
ENGENHARIA 
PROPOSTA DE PREÇOS 

TOMADA DE PREÇOS N°04/2021 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: LIMA DINIZ CONSTRUCOES LTDA 

NOME FANTASIA: LD ENGENHARIA CNPJ: 19.260.316/0001-40 

ENDEREÇO: Rua General Mendes Pereira, 141 

MUNICÍPIO: Feira de Santana UF: BA CEP: 44075-355 

REPRESENTANTE LEGAL: Danillo Gomes Diniz CPF: 031.678.635-79 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 56.500-8 INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento 

TELEFONE COMERCIAL: (75) 3022-3943 E-MAIL: CONTATO@ENGENHARIALD:COM.BR  

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: Caixa Económica 	 AGÊNCIA: 0077 	N° CONTA CORRENTE: 3982-3 

PROPOSTA DE 
PRW_OS 

Obra de conclusão da construção da sede da Promotoria de Justiça 
Regional deJacobina 

FATOR 
1( 

1,00 

OBSERVAÇÕES 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública. 
- Prazo de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) 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, BOI e quaisquer outros necessários. 

Salvador, 	de setembro de 2021. 
Atenciosamente, 

LIMA DINIZ CO 	UÇÕES LTDA EPP 
CNPJ 19.260. 6/0001-40 
DANILLO GOMES DINIZ 

CPF 031678635-79 
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MARIA 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO Ã 

PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Empresa Lima Diniz Construções Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o n°19.260.316/0001-40, por 
intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a) Danillo Gomes Diniz, •CPF n° 31.678.635-79, 
doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada ,de Preços n° 04/202:1.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: 

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; 

(s) 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: 

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. 
§ V- 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, excluvamente a serviço da Administração interessada. 



LN GE MIARIA 
§ 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 d.e. 
terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. Parágrafo único - Não se inclui nã 
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, 20 de setembro de 2021. 
Atenciosamente, 

LIMA DINIZ CO&S1'RI4ÇÕES LTDA EPP 
CNPJ 19.260.3 /0001-40 
DANILLO GOMES DINIZ 

CPF 031678635-79 

R. General Mendes Pereira 141, Bairro Ponto Central, F: de Santana-BA. 44.075-355 j  Tel.: 753022-3943 

contato@engenhariald.com.br  
F 086— PAPEL TIMBRADO 1 Rev: 00— Ma1/21 

. Este documenta é de propriedade da LD Engenharia. Q02021. Todos os direitos reservados 



DECLARAÇÃO REFERENTE Ã RESOLUÇÃO N.° 37/2009 DO CNMP • 

TOMADA DE PREÇOS N°04/2021 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA 

A Empresa LD Engenharia, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 19.260.316/0001-40 , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Danillo Gomes Diniz n° 031.678.635-79, 
doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Tomada de Preços n° 
04/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 
30 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. 

Salvador, 20 de setembro de 2021. 

Atenciosamente, 

LIMA DINIZ COWStUÇÕES LTDA EPP 
CNPJ 19.26016/0001-40 
DANILLO GOMES DINIZ 

CPF 031678635-79 

R. General Mendes Pereira, 141, Bairro Pontc Centra!, F. de Santana-BA, 44.075-3551 Tel.: 753022-3943 
contato@engenhariald.com.br  

F 080— PAPEL TIMBRADO 1 Rev: 00— Mai/21 
Este dociiraonlo é de propriedade da LD Engenhado. 02021. Todos os direitos reservados 21 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

