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PROPOSTA DE PREÇOS 

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

DADOS.DgfORNECEDORj 

RAZÃO SOCIAL: SHOCK ENGENHARIA LTDA 

NOME FANTASIA: SHOCK ENGENHARIA CNPJ: 20.170.250/0001 -87 

ENDEREÇO: Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, 194, Vila das Castanhei as, 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: 10015031 
INSCRIÇAO ESTADUAL: 
ISENTA 

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

DADOS PARA PAGAMENTO 

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 104 
AGÊNCIA: 1517 
OP: 003 

N° CONTA CORRENTE: 
2016-6 

RAZÃO SOCIAL: SHOCK ENGENHARIA LTDA 

il?ROPOSTAIDE PREÇOS 

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

FATOR I( 
1,00 (Um vírgula zero) 

Validade da proposta: 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. 

SHOCK ENGENHARIA LTDA 
Rua Ministro António 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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DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE INEXISTÊNCIA DE 
IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Empresa SHOCK ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.170.250/0001 - 87, por 
intermédio de seu(sua) representante legal o(a) Sr(a). Carlos Zaidan Maluf Benitez, CPF n° 
008.142.565-11, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de 
Preços n° 04/2021 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: 

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente 
por mim 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 desta licitação, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

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

que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato desta licitação quanto a participar ou não dela; 

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

o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 
antes da abertura oficial das propostas; e 

está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho 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 nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, 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. 

§ 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. 

On. 

SHOCK ENGENHARIA LTDA 
Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, 194, Vila das Castanheira 

Buraquinho - Lauro de Freitas, BA, CEP: 42.710-
Tel: (71) 3379-4925 e-mail: comercial@shockeng.co  
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§ 2o- 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. 
§ 3o- 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. 
§ 4o - 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, 21 de setembro de 2021. 

CARLOS ZAII N MALUF BENITEZ 
SÓCI&ADMINISTRADOR 

CPF 	142.565-11 
SHOCK ENGENHARIA LTDA 
CNPJ 20.170.250/0001 -87 

SHOCK ENGENHARIA LTDA 
Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, 194, Vila das Castanheiras, Qd. H, Lote 56 a 58, 
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Tel: (71) 3379-4925 e-mail: comercial@shockeng.com.br  

03 



SHOCKILK 
ENGENHARIA 

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

A Empresa SHOCK ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.170.250/0001 - 87, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ, CPF n°008.142.565-

11, 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 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. 

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

Eu, CARLOS ZAIDAN MALUF BENITEZ, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de 

identidade n° 354243226, inscrito no CPF n°. 008.142.565-11, residente e domiciliado na (o) Avenida 

Santos Dumont 6277, lote 16, Cond. Parque Encontro das Águas, Lauro de Freitas-Ba, representante legal 

da empresa SHOCK ENGENHARIA LTDA, 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 

Tomada de Preços n° 04/2021 são autênticas e condizem com os documentos originais 

Lauro de Freitas, 21 de setembro de 2021. 

CARLOS 	N MALUF BENITEZ 
SÓCAADF1lNlSTRADOR 

CPF 	142.565-11 
SHOCK ENGENHARIA LTDA 

CNPJ 20.170.250/0001-87 

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