada a quem confia poderes, para manifestar-se em
especial para interpor impugnações, recursos e praticar todos os demais atos
pertinentes em seu nome em qualquer fase no Processo Administrativo n°
01205.000245/2020-55 da TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020— a realizar-se no dia 17
de setembro de 2020, as 09h3Omin.

Belém (PA), 15 de setembro de 2020.

onstrutora Maguen Ltda-EPP.
Jayme Bentes — Sócio/Diretor
CPF(MF) 638.375.522-68

NEWTON UF.LA
7ASEL
Endkreço: Rua Domingos Marreiros, 49 —Sala 803 - Um6izal Cep:66.055-210 Fone/fax: (91)3225-0841 / 98313-1798
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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE
MUSEU PARAENSE EMiLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2020
Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55
CONSTRUTORA MAGUEN LTDA., inscrita no CNPJ n°. 07.714.295/0001-07, com sede
na Rua Domingos Marreiros, 49 — Sala 803, CEP 66055-021, por intermédio de seu representante
legal, o Sr. Jayme Bentes, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade Profissional n°
13.761D/CREA-PA. , e do CPF/MF n.° 638.375.522-68, para fins do disposto no item 10.1.2.1 do
Edital da Tomada de Pregos n°. 01/2020 declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do
Código Penal Brasileiro, que:
(a) a proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe, foi elaborada de maneira
independente pela empresa CONSTRUTORA MAGUEN LTDA e o conteúdo da proposta não
foram, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços n°.
01/2020 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de
fato da licitação em epígrafe, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer
outro participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe quanto a participar ou não da
referida licitação;
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não será,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro
participante potencial ou de fato da licitação em epígrafe antes da adjudicação do objeto da
referida licitação;
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação em epígrafe não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante
do Museu Paraense Emilio Goeldi 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.

Belém 17 de setembro de 2020

yme Bentes
13 761D/Crea-Pa

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 49 — Altos - Umarizal Cep: 66055-210 Fone: (91)3225-0841 /98313-1798
e-mail:

-iguen@hotmail.com

CNPJ: 07.714.295/0001-07 - Belém-Pa

1,1

LIPrA
MGEN
A
TPI)TO

Orçamento, projetos, construção
e reforma

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020
Processo Administrativo n° 01205.000245/2020-55

CONSTRUTORA MAGUEN LTDA inscrito no CNPJ n°. 07.714.295/0001-07,
sediada localizada na Rua. Domingos Marreiros, n° 49 — Sala 803, Umarizal, CEP 66055-210,
Belém — Pará, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos
para sua habilitação no presente procedimento licitatório. Tomada de Preços n°01/2020, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Belém 17 de setembro de 2020

ayme Bentes
1 .761D/Crea-Pa.

Endereço: Rua Domingos Marreiros, 49 — Altos - Umarizal Cep: 66055-210 Fone: (91)3225-0841 /98313-1798
e-mail: consmaguen@hotmail.com

CNPJ: 07.714.295/0001-07 - Belem-Pa

