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CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA N° 01/2021 

PROPOSTA DE PREÇOS 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 

DADOS DO FORNECEDOR:  
RAZÃO 	SOCIAL: 	TM CONSTRUÇÕES E 	EMPREENDIMENTOS 
EIRELLI - EPP  
NOME 	FANTASIA: 	TM 
CONSTRUÇÕES 	 E 
EMPREENDIMENTOS  

CNPJ: 21.596.575/0001-99 

ENDEREÇO: Av. Juracy Magalhães Jr, n300, Ed. WA Empresarial, 
Salas 601/602, Rio Vermelho, Salvador - BA, CEP.41.940-040 
MUNICÍPIO: 
Salvador 

UF: BA CEP: 41.940-040 

REPRESENTANTE 	LEGAL: 
Célia Virginia Santos Marques 

CPF: 110.399.575-87 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
TELEFONE COMERCIAL: 
(71)3346-6057 / (71) 98128-0658 

E-MAIL: 
tm.tmconstrucoes@gmail.com  
PAGAMENTO DADOS PARA 

BANCO: 	Banco do 
Brasil 

AGÊNCIA: 2976-9 N° 	CONTA 
CORRENTE: 20492-
7 

DADOS DO FORNECEDOR: 
RAZÃO SOCIAL: TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELLI - EPP 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Obra de construção da sede da 
Promotoria de Justiça Regional de 
Eunápolis 

FATOR K: 0,89 

Validade 	da 	proposta: 	90 
(noventa) dias. 

Prazo de execução dos serviços: 
300 (trezentos) dias. 
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CONSTRUP5ES E EMPREENDIMENTOS 

Salvador, 05 de novembro de 2021 

TM Constai( 'es e Empr n imentos Eirelli - EPP 
C J: 21.596.575/0001-99 

Celia Virgínia Santos Marques 
Diretor Geral 

CPF: 110.399.575-87 
RG: 00.775.592-90 
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CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA N° 01/2021 

DECLARAÇÃO- DAVINFORMAÇÕES,  

A TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP, CNPJ 
21.596.575/0001-99, com endereço à: Av. Juracy Magalhães Jr, n° 300, Ed. WA 
Empresarial, Salas 601/602, Rio Vermelho, Salvador - BA, CEP.41.940-040, 
doravante denominado TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, neste ato 
representada pelo seu representante legal, a Sra Célia Virginia Santos Marques, 
portador (a) da Carteira de Identidade n°00.775.592-90, e do CPF: 110.399.575-87, 
DECLARA, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e 
cíveis, que todas as cópias dos documentos apresentados para participação na 
Concorrência n° 01/2021 são autênticas e condizem com os documentos originais. 

Salvador (BA), 05 de novembro de 2021 

TM Cdnruções empreendimentos Eirelli - EPP 
C NPJ: 1.596.575/0001-99 

Celia Virginia Santos Marques 
Diretor Geral 

CPF: 110.399.575-87 
RG: 00.775.592-90 
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" CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA N° 01/2021 

pECEATR-ÃÇÃO DE EL-A13-ORAÇ AGINDE NDENTE-DE-PROPOST-A-E) 

[DEJNEASTÊNCIA-DE-IMPEDIMENTO À-PARTItIPAÇÃO_NaCERTANÍE)  

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL: 

A TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP, CNPJ 
21.596.575/0001-99, com endereço à: Av. Juracy Magalhães Jr, n300, Ed. WA 
Empresarial, Salas 601/602, Rio Vermelho, Salvador - BA, CEP.41.940-040, 
doravante denominado TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, neste ato 
representada pelo seu representante legal, a Sra. Célia Virginia Santos Marques, 
portador da Carteira de Identidade n° 00.775.592-90, e do CPF: 110.399.575-87, 
doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Concorrência n° 
01/2021do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em 
especial as do artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(1)a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi 
elaborada de maneira independente por esta 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 licitação acima mencionada, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima 
mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto 
a participar ou não da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia 
antes da abertura oficial das propostas; e 
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CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

(6) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 
DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar 
sujeito às hipóteses de impedimento de participação elencadas na Secção XIV do 
instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n° 
9.433/2005, quais sejam: 
Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de 
obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do 
projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, 
isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da 
qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, 
subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim 
definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública 
por vedação constitucional ou legal. 
§ 1°- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o 
inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor 
ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, 
exclusivamente a serviço da Administração interessada. 
§ 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou 
serviço que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado 
pela Administração, a elaboração do projeto executivo. 
§ 30- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a 
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou de parentesco até o 30  grau entre o autor do projeto, pessoa física ou 
jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo- 
se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 
§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de 
licitação. 
Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, 
natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por 
si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções 
legais. 
Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em 
caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a 
participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração 
Pública. 
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CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

Salvador, 05 de novembro de 2021 

TM Co struçoes e 	reendimentos Eirelli - EPP 
CNPJ: 1.596.575/0001-99 

Celia Virginia Santos Marques 
Diretor Geral 

CPF: 110.399.575-87 
RG: 00.775.592-90 
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CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA N° 01/2021 

lpECrARKÇÃO-REFERENTE*R AO-N-.-2-37/-2009-DO_C_NMP 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL: 

A TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP, CNPJ 
21.596.575/0001-99, com endereço à: Av. Juracy Magalhães Jr, n300, Ed. WA 
Empresarial, Salas 601/602, Rio Vermelho, Salvador - BA, CEP.41.940-040, 
doravante denominado TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, neste ato 
representada pelo seu representante legal, a Sra. Célia Virginia Santos Marques, 
portador da Carteira de Identidade n° 00.775.592-90, e do CPF: 110.399.575-87, 
doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Concorrência n° 
01/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento 
ao artigo 3° da Resolução n° 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou 
diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de 
cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do 
Estado da Bahia. 

Salvador, 05 de novembro de 2021 

TM I.nstruções e 	preendimentos Eirelli - EPP 
CNPJ: 21.596.575/0001-99 

Celia Virginia Santos Marques 
Diretor Geral 

CPF: 110.399.575-87 
RG: 00.775.592-90 
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CONSTRUÇÕE EMPRENDIMNT0S 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 

PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA N° 01/2021 

CDECICARAÇÃO-DE-ENQUADRAME-NTO-DEME_E_EPP> 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL: 

A TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELLI - EPP, CNPJ 21.596.575/0001-99, com endereço à: Av. Juracy Magalhães Jr, n300, Ed. WA 
Empresarial, Salas 601/602, Rio Vermelho, Salvador - BA, CEP.41.940-040, 
doravante denominado TM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, neste ato 
representada pelo seu representante legal, a Sra. Célia Virginia Santos Marques, 
portador da Carteira de Identidade n° 00.775.592-90, e do CPF: 110.399.575-87, 
doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Concorrência n° 01/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, 
para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar n° 
123/2006, que: 

( ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de MICROEMPRESA e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 40 
do art. 30 da Lei Complementar n° 123/06. 

OU 

( X ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição 
de EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não está incursa nas vedações a que se 
reporta o § 40 do art. 30 da Lei Complementar n° 123/06. 

Ademais, para efeitos do §1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, DECLARA: 

( X ) NÃO POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. OU 
( ) POSSUIR 

restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em 
relação a qual se compromete a realizar, no prazo consignadO pela Administração, a 
necessária regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do 
débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa, sob pena de decair do direito à contratação. 
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CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

Salvador, 05 de novembro de 2021 

TM Const ães e Emp•-,:ndimentos Eirelli - EPP 
C PJ: 21.596.575/0001-99 

Celia Virginia Santos Marques 
Diretor Geral 

CPF: 110.399.575-87 
RG: 00.775.592-90 
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PROPOSTA E DECLARAÇÕES 

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO 

LTDA 



CARLOS IDAN MALUF BENITEZ 
DMINISTRADOR 
08.142.565-11 

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 
CNPJ 09.625.923/0001-03 

SHOCK 
ENGENHARIA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRRÊNCIA N° 01/2021 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

DADOS DO FORCENEDOR 

RAZÃO SOCIAL: SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 

NOME FANTASIA: SHOCK ENGENHARIA CNPJ: 09.625.923/0001-03 

ENDEREÇO: Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, 194, Vila das Castanheiras, Qd. H, Lote 56 a 58, 
Buraquinho 

MUNICÍPIO: Lauro de Freitas 	 UF: BA CEP: 42710-400 

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ CPF: 008.142.565-11 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10003647 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
123.544.713 

TELEFONE COMERCIAL: ( 71) 3024-2314 
E-MAIL: 
comercial@shockeng.com.br  

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104 AGÊNCIA: 1517 
N° CONTA CORRENTE: 
359-8 

RAZÃO SOCIAL: SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de 
Eunápolis 

FATOR K 
1,00 (um vírgula zero, zero) 

Lauro de Freitas, 08 de novembro de 2021. 

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 
Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, 194, Vila das Castanheiras, Qd. H, Lote 56 a 58, 

Buraquinho - Lauro de Freitas, BA, CEP: 42.710-400 
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SHOCK 
ENGENHARIA 

À CLP- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E 
DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Shock Instalações e Manutenção Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.625.923/0001-03, por intermédio 
de seu representante legal o(a) Sr Carlos Zaidan Maluf Benitez, cpf: 008.142.565-11 doravante 
denominada LICITANTE, para fins de participação na Concorrência n° 01/2021do Ministério Público do 
Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo n° 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira 
independente por esta 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 
licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial 
ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério 
Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e 

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

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de 
impedimento 	 de 	 participação 	 elencadas 	 na 
Secção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n° 9.433/2005, 
quais sejam: 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e 
do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 
jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; 
III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais 
agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração 
Pública 	 por 	 vedação 	 constitucional 	 ou 	 legal. 
§ 1°- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, 
na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, 
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 
§ 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou, serviço que inclua, como 

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 
Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, 194, Vila das Castanheiras, Qd. H, Lote 6 a 58, 
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SHOCKG. 
ENGENHARIA 

encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto 
executivo. 
§ 3°- Considera-se participação indireta,, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau 
entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 
fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 
§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob 
pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de 
consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras 
de concursos, no âmbito da Administração Pública. 

Lauro de Freitas, 08 de novembro de 2021. 

CARLOS AIDAN MALUF BENITEZ 
sàcjo ÀDMINISTRADOR 

C 	008.142.565-11 
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 

CNPJ 09.625.923/0001-03 

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 
Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, 194, Vila das Castanheiras, Qd. H, Lote 56 a 58, 

Buraquinho - Lauro de Freitas, BA, CEP: 42.710-400 
Tel: (71) 3379-4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br  
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SHOCKWE. 
ENGENHARIA 

À CLP- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.° 37/2009 DO CNMP 

Shock Instalações e Manutenção Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o.n° 09.625.923/0001-03, por 
intermédio de seu representante legal o Sr Carlos Zaidan Maluf Benitez, CPF: 008.142.565-11 
doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Concorrência n° 01/2021 do 
Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3° da Resolução 
n° 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou 
de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério 
Público do Estado da Bahia. 

Lauro de Freitas, 08 de novembro de 2021. 

CARLOS á • N MALUF BENITEZ 
SOCI• MINISTRADOR 

CPF 008.142.565-11 
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 

CNPJ 09.625.923/0001-03 

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 
Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, 194, Vila das Castanheiras, Qd. H, Lote 56 a 58, 

Buraquinho - Lauro de Freitas, BA, CEP: 42.710-400 
Tel: (71) 3379-4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br  
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INO9VARE ENGENHARIA LTDA 



Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 138 - sala 1004 
Edf. São Conrado Offices - Bairro: Caminho das Árvores 
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Tel. (71) 3043-1010 
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Salvador, 08 de novembro de 2021. 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia 

Coordenação de Licitações 

  

Proposta n2: COM/054/2021 

Ref: 	Concorrência n° 001/2021 

Objeto: Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

    

A proponente, através de representante habilitado, vem apresentar à Comissão de Licitação do Ministério 
Público do Estado da Bahia sua proposta de preços, para prestação dos serviços acirina discriminados, 

declarando expressamente: 

1. que concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação,; 

Incluem-se no valor proposto todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução do objeto da 

licitação, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-BA com a alegação de que alguma 

parcela do custo foi omitida. 

Incluem-se no valor proposto todos os custos à completa execução da obra, englobando, inclusive, aqueles 

relativos a mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), materiais, 

ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, 

segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a 

concessionárias públicas (água, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, 

tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários 

que executaremos os serviços constantes na Planilha de Custos e Formação de Preços aplicado o multiplicado 

= 0,94 (zero vírgula noventa e quatro) ; 

Validade da proposta: 90 (noventa) dias, contados da data da realização da Licitação. 

Prazo de execução das obras/serviços: 300 (trezentos) dias, iniciando-se a contagem com a emissão da Ordem 

de Serviço. 

Na oportunidade, aproveitamos para informar nossos dados bancários e informações pertinentes à contratação: 

V DADOS QUALIFICATIVOS DA PROPONENTE: 

Razão Social: INO9VARE ENGENHARIA LTDA. 

Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 138 sala 1004 

Bairro: Caminho das Arvores 

CEP:41.820-560 

E-mail: comercial@ino9vare.eng.br  

Cidade: Salvador / BA 

Telefone / Fax: (71) 3043-1010 

CNPJ: 31.327.937/0001-08 

DADOS QUALIFICATIVOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA PROPONENTE 

Nome: Alessandre Medeiros Assis Pereira 

End.: Rua do Jaborandi, 363 apt. 302— Edf. Mansão Ibiza Bairro Caminho das Árvores 

Salvador / BA / CEP: 41.820-520 

Profissão: Engenheiro Civil / Estado Civil: Casado ino9vare 
Engenharia 
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Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 138 - sala 1004 
Edf. São Conrado Offices - Bairro: Caminho das Árvores 
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Engenharia 

CPF: 547.455.355-20 / CREA RNP 050066749-7 
Nacionalidade: Brasileira 

,/ DADOS BANCÁRIOS 

BANCO: 033 (Banco Santander) 
Agencia: 3747 (Agencia Pituba) 
Conta Corrente: 13007797-1 

s A'is Pereira Alessandre M 
CPF 547.4 .355-20 
CREA RNP 050066749-7 
Representante Legal 

Ino9vare 
Engenharia 
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ino9vare 

Salvador, 08 de novembro de 2021. 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia 

Coordenação de Licitações 

Ref: 	Concorrência n° 001/2021 

Objeto: Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis 

Proposta n2: COM/054/2021 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE 

IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

A INO9VARE ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ 31.327.937/0001-08, sediada na Rua Soldado Luiz Gonzaga 

das Virgens, 138 sala 1004, Caminho das Árvores, Salvador/BA, por intermédio de seu representante legal o Sr. 

Alessandre Medeiros Assis Pereira, portador do CREA RNP 050066749-7 e do CPF n° 547.455.355-20, doravante 

denominada LICITANTE, para fins de participação na Concorrência n2  01/2021do Ministério Público do Estado da 

Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo n9  299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira 

independente por esta 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 licitação acima 

mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 

mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 

potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou 

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 

fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público 

do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e 

está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de 

impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 

125 da Lei estadual n° 9.433/2005, quais sejam: 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do 

fornecimento de bens a eles necessários: 1 - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurldiratok- __,..ffloot..., 
a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executi~a 

Ino9vare 
Engenharia 
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Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 138 - sala 1004 
Edf. São Conrado Offices - Bairro: Caminho das Árvores 
Salvador / BA - CEP 41.820-560 
Tel. (71) 3043-1010 ino9vare 

Engenharia 

qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 

com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente 

do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no 

art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 

§ 1°- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na 

licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão 

ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

§ 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo 

do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo. 

§ 39- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência dê qualquer vínculo 

de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 32  grau entre o autor 

do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-

se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

§ 42  - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125- É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar 

contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de 

nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de 

consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de 

concursos, no âmbito da Administração Pública. 

Alessandre Med 	Assis Pereira 

CPF 547.455.3$-20 

CREA RNP O 0066749-7 

Representante Legal 

Ino9vare 
Engenharia 
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Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 138 - sala 1004 
Edf. São Conrado Offices - Bairro: Caminho das Árvores 
Salvador / BA - CEP 41.820-560 
Tel. (71) 3043-1010 

Salvador, 08 de novembro de 2021. Proposta n°: COM/054/2021 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia 

Coordenação de Licitações 

Ref: 	Concorrência n° 001/2021 

Objeto: Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A INO9VARE ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ 31.327.937/0001-08, sediada na Rua Soldado Luiz Gonzaga 

das Virgens, 138 sala 1004, Caminho das Árvores, Salvador/BA, por intermédio de seu representante legal o Sr. 

Alessandre Medeiros Assis Pereira, portador do CREA RNP 050066749-7 e do CPF n° 547.455.355-20, doravante 

denominada LICITANTE, para fins de participação na Concorrência n° 01/2021 do Ministério Público do Estado 

da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei 

Complementar n2  123/2006, que: 

( 	) está enquadrada, na data designada para inicio da sessão pública, na condição de MICROEMPRESA e que 

não está incursa nas vedações a que se reporta o § 42 do art. 39  da Lei Complementar n° 123/06. 

OU 

( X ) está enquadrada, na data designada para inicio da sessão pública, na condição de EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 49 do art. 32 da Lei Complementar n° 123/06. 

Ademais, para efeitos do §12  do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, DECLARA: 

( X ) NÃO POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

OU 

( 	) POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se compromete a 

realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da documentação, para pagamento 

ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa, sob pena de decair do direito à contratação. 

Alessandre Medeir Assis Pereira 

CPF 547.455.355'0 

CREA RNP 050066749-7 

Representante Legal 

Ino9vare 
Engenharia 



Rua Soldado Luiz Gonzaga das Virgens, 138 - sala 1004 
Edf. São Conrado Offices - Bairro: Caminho das Árvores 
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Salvador, 08 de novembro de 2021. 	 Proposta n2: COM/054/2021 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia 

Coordenação de Licitações 

Ref: 	Concorrência n° 001/2021 

Objeto: Construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N. 37/2009 DO CNMP 

A INO9VARE ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ 31.327.937/0001-08, sediada na Rua Soldado Luiz Gonzaga 

das Virgens, 138 sala 1004, Caminho das Árvores, Salvador/BA, por intermédio de seu representante legal o Sr. 

Alessandre Medeiros Assis Pereira, portador do CREA RNP 050066749-7 e do CPF n° 547.455.355-20, doravante 

denominada LICITANTE, interessada na participação na Concorrência n° 01/2021 do Ministério Público do Estado 

da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3° da Resolução n° 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, 

gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento 

no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia.. 

Alessandre Mfdelros Assis Pereira 

CPF 547.455355-20 

CREA RNP 050066749-7 

Representante Legal 

I n o9va re 
Engenharia 
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ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

EIRELI 



MkS, 
ENGENHARIA E CONSULTORIA 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Concorrência n°. 001_2021 - Obra de Construção da Sede da Promotoria de Justiça Regional de 
Eunápolis. 

PROPOSTA DE PRECOS 

DADOS DO FORNECEDOR 

RAZÃO SOCIAL: ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI 

NOME FANTASIA: RN ENGENHARIA E CONSULTORIA 

CNPJ: 24.051.496/0001-90 

ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOSÉ PEROBA, N°. 190, CENTRO EMPRESARIAL ELDORADO, SALA 
602, STIEP, CEP 41.770-235, SALVADOR — BANIA. 

REPRESENTANTE LEGAL: RUY SANTOS NETO CPF: 111.152.465-34 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 553.437/0001-95 	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO 

TEL: (71) 4102-1003 / 98189-8285 E-MAIL: romas@romasengenharia.com.br  

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: S1COOB AGÊNCIA: 3025 CONTA CORRENTE: 9461323-0 

PROPOSTA DE PRECOS  

Obra de Construção da Sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis 

Fator K = 0,91 

Prazo Execução: 300(trezentos) dias 

Validade da Proposta: 90(noventa) dias 

Incluem-se no valor proposto todos os custos à completa execução da obra, englobando, inclusive, aqueles 

relativos a mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), materiais, 

ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, boto-fora, armazenagem, 

segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a 

concessionários públicas (água, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, 

tributos, taxas, todas as despesas diretas, BOI e quaisquer outros necessários. 

Salvador, 05 de novembro de 2021. 

Romas Engenharia e Consultoria Eireli. 

CNPJ 24.051.496/0001-90 

Assinado de forma 
RUY 	digital por RUY 

NETO:1111 5' '
5ANTOS 
NETO:11115246534 

246534 	---ÉTado.2021.11.05 
11:04:29-0300' 

Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador— Bahia. 

Tel. :(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  
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Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Concorrência n°. 001_2021 - Obra de Construção da Sede da Promotoria de Justiça Regional de 

Eunápolis. 

DECLARACÁO DE ELABORACÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À 

PARTICIPACÀO NO CERTAME  

Empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o ng. 24.051.496/0001-90, 

por intermédio de seu representante legal o Sr. RUY SANTOS NETO, Engenheiro Civil, inscrito no 

CREA/BA sob o n°. 12.220-D, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na 

Concorrência ng 01/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em 

especial as do artigo ng 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira 

independente por esta 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 

licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi 

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 

mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida 

licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 

potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo 

ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do 

Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e 

está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de 

impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos 

arts. 18 e 125 da Lei estadual ng 9.433/2005, quais sejam: 

Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador— Bahia. 

Tel.:(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  
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Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e 

do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 

jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico 

ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% 

(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou 

subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela 

licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar 

com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 

§ 1°- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste 

artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de 

fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

§ 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como 

encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto 

executivo. 

§ 39- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer 

vínculo de natureza técnica, comercial, económica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 39 

grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 

fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou 

condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de 

terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de 

consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões 

examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública. 

Salvador, OS de novembro de 2021. 

RUY SANTOS 	
Assinado de forma digital por 

ÁRUY SANTOS NETO:11115246534 

NETO:11115246534 Dados: 2021.11.05 1026:35 
-0300' 

Romas Engenharia e Consultoria Eireli. 

CNP.I 24.051.496/0001-90 

Rua Doutor José Peroba, no. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador— Bahia. 

Tel.:(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  
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ENGENHARIA E CONSULTORIA 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Concorrência n°. 001_2021 - Obra de Construção da Sede da Promotoria de Justiça Regional de 
Eu nápolis. 

DECLAFtACÃO REFERENTE À RESOLUCÃO N.2 37/2009 DO CNMP  

A Empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n2. 24.051.496/0001-90, 

por intermédio de seu representante legal o Sr. Ruy Santos Neto, engenheiro civil, inscrito no CREA/BA 

sob o n°. 12.220-D, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Concorrência n2 
01/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 32 da 

Resolução n2 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 

membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do 
Ministério Público do Estado da Bahia. 

Salvador, 05 de novembro de 2021. 

RUY SANTOS 	.),SMAsiNTnajlsoNdrrefcrimi;itt6a51:4orRUY 
NETO:11115246534 Dadów 2021.11.05 2739 .0303  

Li 

Romas Engenharia e Consultoria Eireli. 

CNPJ 24.051.496/0001-90 

Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 
235, Salvador— Bahia. 

Tel.:(71)4102-1003 
Ernail.: romas@romasengenharia.com.br  



RÃS 
ENGENHARIA E CONSULTORIA 

Ao 

Ministério Público do Estado da Bahia — MP-BA 

Comissão Permanente de Licitação - CPL 

Concorrência n°. 001_2021 - Obra de Construção da Sede da Promotoria de Justiça Regional de 

Eunápolis. 

DECLARAM) DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Empresa ROMAS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°. 24.051.496/0001-90, 

por intermédio de seu representante legal o Sr. RUY SANTOS NETO, engenheiro civil, inscrito no 

CREA/BA sob o n°. 12.220-D, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na 

Concorrência n° 01/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para 

os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar n° 123/2006, que: 

(X) está enquadrada, na data designada para inicio da sessão pública, na condição de MICROEMPRESA e 

que não está incursa nas vedações a que se reporta o §42 do art. 32  da Lei Complementar n2  123/06. 

Ademais, para efeitos do §19 do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, DECLARA: 

(X) NÃO POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

Salvador, 05 de novembro de 2021. 

RUY SANTOS 	Assinado de forma digital por RUY 
ANTOS NETO 11115246534 

NETO:11115246534 Dados. 2021.11.00102830 -0300' 

Romas Engenharia e Consultoria Eireli. 

CNPJ 24.051.496/0001-90 

Rua Doutor José Peroba, n°. 149, Centro Empresarial Eldorado, Sala 602, Stiep, CEP 41.770- 

235, Salvador— Bahia. 

Tel.:(71)4102-1003 

Email.: romas@romasengenharia.com.br  



PROPOSTA E DECLARAÇÕES 

LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 



LL 
ENGENHARIA 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA - MPBA 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Ref.: Concorrência N2  01\2021 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: LEAN LIGHT ENGENHARIA Ltda. 

NOME FANTASIA: LL ENGENHARIA CNP): 28.018.301 \ 0001-61 

ENDEREÇO: AV. TANCREDO NEVES, 1632, EDF. SALVADOR TRADE CENTER, TORRE NORTE, SALA 2109 — CAMINHO DAS ÁRVORES 

MUNICÍPIO: SALVADOR UF: BAHIA CEP: 41.820-61 

REPRESENTANTE LEGAL: LUDIMILA LEITE DA SILVA CPF: 790.239.835-72 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 604.749\001-35 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO 

TELEFONE COMERCIAL: (71) 3016-2480 E-MAIL: comercial@llengenhariaserv.com  

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: SANTANDER (033) 	 AGÊNCIA: 4109 	 N9  CONTA CORRENTE: 13.004452 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: LEAN LIGHT ENGENHARIA Ltda. 

PROPOSTA DE PRECOS 

Obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de 
Eunápolis 

FATOR K 

0,94 

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta comercial, contendo os documentos 

exigidos no Edital, para execução dos serviços de que trata o processo em epígrafe. 

Os prazos indicados são os que se seguem: 

Prazo de execução dos serviços: 300 (trezentos) dias; 

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias 

Valor do "K": 0,94 (zero vírgula noventa e quatro) 

Página 1 de 2 
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ENGENHARIA 

4:ksEtzektro- 
ss na o g a mente por: 

LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 

'CPF:/CNPJ. ' 	 • 'AEsiriádO'eiti- 

28018301000161 	• 06/11/2021 

'UrteneiirgUOtirnttiiednoor2idgeiraS> 
— 

Razão Social: LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 

CNPJ: 28.018.301\0001-61 

Salvador, 08 de Novembro de 2021. 

1?ágina 2 de 2 
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ENGENHARIA 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  01\2021 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPEDENTE DE PROPOSTA E DE 

INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

LEAN LIGHT ENGENHARIA Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 28.018.30110001-61, por 
intermédio de seu representante legal, a Sra. Ludimila Leite da Silva, CPF n° 
790.239.835-72, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na 
Concorrência n° 01/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as 
penas da lei, em especial as do artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

1-a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de 
maneira independente por esta 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 licitação acima mencionada, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima 
mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio 
ou por qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada 
quanto a participar ou não da referida licitação; 

4-o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada 
não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes 
da adjudicação do objeto da referida licitação; 

5-o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da 
abertura oficial das propostas; e 

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

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às 
hipóteses de impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento 
convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n° 9.433/2005, quais sejam: 

000009 



ENGENHARIA 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de 
obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, 
básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente 
ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou 
subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 
desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação 
constitucional ou legal. 

§ 10- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o 
inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou 
técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a 
serviço da Administração interessada. 

§ 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço 
que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela 
Administração, a elaboração do projeto executivo. 

§ 3°- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a 
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou de parentesco até o 3° grau entre o autor do projeto, pessoa física ou 
jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se 
o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, 
natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou 
como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em 
caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a 
participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração 
Pública. 

Salvador, 08 de Novembro de 2021. 

;11=11111)11.1.1 ente por! 
,LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 
CPF:/CNIn 	 Assinado em: 
28018301000161 	06/1112021 

WtOrge:.,P5CT•C:e4W-jti,4.  
_ 

LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 28.018.301\0001-61 
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ENGENHARIA 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2  01\2021 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N2  37\2009 DO CNMP 

LEAN LIGHT ENGENHARIA Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 28.018.30110001-61, por 

intermédio de seu representante legal, a Sra. Ludimila Leite da Silva, CPF n° 790.239.835-

72, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Concorrência n° 

01/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 
3° da Resolução n° 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam 
cônjuge, companheiroou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou 
assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Salvador, 08 de Novembro de 2021. 

55 na O. 19 ta Men, e P9r; . 	.— 
:.LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 

,CPFi/CNPJ 	 Assinado isiní 
)28018301000161 	 06/1112021 
Soaootnticidade pode ser ç dndeFo: 

LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 28.018.30110001-61 
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ENGENHARIA 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N9 01\2021 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

LEAN LIGHT ENGENHARIA Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 28.018,301\0001-61, por 
intermédio de seu representante legal, a Sra. Ludimila Leite da Silva, CPF n° 790.239.835-
72, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Concorrência n° 
01/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os 
efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar n° 123/2006, que: 

) está enquadrada, na data designada para inicio da sessão pública, na condição de 
MICROEMPRESA  e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4° do art. 30 
da Lei Complementar n° 123/06. 

OU 

00 está enquadrada, na data designada para inicio da sessão pública, na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE  e que não está incursa nas vedações a que se reporta 
o § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06. 

Ademais, para efeitos do §1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, DECLARA: 

(X) NÃO POSSUIR  restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

OU 

( ) POSSUIR  restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual 
se compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de 
decair do direito à contratação. 

Salvador, 08 de Novembro de 2021. 

ss1nIodigitaImente por: 
LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 

CPFUCNPJ 	 Assinado cm 
28018301000161 	05/11/2021 

Soa autenticidade 'pódeíai• confirmada no
e http.//unmo corern gnv Kr/eacç rk 	d giaal  

LEAN LIGHT ENGENHARIA LTDA 
CNN: 28.018.301\0001-61 
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EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 



PROJETOS & ENGENHARIA LTDA. 

ANEXO 1— MODELO DE PROPOSTA 

PROPOSTA DE PRECOS 

CONCORRRÊNCIA N° 01/2021 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 

NOME FANTASIA: EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 42.927.327/0001-53 

ENDEREÇO: RUA ALIPIO RODRIGUES 275 CENTRO 

MUNICÍPIO: TEÓFILO OTONI UF: MG CEP: 39.802.046 

REPRESENTANTE LEGAL: IGOR ALVES FAGUNDES CPF: 013.969.916-38 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 05040001330 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 686.866.813.0004 

TELEFONE COMERCIAL: (33) 3521-1591 E-MAIL: igor@efengenharia.com.br  

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: BRASIL 	 AGÊNCIA: 0061-2 	N° CONTA CORRENTE: 43307-1 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: EF PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 

PROPOSTA DE PRECOS 

Obra de construção da sede da Pif motoria de JUStÇa Regional c4Eunápolis ) 

FATOR 
K 

0,97 

, 

PROJEINiS E ENGErS1HARIA LTDA 
CNPJ N° 42.927.327/0001-53 
IGOR ALVES FAGUNDES 

CPF 013.969.916-38 
CREA/MG 113917 D/MG 

DATA: 05/11/2021 

r7+2.927.327/0001-55) 
insz Est. 686.866.813-0004 

E.F. PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 

Rua Alípio Rodrigues, 275 
CFP: 39802-046 

L Teófilo Otoni - Minas Gerais 

Rua Alípio Rodrigues, 275— Telefax: (0n)33 3521.1591 — CEP 39.802-046 — Teófilo O 
CGC 42.927.327/0001-53 Inscrição Estadual: 686.866.813.0004 



OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública. 
- Prazo de execução dos serviços: 300 (trezentos) dias, contados a partir da data indicada na Autorização de 
Serviço. 

- Incluem-se no valor proposto todos os custos à completa execução da obra, englobando, inclusive, aqueles 
relativos a mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), materiais, 
ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, 
segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, acesso, canteiro de obras, despesas junto a 
concessionárias públicas (água, esgoto, energia, etc.) garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, 
tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários. 
- A proposta de preço deverá considerar a inclusão de todos os custos relacionados com a completa e perfeita 
execução do objeto da licitação, sem que caiba, em qualquer caso, qualquer tipo de pleito ao MP-BA com a 
alegação de que alguma parcela do custo foi omitida. 
- É facultada aos licitantes a realização de visita técnica, mediante agendamento prévio. 
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas 
que deverão constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, 
portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as informações solicitadas estejam 
claramente disponíveis.  

PROJETOS & ENGENHARIA LT DA. 

Rua Alípio Rodrigues, 275 — Telefax: (0XX)33 3521.1591 —CEP 39.802-046 — Teófilo 
CGC 42.927.327/0001-53 Inscrição Estadual: 686.866.813.0004 
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DECLARACÃO DE ELABORACÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE 
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

Empresa EF Projetos e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n042.927.327/0001-53, por 
intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a),Igor Alves Fagundes, CPF n°013.969.816-38, 
doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Concorrência n° 01/2021do Ministério 

Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo n° 299 do Código 

Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira 
independente por esta 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 
licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de 
fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério 
Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e 

está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 

para firmá-la. 

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de 
impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 

125 da Lei estadual n° 9.433/2005, quais sejam: 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do 
fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 
jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinc  

Rua Alípio Rodrigues, 275— Telefax: (0X/1)33 3521.1591 — CEP 39.802-046 — Teófilo Otoni - 
CGC 42.927.327/0001-53 Inscrição Estadual: 686.866.813.0004 
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ROJETOS E ENGEN ti ARIA LTDA EF 

eófilo Ot , 05 de 	embro de 2021. 

PROJETOS & ENGENHARIA LT DA. 
porcento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; 
III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais 
agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração 
Pública por vedação constitucional ou legal. 
§ 1°- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, 
na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, 
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 
§ 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como 
encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto 

executivo. 
§ 3°- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau 
entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsávelpelos serviços, fornecimentos 
e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 
§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena 
de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 
Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de 
consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de 
concursos, no âmbito da Administração Pública. 

CNPJ N° 42.927.327/0001-53 
IGOR ALVES FAGUNDES 

CPF 013.969.916-38 
CREA/MG 113917 D/MG 

rif 2.927.32710001-55-1  
Insc Est. 686.866.813-0004 

E.F. PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 
Rua Alípio Rodrigues, 275 

CFP: 39802-046 
L Teófilo Otoni - Minas Gerais 

Rua Alípio Rodrigues, 275— Telefax: (0X/1933 3521.1591 —CEP 39.802-046 — Teófilo O 
CGC 42.927.327/0001-53 Inscrição Estadual: 686.866.813.0004 



E0 PROJETOS & ENGENHARIA LT DA. 

-MODELO II- 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.° 37/2009 DO CNMP 

A Empresa EF Projetos e Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 42.927.327/0001-53, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a),Igor Alves Fagundes, CPF n° 013.969.916-38, doravante 

denominada LICITANTE, interessada na participação na Concorrência n° 01/2021 do Ministério Público do 

Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3° da Resolução n° 37/2009 do CNMP, não possui 

sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou 

assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

ófilo OtoíS5 de no 	bro de 2021. 

EF PRI JETOS E ENGEN RIA LTDA 
CNPJ N° 42.927.327/0001-53 
IGOR ALVES FAGUNDES 

CPF 013.969.916-38 
CREA/MG 113917 D/MG 

(42.927.327/0001-531 
Insc Est. 686.866.813'0004 

E.F. PROJETOS E ENGEMMALTDA 
Rua Alípio Rodrigues, 275 

CEP: 39802-046 
Teófilo Oroni - Minas Gerais j 

Rua Alípio Rodrigues, 275— Telefax: (OX)933 3521.1591 —CEP 39.802-046 — Teófilo 01 
CGC 42.927.327/0001-53 Inscrição Estadual: 686.866.813.0004 



PROPOSTA E DECLARAÇÕES 

START SOLUCOES INTEGRADAS EIRELI 



OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICAÇÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública. 
- Prazo de execução dos serviços: 300 (trezentos) dias, contados a partir da data indicada na Autorização de Serviço. 
- Incluem-se nos preços unitários ofertados todos os custos relacionados com a completa e perfeita execução dos 
respectivos serviços, tais como: mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, EPI's, exigências sindicais), 
materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de transporte, carga, descarga, bota-fora, 
armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, 
encargos sociais, tributos, taxas, todas as despesas diretas, BDI e quaisquer outros necessários. 
- É facultada aos licitantes a realização de visita técnica, mediante agendamento prévio. 
- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações mínimas que 
deverão constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O fornecedor, portanto, poderá 
utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as informações solicitadas estejam claramente disponíveis. 

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA 
CPF N2  784.530.465-49 

A 	  
(Rei) , esen nte fegal 

Start 
SOLUÇÕES INTEGRADAS 

PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA N2  01/2021 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: START SOLUCÕES INTEGRADAS EIRELI 

NOME FANTASIA: START SOLUCÕES INTEGRADAS EIRELI CNPJ: 21.450.165/0001-35 

ENDEREÇO: TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA 

MUNICÍPIO: ESPLANADA UF: BA CEP: 48.370-000 

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA CPF: 784.530.465-49 

"ISCRIÇÃO MUNICIPAL: 2721 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 121.094.436 ME 

, cLEFONE COMERCIAL: 71 999345685 E-MAIL: startlicitacoes2020@gmail.com  

DADOS PARA PAGAMENTO  

BANCO: BRADESCO 	 AGÊNCIA: 3679 	N2  CONTA CORRENTE: 39294-4 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis. 
FATOR K 

0,99 

DATA: Salvador 08 de novembro de 2021 

TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000, 

CNPJ: 21.450.165/0001-35 



S-ta rt 
SOLUÇÕES INTEGRADAS 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA 
CONCORRÊNCIA N°. 00 1/2 02 1 

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE 
EUNÁPOLIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA 
DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

Empresa START SOLUCÕES INTEGRADAS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob 'o n2  
21.450.165/0001-35, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). RODRIGO 
CAVALCANTI OLIVEIRA, CPF n2  784.530.465-49, doravante denominada LICITANTE, para 
fins de participação na Concorrência n° 01/202 1 do Ministério Público do Estado da Bahia 
DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo n2  299 do Código Penal Brasileiro, 
que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira 
independente por esta 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 licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação 
acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante 
do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e 

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

TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000, 
CNPJ: 21.450.165/0001-35 



Start 
SOLUÇÕES I NT-EG RADAS 

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às 
hipóteses de impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento 
convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n2 9.433/2005, quais sejam: 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras 
ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou 
executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em 
consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja 
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 
direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - 
servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - 
demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com 
a Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 
§ 12- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso 
II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, 
nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da 
Administração interessada. 
§ 22- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que 
inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, 
a elaboração do projeto executivo. 
§ 32- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência 
de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de 
parentesco até o 32  grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou 
responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e 
serviços a estes necessários. 
§ 42 - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza 
ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter 
eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação 
em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública. 

Esplanada, 08 de novembro de 2021 

GRADAS EIRELI 

CNPJ: 21.450.165/0001-35 
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA 

(RESPONSÁVEL LEGAL) 
RG: 0765906155 SSP/BA 

TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000, 

CNPJ: 21.450.165/0001-35 

Pl. 



Start 
SOLUÇÕES INTEGRADAS 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
CONCORRÊNCIA N2. 001/2021 

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE 
EUNÁPOLIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

A empresa START SOLUCÕES INTEGRADAS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
21.450.165/0001-35, por intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). RODRIGO 
CAVALCANTI OLIVEIRA, CPF n2  784.530.465-49, doravante denominada LICITANTE, para 
fins de participação na Concorrência n2 01/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia 
DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da 
Lei Complementar n2  123/2006, que: 

( X ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de 
MICROEMPRESA e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4° do art. 32  da 
Lei Complementar n2  123/06. 

OU 
( ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 
4° do art. 32  da Lei Complementar n° 123/06. 

Ademais, para efeitos do §12  do art. 43 da Lei Complementar n2  123/2006, DECLARA: 

( X ) NÃO POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

OU 
( ) POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a 
qual se compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de 
decair do direito à contratação 

Esplanada, 08 de novembro de 2021 

ST DAS EIRELI 

65/0101-35 
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA 

(RESPONSÁVEL LEGAL) 
RG: 0765906155 SSP/BA 

TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000, 
CNPJ: 21.450.165/0001-35 

SsiC) 



Sta rt 
SOLUÇÕES INTEGRADAS 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
CONCORRÊNCIA N2. 001/2021 

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE 
EUNÁPOLIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.2  37/2009 DO CNMP 

A Empresa START SOLUCÕES INTEGRADAS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  
21.450.165/0001-35, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). RODRIGO 
CAVALCANTI OLIVEIRA, CPF n2  784.530.465-49, doravante denominada LICITANTE, 
interessada na participação na Concorrência n2  01/2021 do Ministério Público do Estado 
da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 32  da Resolução n2  37/2009 do CNMP, 
não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de 
servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do 
Ministério Público do Estado da Bahia. 

Esplanada, 08 de novembro de 2021 

STRTSL.CO 	 DAS EIRELI 

CNPJ: 21.450.165/0001-35 
RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA 

(RESPONSÁVEL LEGAL) 
RG: 0765906155 SSP/BA 

TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000, 
CNPJ: 21.450.165/0001-35 



S.ta rt 
SOLUÇÕES INTEGRADAS 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
CONCORRÊNCIA N2. 001/2021 

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE 
EUNÁPOLIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

Eu, RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA, Brasileiro, casado, empresário, portador da 
carteira de identidade n9  0765906155 SSP-BA, inscrito no CPF n9  784.530.465-49, 
residente e domiciliado na(o) RUA ALAMEDA PADUA, 470, APT 101, PITUBA, SALVADOR, 
BA, CEP: 41830480, representante legal da empresa START SOLUCÕES INTEGRADAS 
EIRELI, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e 
cíveis, que todas as cópias dos documentos apresentados para participação na 
Concorrência n2  01/2021 são autênticas e condizem com os documentos originais. 

Esplanada, 08 de novêmbro de 2021 

APAST L 	 EIRELI 
CNPJ: 21.450.165/0001-35 

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA 
(RESPONSÁVEL LEGAL) 
RG: 0765906155 SSP/BA 

TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000, 

CNPJ: 21.450.165/0001-35 
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Start 
SOLUÇÕES INTEGRADAS 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA 
CONCORRÊNCIA N°. 001/2021 

OBJETO: OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA REGIONAL DE 
EUNÁPOLIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME DO LICITANTE: START SOLUCÕES INTEGRADAS EIRELI 

ENDEREÇO: TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA 

CNPJ: 21.450.165/0001-35 

TELEFONE: 71 999345685 	FAX: 

E-MAIL: startlicitacoes2020@gmail.com 	CEP: 48.370-000 

BANCO (NOME/N2): Bradesco 237 

AGÊNCIA N°: 3679 

CONTA CORRENTE N°: 39294-4 

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME: RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA 

RG: 0765906155 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP/BA 

CPF: 784.530.465-49 

Esplanada, 08 de novembro de 2021 

ST 41 O CO S IN EGRADAS EIRELI 

Cls~501-6S76601-35 

RODRIGO CAVALCANTI OLIVEIRA 

(RESPONSÁVEL LEGAL) 

RG: 0765906155 SSP/BA 

TRAVESSA SÃO JOSÉ II, 55, GALPÃO 04, TIMBO, ESPLANADA -BA CEP: 48.370-000, 

CNPJ: 21.450.165/0001-35 
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PROPOSTA E DECLARAÇÕES 

N & V CONSTRUTORA LTDA 



01 A Si 
ENGENHARIA 

PROJETOS E CONSTRIJOES 

PROPOSTA DE PREÇO 

Ao 
Ministério Público do Estado da Bahia 

Concorrência 01/2021 
Processo Administratvo SEI no 

19.09.02687.0007360/2020-93  

Objeto: 
Obra de construção de sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis, 
conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

DADOS DO FORNECEDO 
Razão Social: 

N&V Construtora LIDA 
Nome Fantasia: 

Asa Construtora 
Cf1PJ.: 

09.613.099-0001/71 
Endereço: 

Avenida Oceânica, no 178, Centro 
Município: 

Nova Viçosa 
UF: 

Bahia ` 
CEP.: 

45.920-000 
Representante Legal: 

Waldemiro Anacleto Santos 
CPF.: 

547.193.645-00 
Inscrição Municipal: 

50795 
Inscrição Estadual: 

Isento 
Telefone Comercial: 

(73) 99907-5964 
e-mail: 

nv.construtora09©gmail.com  
DADOS PARA PAGAMENTO 

Banco: 

Bradesco 
Agência: 

3675 
1 Conta Corrente: 

10002565-6 

PROPOSTA DE PREÇO 
Obra de construção de sede da Promotoria de 

Justiça Regional de Eunápolis, conforme 
especificações contidas neste edital e seus 

anexos. 

FATOR K 

0,73 

AV. OCEÂNICA, N" 178, CENTRO, NOVA VIÇOSAIBA - nv.construtora09@gmaiicom 
111: (73) 9 9954-5294 1 (73)9 9919-1351 



mi 1.A. .1 SI 
ENGENHARIA 

PROJETOS E CONSTRIPOES 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À 

PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Ao 
Ministério Público do Estado da Bahia 

Concorrência 01/2021 
Processo Adininistratvo SEI no 
19.09.02687.0007360/2020-93 

Objeto: 
Obra de construção de sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis, 
conforme especificações cnUdas neste edital e seus anexos. 

Empresa Asa Construtora, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.613.099-
0001/71, por intermédio de seu representante legal o Sr. Waldemiro 
Anacleto Santos, CPF no 547.193.645-00, doravante denominada 
LICITANTE, para fins de paiticipação na Concorrência 01/2021 Ministério 
Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do 
artigo no 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da licitação 'acima mencionada foi elaborada de 
maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi i no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 
da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 

AV. OCEÂNICA, N°178, CENTRO, NOVA VIÇOSA113A - nv.canstrutora09@gmailcom 
TEL (73) 9 9954-5294 1 (73)9 9919-1351 



ali/ °I A SI 
ENGENHARIA 

PROJETOS E entumeçam 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e 

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

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às 
hipóteses de impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento convocatório, 
bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n0  9.433/2005, quais sejam: 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou 
serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: 1- o autor do projeto, básico ou executivo, 
pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela 
elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou dirigente do 
órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim 
definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação 
constitucional ou legal. 
§ 1°- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II 
deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas 
funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exdusivamente a serviço da Administração 
interessada. 
§ 	O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, 
como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração 
do projeto executivo. 
§ 3°- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de 
qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de 
parentesco até o 3° grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou 
responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços 
a estes necessários. 
§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou 
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante 
de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 
Parágrafo único - Não se indui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter 
eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em 
comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública. 

Nova Viçosa/Ba, 08 de Novembro de 2021 

Asa Construtora 
09.613.099-0001/71 
Waldemiro Anadeto Santos 
CPF.: 547.193.645-00 RG.: 5807871 

AV. OCEÂNICA, N°178, CENTRO, NOVA VIÇOSAIDA - nv.construtora09@gmai1.com  
TEL (73) 9 9954-52941 (73)9 9919-1351 



ENGENHARIA 
PROJETOS E COM NRINOES 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.o 37/2009 
DO CNMP 

Ao 
Ministério Público do Estado da Bahia 

Concorrência 01/2021 
Processo Administratvo SEI no 
19.09.02687.0007360/2020-93 

Objeto: 
Obra de construção de sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis, 
conforme especificações cntidas neste edital e seus anexos. 

A Empresa Asa Construtora, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.613.099-
0001/71, por intermédio de seu representante legal o Sr. Waldemiro 
Anacleto Santos, CPF no 547.193.645-00, doravante denominada 
LICITANTE, interessada na participação na Concorrência 01/2021 do 
Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 
30  da Resolução no 37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores 
que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau, indusive, de membros ou de servidores ocupantes 
de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público 
do Estado da Bahia. 

Nova Viçosa/Ba, 08 de Novembro de 2021 

Asa Construtora 
09.613.099-0001/71 
Waldemiro Anacleto Santos 
CPF.: 547.193.645-00 RG.: 5807871 

AV. OCEÂNICA, N°178, CENTRO, NOVA VIÇOSAJBA - nv.construtora09@gmaiicom 
TEL (73) 9 9954-5294 (73)9 9919-1351 



ENGENHARIA 
PROJETOS E CONSUMOU 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

Ao 
Ministério Público do Estado da Bahia 

Concorrência 01/2021 
Processo Administratvo SEI no 
19.09.02687.0007360/2020-93 

Objeto: 
Obra de construção de sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis, 
conforme especificações cntidas neste edital e seus anexos. 

Eu, Waldemiro Anacleto Santos, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, 
portador da carteira de identidade no 5807871, inscrito no CPF no. 
547.193.645-00, residente e domiciliado na Rua Coronel José Luiz 
Pedrosa, no 15, Centro - Nova Viçosa/Ba, representante legal da empresa 
Asa Construtora, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das 
sanções administrativas e cíveis, que todas as cópias dos documentos 
apresentados para participação na Concorrência 01/2021 são autênticas e 
condizem com os documentos originais. 

Nova Viçosa/Ba, 08 de Novembro de 2021 

• 
Asa Construtora 
09.613.099-0001/71 
Waldemiro Anacleto Santos 
CPF.: 547.193.645-00 RG.: 5807871 

AV. OCEÂNICA, N° 178, CENTRO, NOVA VIÇOSAI8A - nv.construtora09@gmailcom 
TEL (73) 9 9954-5294 (73)9 9919-1351 



PROPOSTA E DECLARAÇÕES 

SIMÕES NETO CONSTRUTORA EIRELI 



SIMÉlESNETO 
CONSTRUTORA 

PROPOSTA DE PRECOS 

CONCORRRÊNCIA N2 01/2021 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: SIMOES NETO CONSTRUTORA EIRELI 

NOME FANTASIA: SIMOES NETO CONSTRUTORA CNPJ:27.447.163/0001-73 

ENDEREÇO: RUA BARAO DE COTEGIPE N2 257 SALA 02 SERRARIA BRASIL 

MUNICÍPIO: FEIRA DE SANTANA UF: BAHIA CEP: 44003-165 

REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS DE ARAUJO PEDRA CPF: 835.316.295-49 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 	65.274-1 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 	ISENTO 

TELEFONE COMERCIAL: (75) 3021-0794 E-MAIL: LICITACAO@PEDRACONSTRUTORA.COM.BR  

DADOS PARA PAGAMENTO  

BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 	AGÊNCIA: 3802 OP 003 	N2 CONTA CORRENTE: 1012-2 

DADOS DO FORNECEDOR 

RAZÃO SOCIAL: SIMOES NETO CONSTRUTORA EIREU 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Obra de construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de Eunápolis 

FATOR K 

0,92 (zero virgula noventa e dois) 

Validade da proposta 90 (noventa) dias 
Prazo de execução dos serviços 300(trezentos) dias a contar a partir da ordem 

serviços 

SIMOES NETO N TRUTORA EIRELI - CNPJ 27.447.163/0001-73 
VINI US DE ARAUJO PEDRA — CPF 835.316.295-49 

A47.163/0001.”'. 
SIMÕES NETO CONSTRUTORA EIRni 
RIJA BARÃO DE COTEGIPE, N° 257 02 

L.„„ FEIRA DE SANTANA. BA  Genej 

Vinidus de Araujo Pedra 
Eng. Civil 

CREA 54199 

Rua Barão de Cotegipe, n° 257 sala 02 Bairro Serraria Brasil 
Feira de Santana/Ba CEP 44.003-165 e-mail: lieltasimoesnetotpgmail.corn 

01 



VINICIUS DE AFtAUJO PE 	PF 835.316.295-49 
SIMOES NETO CONSTRUT 

Feira de Santana, 08 de nove 

W(.447.163/0001-73 
SWES NETO CONSTRUTORA EIRELI 
R:JA ua Bar 	 BARÃO DE COTEGIPE, N°257 SL. 02ão de Cotegipe, n° 257 sala 02 Bairro Serraria Brasil 

FEIRA DE SANTANA - BA gume, Feira de Santana/8a CEP 44.003-165 e-mail: licitasimoesnetottiknall.com  

. 	 —.—.— 
Vinicius de Araujo Pedra 

Eng. Civil 
CRGA 541nQ  

ELI CNPJ 27.447.163/0001-73 

SIMÉlESNETO 
CONSTRUTORA 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE 
IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Empresa Simoes Neto Construtora EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.447.163/0001-73, por intermédio 
de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). Vinicius de Araújo Pedra, CPF n° 835.316.295-49, doravante 
denominada LICITANTE, para fins de participação na Concorrência n° 01/2021do Ministério Público do Estado 
da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira 
independente por esta 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 
licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi 
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 
o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério 
Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e 
) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de 
impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 
125 da Lei estadual n° 9.433/2005, quais sejam: 
Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do 
fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 
II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; III - servidor ou 
dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim 
definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação constitucional 
ou legal. 
§ 1°- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na 
licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão 
ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 
§ 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo 
do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo. 
§ 3°- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo 
de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau entre o autor 
do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, 
incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 
§ 40  - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 
Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena 
de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 
Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de 
consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de 
concursos, no âmbito da Administra o P ilica. 



SIMÕESNETO 
CONSTRUTORA 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.° 37/2009 DO CNMP 

A Empresa Simoes Neto Construtora Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.447.163/0001-73, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). Vinicius de Araújo Pedra, CPF n°835.316.295-49, 
doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Concorrência n° 01/2021 do 
Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3° da Resolução n° 
37/2009 do CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de 
servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público 
do Estado da Bahia. 

Feira de Santana, 08 de nove 

SIMOES NETO CONSTRUT 	REL - CNPJ 27.447.163/0001-73 
VINICIUS DE ARAUJO PED — CPF 835.316.295-49 

r .447.163/0001-7 • 

9AÕES NETO CONSTRUTORA ERh 
RUA BARÃO DE COTEGIPE, N 2? St. Of: IL 	FEIRA DE SANTANA- BA 

4.4 

Vinicius de Araujo Pedra 
Eng. Civil 

CREA 54199 

Rua Barão de Cotegipe, n°  257 sala 02 Bairro Serraria Brasil 
Feira de Santana/Ba CEP 44.003-165 e-mail: licitasimoesneto@gmaii.com  



SIMÕESNETO 
CONSTRUTORA 

DECLARAÇÃO Dg ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

Empresa Simoes Neto Construtora Eireli, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.447.163/0001-73, por 
intermédio de seu (sua) representante legal o(a) Sr (a).Vinicius de Araújo Pedra, CPF n°835.316.295-
49, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Concorrência n° 01/2021 do 
Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento 
Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar n° 123/2006, que: 

(x) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de 
MICROEMPRESA e que não está incursa nas vadações a que se reporta o § 4° do art. 3° da Lei 
Complementar n° 123/06. 

OU 

( ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE e que não está incursa nas vadações a que se reporta o § 4° do art. 3° da Lei 
Complementar n° 123/06. 

Ademais, para efeitos do §1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, DECLARA: 
( ) NÃO POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

OU 

( ) POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se 
compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do direito à contratação. 

Feira de Santana, 08 de nove 

SIMOES NETO CONSTRILIT. A E ELI - CNPJ 27.447.163/0001-73 
VINICIUS DE ARAJ O PEDRA — CPF 835.316.295-49 

7.447.16310001-731  
SdES NETO CONSTRUTORA MEU 
RUA BARÃO DE COTEGIPE, N°257 SL. 02 _ 

FEIRA DE SANTANA - BA ..„.1 

Rua Barão de Cotegipe, n° 257 sala 02 Bairro Serraria Brasil 
Feira de Santana/Ba CEP 44.003-165 e-mail: licitasirnoesnetoftmail.com  



SIMOESNETO 
CONSTRUTORA 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

Eu, Vinicius de Araújo Pedra, nacionalidade brasileira, casado, engenheiro Civil, portador 
da carteira de identidade n°11.123.506-59, inscrito no CPF n°.835.316.295-49, residente e 
domiciliado na(o)rua dr. Araújo Pinho n° 701 bairro Olhos D'agua — Feira de Santana 
Bahia, representante legal da empresa Simoes Neto Construtora Eireli, DECLARO, sob 
as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que todas as 
cópias dos documentos apresentados para participação na Concorrência n°01/2021 são 
autênticas e condizem com os documentos originais. 

Salvador 08 de novembro de 2021 

SIMOES NETO ÇØN RUTRA EIRELI - CNPJ 27.447.163/0001-73 
VINI4U DE A UJO PEDRA — CPF 835.316.295-49 

7.447.163/0001-731  
SiMÕES NETO CONSTRUTORA EIRELI 
RJA BARÃO DE COTEGIPE, N°257 SL. 02 

FEIRA DE SANTANA- BA 

Vinicius de Araujo Pecara 
Eng. Civil 

CREA 54199 

Rua Barão de Cotegipe, n°  257 sala 02 Bairro Serraria Brasil 
Feira de Santana/Ba CEP 44.003-165 e-mail: licitasimoesnetoÈaarnail.com  

GG 
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TABELIONATO DE NOTAS DO 3 OFICIO COMARCA DE FEIRA DE SANTANA BANIA 

Tabeliao: Bel. Gildevan Antonio Atves 

LIVRO N* 305; 
FOLHA N° 018 — 019; 

ORDEM N° 758701  

SAIBAM quantos este público instrumento de PROCURAÇÃO virem que aos trinta 
e um (31) dias do rnés de Agosto do ano de dois mil e vinte c um (2021), nesta cidade de Feira 
de Santana, Estado Federado da Bahia, República Federativa do Brasil, no Cartório do 31 
Oficio de Notas, situado na Rua Arnold Silva, n" 210, Bairro Centro (Kalilândia) perante 
mim, GILDEVAN ANTONIO ALVES — TABELIÃO, BARBARA OLIVEIRA ALVES DO, 
SANTOS, VICTOR1A OLIVEIRA ALVES, CAMILA BISPO CARVALHAL - TABELIÃ 
SUBSTITUTAS, compareceu como outorgante SIMOLS NETO CONSTRUTORA — 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 27.447.163/0001- 73, com 
sede na Rua Barão do Cotegipe, n° 257, Bairro Serraria Brasil, nesta cidade de Feira de 
Santana, Bahia, conforme ato de alteração e consolidação registrado junto a YUCEB sob n° 
98048332, representada neste ato por sua administradora DENISE ARAUJO PEDRA 
SIMÕES, brasileira, casada, corretora, nascida em 18/02/1986, natural de Feira de Santana, 
Bahia, filha de Jose Jorge Pedra Franca e Lucenir Araujo Pedra, portadora da Carteira de 
Identidade RG n° 1126073903 SSP/BA, inscrita no CPF 	026.921.405-40, residente e 
domiciliada na Rua Alto do Paraguai, n° 280, Condomínio Residencial do Bosque, casa 30, 
nesta cidade de Feira de Santana. Bahia, endereço eletrônico: denisea.pedra@hotmail.com. A 

presente foi reconhecida como própria, através das provas de identidade a mim exibidas, do 
que dou fé. E pela outorgante me foi dito que por este instrumento nomeia e constitui seus 
procuradores, para atuarem em conjunto ou separadamente, ANTÔNIO CARLOS 
BENEVIDES SIMÕES NETO, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 23/01/1980, 
natural de Salvador, Bahia, filho de Antonio Carlos Simões Filho e Marcia Maria Gomes 
Simões, portador da Carteira de Identidade RG n" 0899599303 SSP/BA, inscrito no CPF n° 
977.441.235-49, residente c domiciliado na Rua Alto do Paraguai, n° 280, Condomínio 
Residencial do Bosque, casa 30, nesta cidade de Feira de Santana, Bahia, endereço eletrônico: 
antonio.simoes®pedraconstrutora.com.br, e VINICIUS DE ARAUJO PEDRA, brasileiro, 
casado, engenheiro civil, nascido em 22/10/1982, natural de Feira de Santana, Bahia, filho de 
José Jorge Pedra Franca e Lucenir Araujo Pedra, portador da Carteira de Identidade RG n° 
1112350659 SSP/BA, inscrito no CPF n" 835.316.295-49, residente e domiciliado na Rua 
Doutor Araújo Pinho, n° 701, Bairto Olhos D'Agua, nesta cidade de Feira de Santana, Bahia, 
endereço eletrônico: vinicius.pecira@pedraconstrutora.com.br; a quem confere amplos e 
gerais poderes, para representar a Firma Outorgante onde esta se apresentar e for o 
caso, em todo Território Nacional, representá-la em quaisquer órgãos Públicos ou 
Particulares, Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias em 
geral, podendo administrar e gerir todos os negócios da referida empresa, participar de 
licitaçães, tipo Pregão presencial, dar lances verbais, fazer tomadas de preços, receber 
carta convite, reclber citação inicial, confessar, reconhecer procedência do pedido, 
desistir, renunciar, dar e receber quitação, assinar recibos; representá-la ainda junto a 
Agências do BANCO BRADESCO S/A, BANCO ITAÚ S/A, CAIXA ECONOIVIICA 
FEDERAL, BANCO SANTANDER S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO 
NORDESTE S/A, HSBC BANK, ou qualquer instituição Financeira, onde a firma 

Rue Ama $11vs, 210 Centro CEP 44001-45$ - feire do Sanlene • BA 
(il) 2021.2123 I (75)11139-1201 4 

tebnotaelotteittettoteeta.be Ww*.iribnetsiarifitio.ctbiLbr 

."11110 



Outorgante tiver conta Poupança efou Corrente aberta em seu nome, podendo abrir e 
movimentar contas correntes, solicitar e receber saldos, extratos, cartão magnético, 
cadastrar senhas, recadastrar senhas e contas, emitir e endossar cheques, cancelar 
cheques, fazer depósitos e retiradas, requisitar e receber talonários de cheques, utilizar 
crédito na forma e condições, notas promissórias, duplicatas e borderaux, assinar todos 
e quaisquer documentos, aceites, letra de câmbio, faturas, dar e receber quitação, alterar 
e cancelar senhas, fazer declarações e justificações, fazer aplicações e investimentos, 
autorizar cobranças, efetuar pagamento por meio eletrônico ou por qualquer outro 
meio, efetuar pagamento de títulos, efetuar pagamento de notas promissórias, requerer e 
receber empréstimo, assinar e requerer o for necessário, comprar e vender mercadorias 
do ramo, fazer contratos de quaisquer espécies, inclusive com as administradoras de 
crédito, estipular valores e condições de pagamentos, endossar, avalizar e caucionar 
títulos, representá-la perante a locação de quaisquer imóveis, assinar contratos e 
participar de concorrências, representá-la junto a Justiça do Trabalho, e no foro em 
geral, representá-la junto a JUCEB — JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA, 
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL, PREFEITURAS, SECRETARIA DA 
FAZENDA, JUSTIÇA DO TRABALHO, CARTÓRIOS EM GERAL, INSS, e onde mais 
necessário se torne; representá-la ainda junto ao Correio e Transportadoras, 
Fornecedores, podendo comprar, vender mercadorias e serviços, requerendo, 
declarando, apresentando, recebendo, juntando, retirando, alegando e assinando tudo 
que se fizer necessário, pagar taxas, mensalidades e Impostos; constituir advogados com 
poderes da cláusula "Ad Judicia" e para o foro em geral, em qualquer Juízo, Instância 
ou Tribunal, podendo se necessário, propor e variar de ação, acordar, transigir, 
confessar, recorrer, desistir, impugnar, receber citação, notificação e intimação, requerer 
falência, conceder ou embargar concordatas, fazer declarações de crédito, aceitar a 
função de síndico ou de liquidação, promover cobranças amigáveis e judiciais, 
representá-la como sócia da já mencionada Empresa em quaisquer estabelecimentos de 
créditos bancários, tudo quanto por qualquer título lhe seja devido, representá-la em 
todos os atos e contratos que dependa de sua presença ou assinatura, constituir 
empresas, assinar alterações contratuais e quaisquer espécies, inclusive com 
transferência de quotas da outorgante, assinar distrato social, promover abertura de 
filiais, assinando todos os papeis e documentos necessários, inclusive de encerramento da 
referida empresa, exceto realizar venda de imóveis d9 quadro social, vez que a lei exige 
que seja procuração específica para este fim, enfiá, praticar tudo mais para o fiel e 
cabal desempenho deste mandato. O presente instrumento é válido por PRAZO 
INDETERMINADO e PODERÁ ser objeto de SUBSTABELECIMENTO, no todo ou  
em parte. com  ou sem reserva de iguais poderes. Ao(s) outorgante(s) foram prestados os 
devidos esclarecimentos acerca de tais efeitos, conforme estabelece o artigo 193 do Código de 
Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia. A(s) 
parte(s) outorgante(s) declara(m) haver fornecido todos os elementos necessários à lavratura 
da presente, conferindo-os, lendo`todo o ato e assumindo exclusiva responsabilidade civil e 
criminal, por eventual erro ou inexatidão dos mesmos. Foram dispensadas as testemunhas 
instrutnentárias de acordo com o § 5* do Artigo 215 do Código Civil Brasileiro. Assim 
dissera(m) e, a seu(s) pedido(s) eu lavrei e digitei o presente ato, consoante a Lei n" 8.935/94 
de 18/11 /1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, Lei 10.845 de 
27/11/2007 (LOJ — Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia); Leis 12.352/2011 de 
08/09/2011 e 12.373/2011 de 23/12/2011 e a Lei 10.406/2002 (Código Civil) o qual após lido 
e achado conforme, vai assinada pelo(s) outorgante(s) e pelo Tabelião *GILDEVAN 
ANTONIO ALVES, que subscrevo em público e dou fé. Emolumentos pagos através do 
DAJE N°0042-002.033577 no valor de R$ 88,20, Emolumentos: R$ 42,60, Tx, Fiscalização: 
R$ 30,25, FECOM: RS 11,64, Defensoria Pública: RS 1,14, PGE: RS 1,69, FIMMPBA: RS 
0,88 
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