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PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

ATA DA SESSÃO FECHADA/INTERNA 

CONCORRÊNCIA N2  005/2020-PROC. ADM. N2  234/2020 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

1- PROPOSTAS DE PREÇOS e 2- HABILITAÇÃO 

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, na sala de reuniões da Comissão Permanente 

de Licitação da SUCOP, sito na Av. Presidente Marechal Costa e Silva, s/n, Dique do Tororó, nessa Capital, 

reuniram-se, às 09:00hs, em sessão fechada/interna, os membros da Comissão Permanente de Licitação, 

nomeada.através da Portaria n° 08/2019 e alterada pela Portaria n2  23/2019, abaixo assinados, para 

recebimento e abertura dos envelopes 01-Propostas de Preços e 02-Habilitação, referente a licitação na 

modalidade de Concorrência n° 005/2020, tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de 

empresas para execução dos serviços do barramento e do dispositivo de controle de vazão do 

reservatório de detenção do sistema de drenagem do Rio Paraguari em Periperi, no Município de 

Salvador/BA, de acordo com as exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. Foi 

registrado o comparecimento das seguintes licitantes: 1) EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E 

SANEAMENTO S/A; 2) RJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA; 3) SANJUAN ENGENHARIA LTDA; 4) 

AGSERVICE ENGENHARIA LTDA; 5) EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA e 6) METRO ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA, devidamente credenciadas entregaram os envelopes 01-Proposta de Preços e 02-

Habilitação. Ato continuo a Comissão procedeu, inicialmente, com a abertura dos Envelopes n° 01 - 

Propostas de Preços, passando-se à classificação, tendo em vista o critério editalício do menor 

coeficiente multi licador "K" ue foram os seguintes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 	 . 
Licitantes/Classificação Valor Proposto "K" 

12) EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO S/A 0,67 

22) SANJUAN ENGENHARIA LTDA 0,69 

32) AGSERVICE ENGENHARIA LTDA 0,82 

42) METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 0,88 

52) PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 0,95 

62) EMPRENGE CONSTRUTORA LTDA 0,96 

DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Após análise e julgamento a Comissão decidiu 

CLASSIFICAR todas as Propostas, conforme ordem acima. Registramos que o resultado será divulgado 
no DOM, em atendimento ao prazo de recurso administrativo, disposto no art. 109, I, alínea "b", da Lei 

Federal n° 8.666/93. Toda a documentação foi rubricada pela Comissão e será disponibilizada para os 

licitantes através do Portal da SUCOP. Os Envelopes n° 2, contendo os Documentos de Habilitação, 

ficarão sob custódia da Comissão de Licitação, devidamente lacrados, até a abertura em outra sessão, 

pública ou fechada. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se o presente 

registro dos acontecimentos na presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos 

membros da Comissão de Licitação. O resultado do julgamento das Propostas de Preços, será publicado 

no Diário Oficial do Município/DOM. O inteiro teor do processo licitatório se encontra à disposição dos 

interessados na Sala da Comissão de Licitação desta Autarquia, no horário normal de e pediente do 

órgão. Salvador, 30 de abril de 2020. 

Ana Lúcia Luz de S. e Silva 

Presidente 

Ro 3G)‘£"I'se Mary 	raújo 

Membro 

Maria Jb Al 	ilva 

mbro 
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ANEXO VII- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 
SUCOP — SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONCORRÊNCIA EDITAL N°. 005/2020 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
234/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços do barramento e 
do dispositivo de controle de vazão do reservatório de detenção do sistema de drenagem do 
Rio Paraguari em Periperi, no Município de Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços 
unitários, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e que for necessário para a 
execução destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" DE 0,67 (zero vírgula sessenta e sete), que 
incidirá sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária -4£nexo III do Edital. 

VALOR BDI: 29,77 (vinte e nove, virgula setenta e sete) % 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA), dias corridos, a contar da data de 
abertura da licitação. (Não inferior a 60 dias) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura , 
da ia  Ordem de Serviço/O.S, que será emitida em até 10 (dez) dias úteis. 

Declaramos que: 

o valor "K" proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-
se a 02 (duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP 
constante no instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser contratado, 

conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e 
local das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do multiplicador 
único "K" sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, 
somando-se o valor global, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer 
outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-
se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante. (art. 30, III, Lei 8.666/93) 

nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de 
materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e 
proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, 
bem como o BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, 
na única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do 
objeto desta licitação. 

os preços propostos é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o 
direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de err , o issão ou alquer 
outro pretexto. 

RUA DA BOLÍVIA, N° 01, SALA 21, GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS - CEP 41230- 	LVADOR-BAHIA 
TEL. (71) 2103.5300 - FAX: 2103-5330 - E-MAIL- ebisa@ebisa.com.br  - HOME PAGE- 	•isa.com.br  
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executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP 
{Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, 
Memorial Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que 
couber e ABNT}, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos 
serviços. 

cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório 
referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis 
legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo 
ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração 
Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos 
elencados no subitem 7.3 do edital da licitação. 

temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 
concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos; 

a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta 
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com 
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 
005/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 005/2020, 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 CONCORRÊNCIA N° 005/2020 quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
CONCORRÊNCIA N° 005/2020antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

1) 	o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 
a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação 
e Obras Públicas do Salvador - SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e 

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

n) caso sejamos vencedor nos comprometemos em entregar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, 
a documentação exigida no item 10.3 do Edital. 

Atenciosamente, 

Salvador, 30 de abril de 2020 

ISA - ENGE ENTO LTDA. 
J 15.137.6 	00 -67 

BRUNO CAMO *-Z TO 
Administrador/Responsável Técnico 

CREA: 63389-D - CPF: 011.849.025-77 

RUA DA BOLÍVIA, N°01, SALA 21, GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS - CEP 41230-195- SALVADOR-BANIA 
TEL (71) 2103.5300 - FAX: 2103-5330 - E-MAIL ebisa@ebisa.com.br  - HOME PAGE- www.ebisa.com.br  
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Salvador, 30 de abril de 2020. 

À 
Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador - SUCOP 

REF.: CONCORRÊNCIA N° 005/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DO BARRAMENTO E DO DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VAZÃO DO 
RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO RIO 
PARAGUARI EM PERIPERI, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA. 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços do barramento e 
do dispositivo de controle de vazão do reservatório de 'detenção do sistema de drenagem do Rio 
Paraguari em Periperi, no Município de Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, 
com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução 
destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" DE 0,69 (zero virgula sessenta e nove), que incidirá 
sobre todos os preços unitários,da Planilha Orçamentária — Anexo III do Edital. 

VALOR BDI: 29,77% 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta), dias corridos, a contar da data de abertura 
da licitação. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura 
da ia  Ordem de Serviço/O.S, que será emitida em até 10 (dez) dias úteis. 

Declaramos que: 

o valor "K" proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 (duas) 
casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no 
instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser contratado, 

conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e local 
das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do multiplicador único "K" sobre os 
preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão 
incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita 
execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida 
pela Contratante. (art. 30, III, Lei 8.666/93) 

nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de 
materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção 
adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o 
BDI, e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração 
devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação. 

Rua Frederico Simões, 153 
Edf. Empresarial Orlando Gomes 
Salas: 201 a 203 e 212 a 214 
Caminho das Árvores 1 Salvador-BA 
CEP: 41.820-774 1Telefax: 71 3272-0713 
sanjuan@sje.com.br  
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os preços propostos é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de 
pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP 
{Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial 
Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, 
assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços. 

O cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório 
referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais 
ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa 
Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 7.3 do edital da 
licitação. 

temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 
concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos; 

a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta 
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 005/2020, por qualquer meio 
ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 005/2020, 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 CONCORRÊNCIA N° 005/2020 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a 
ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 
005/2020antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras 
Públicas do Salvador - SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e 
m) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

caso sejamos vencedor nos comprometemos em entregar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a 
documentação exigida no item 10.3 do Edital. 

Atenciosamente, 

SANJUAN ENGENHARIA LTDA 
CNPJ n° 00.096.631/0001-56 
Maria da Purificação Santos do Prado 
Representante Legal — P/P 

Rua Frederico Simões, 153 
Edf. Empresarial Orlando Gomes 
Salas: 201 a 203 e 212 a 214 
Caminho das Árvores I Salvador-BA 
CEP: 41.820-774 1 Telefax: 71 3272-0713 
sanjuan@sje.com.br  
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ANEXO VII 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2020 — Processo n°234/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços do barramento e 
do dispositivo de controle de vazão do reservatório de detenção do sistema de drenagem do Rio 
Paraguari em Periperi, no Município de Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, 
com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução 
destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos 

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" DE 0,82, que incidirá sobre todos os preços 
unitários da Planilha Orçamentá ,ia — Anexo III do Edital. 

VALOR BDI:29,77%  

  

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta)., dias corridos, a contar da data de 
abertura da licitação. (não inferior a 60 dias) 

PRAZO DE EXECUCÃO: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da 
assinatura da ia  Ordem de Serviço/O.S, que será emitida em até 10 (dez) dias úteis. 

Declaramos que:  
o valor "K" proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 

(duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no 
instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser contratado, 

conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e local 
das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do multiplicador único "K" sobre os 
preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão 
incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução 
dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela 
Contratante. (art. 30, III, Lei 8.666/93) 

nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de 
materiais, mão de obra, manutenção e operação de.  equipamentos e veículos, sinalização e proteção 
adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, 
e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração 
devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação. 

os preços propostos é de responsabilidade exclusiva da licitante, não 111; ssistindo o direito de 
II /ir  pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou a ReovacomAidisBuf 130r.86o156tu(07.0t01r)o21pure.0t8e0xto  o. 

UrTeiklefone 

AAGnStrel'çigir4gic‘n:7AOR:: 
Civil Endereço 	 Email Eng°. 

Av. Antônio Carlos Magalhães, n. 3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agse 
1. andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 
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e) 	executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP 
(Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial 
Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, 
assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços. 

cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório 
referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais ou 
técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa 
não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 7.3 do edital da licitação. 

temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 
concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos; 

a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta 
anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 005/2020, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 005/2020, 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 CONCORRÊNCIA N° 005/2020 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 

o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA 
N° 005/2020antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
1) 	o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 
a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras 
Públicas do Salvador - 
SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e 
m) 	está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firiná-la. 
J) caso sejamos vencedor nos comprometemos em entregar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a 
documentação exigida no item 10.3 do Edital. 

São Paulo (SP), 30 de abril de 2020. 

/
SERVICE NGENHARIA LTDA. 

NTONIO GALVÃ, DOS SANTOS 
QUALIFICAÇÃO': NGENHEIRO CIVIL 
CARGO: DIREie R OPERACIONAL 
CPF: 083.18 .475-15 
RG: 01352 I  8-25 SSP/BA 
CREA: 10.866/D 
RN CONFEA: 0505087081 

13.558.30910001  
AGSERViCE RIGEtfiARIA LTDA 

Av. Celso Garcta, 3773 
Conj 21-3 

Tatuapé CEP.: 03.064-000  

; 	F:"2. 	 • 

`••••' ' 

Endereço 	 Email 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n°3213. Ed. Golden Plaza, 	contato@agserveng.com.br  
10 andar. Parque Bela Vista. Salvador. Bahia. CEP: 40.280-000 

Telefone 
(71) 2106.0800 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS — SUCOP 
Av. Presidente Costa e Silva, s/n° - Dique do Tororó, Salvador/BA. 

Ref.: Concorrência n° 005/2020 — Processo n° 234/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO BARRAMENTO E DO 
DISPOSITIVO DE CONTROLE DE VAZÃO DO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO DO 
SISTEMA DE DRENAGEM DO RIO PARAGUARI EM PERIPERI, NO MUNICÍPIO DE 
SALVADOR/BA, sob regime de empreitada por preço unitários, com fornecimento de 
mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes 
serviços, de acordo com o Edital e seus anexos. 

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" DE 0,88 (Zero vírgula oitenta e oito)  
que incidirá sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária — Anexo III 
do Edital. 

VALOR BDI: 29,77% 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da 
data de abertura da licitação. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) dias corridos, contados a partir 
da data da assinatura da ia  Ordem de Serviço/O.S, que será emitida em até 10 
(dez) dias úteis. 

Declaramos que: 
o valor "K" proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-

se a 02 (duas) casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela 
SUCOP constante no instrumento convocatório, somando-se o valor global a ser 
contratado; 

conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos 
trabalhos e local das obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do 
multiplicador único "K" sobre os preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão 
Licitador, somando-se o valor global, estão incluídas todas as despesas diretas e 
indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto 
deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante. 
(art. 30, III, Lei 8.666/93); 

nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de 
fornecimento de materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e 
veículos, sinalização e proteção adequada, encargos sociais e trabalhistas, 
contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, e quaisquer outras 
despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida 
pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação. 

Engenheiro Civil RN 0501282631 
METRO ENGENHARIA E CONSUIT. LTDA 
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os preços propostos é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo 
o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou 
qualquer outro pretexto; 

executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas 
pela SUCOP {Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da 
PMS, Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da 
SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela 
perfeita execução dos serviços; 

cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento 
licitatório referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos 
diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, 
deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo 
comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa 
em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 7.3 do edital da licitação. 

temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus 
anexos; 

a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
CONCORRÊNCIA N° 005/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 
005/2020, 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 CONCORRÊNCIA N° 005/2020 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
CONCORRÊNCIA N° 005/2020 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
I) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de 
Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP 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. 

caso sejamos vencedor nos comprometemos em entregar, no prazo de até 02 (dois) 
dias úteis, a documentação exigida no item 10.3 do Edital. 

Salvador, 30 de Abril de 2020. 

CNPJ: 07.478.417/0001-03 
VLADEMIR ANTÔNIO DE LEMOS BORDONI 
Responsável Técnico 
Engenheiro Civil CREA: 28088D 
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PE JOTA 
Construções e Terrapicrogem Ltda. 

À 

SUCOP — SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
REF.: Ref.: Concorrência n° 005/2020-Processo n° 234/2020 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços do barramento e do 
dispositivo de controle de vazão do reservatório de detenção do sistema de drenagem do Rio Paraguari em 
Periperi, no Município de Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, com fornecimento de 
mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução destes serviços, de acordo com 
o Edital e seus Anexos. 

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" DE 0,95 (zero virgula noventa e cinco), que incidirá sobre 
todos os preços unitários da P nilha Orçamentária — Anexo III do Edital. 

VALOR BDI: 29,77% 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta), dias corridos, a contar da data de abertura da 
licitação. 

V PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura da ia • 
Ordem de Serviço/O.S, que será emitida em até 10 (dez) dias úteis. 

Declaramos que:  

o valor "K" proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 (duas) casas 
decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no instrumento convocatório, 
somando-se o valor global a ser contratado, 

nos preços propostos, decorrentes da aplicação do multiplicador único "K" sobre os preços unitários da 
planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão incluídas todas as despesas 
diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita execução dos serviços objeto deste Edital, 
constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela Contratante. (art. 30, III, Lei 8.666/93) 

nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de materiais, 
mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção adequada, encargos 
sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, e quaisquer outras 
despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, 
iecessários ao total cumprimento do objeto desta licitação. 

o preço proposto é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 
qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP 
{Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial Descritivo, 
Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde já, a 
integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços. 

cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório referenciado. 
Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros 
de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de 
cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos 
impedimentos elencados no subitem 7.2 do edital da licitação. 

temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância 
com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos; 

a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta anexa não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 005/2020, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

PJ Construções e Terraplanagem Ltda. 
Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte, Salvador-Bahia - CEP 41.218-097 

Tel: (71) 3462-5596 — Fax: (71) 3230-1634 - E-mail: piconstrucaoe.terra.com.br  
CNPJ: 03.174.004/0001-84 - insc. Mun. 340.196/001-20 



pEjoTA  
Construções e Terraplanagem Ltda. 

a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 005/2020, 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 CONCORRÊNCIA N° 005/2020 quanto a participar ou não da referida licitação; 

o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 005/2020 antes da 
adjudicação do objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras Públicas do Salvador - 
SUCOP antes da abertura oficial das propostas; e 
m) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações 
para firmá-la. 

caso sejamos vencedor nos comprometemos em entregar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a 
documentação exigida no item 10.3 do Edital. 

Salvador, 30 de abril de 2020 

SNàe) Ctk  
P Construções e Terraplanagem Ltda. 
CNPJ: 03.174.004.0001-84 
Patrícia Santos Pereira 
Representante Legal — P/P 

PJ Construções e Terraplanagem Ltda. 
Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte, Salvador-Bahia - CEP 41.218-097 

Tel: (71) 3462-5596 — Fax: (71) 3230-1634 - E-mail: pjconstrucao@terra.com.br  
CNPJ: 03.174.004/0001-84 - Insc. Mun. 340.196/001-20 



Emprenge 
Construtora Ltda. 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência n2  005/2020-Processo n2  234/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços do barramento e do 
dispositivo de controle de vazão do reservatório de detenção do sistema de drenagem do Rio 
Paraguari em Periperi, no Município de Salvador/BA, sob regime de empreitada por preços unitários, 
com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução 
destes serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

VVALOR COEFICIENTE MULTIPLICADOR "K" DE 0,96 (ZERO VIRGULA NOVENTA E SEIS) , 

VALOR BDI UTILIZADO DE 29,77 % (VINTE E NOVE VIRGULA SETENTA E SETE POR 
CENTO)  

vy' 

que incidirá sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária — Anexo III do 
Edital. 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA), dias corridos, a contar da 
data de abertura da licitação. (não inferior a 60 dias) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (Cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da 
assinatura da ia  Ordem de Serviço/O.S, que será emitida em até 10 (dez) dias úteis. 

Declaramos que: 

o valor "K" proposto incidirá linearmente sobre todos os preços unitários, limitando-se a 02 (duas) 

casas decimais, do orçamento (Planilha Orçamentária) estimado pela SUCOP constante no instrumento 

convocatório, somando-se o valor global a ser contratado, 
conhece as condições de execução e as peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e local das 

obras, e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do multiplicador único "K" sobre os 

preços unitários da planilha apresentada pelo Órgão Licitador, somando-se o valor global, estão 
incluídas todas as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias à total e perfeita 

execução dos serviços objeto deste Edital, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida 

pela Contratante. (art. 30, III, Lei 8.666/93) 

nos preços propostos estão incluídas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento de 

materiais, mão de obra, manutenção e operação de equipamentos e veículos, sinalização e proteção 

adequada, encargos sociais e trabalhistas, contribuições fiscais, para fiscais, tributos, bem como o BDI, 

e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração 

devida pela contratante, necessários ao total cumprimento do objeto desta licitação. 

os preços propostos é de responsabilidade exclusiva da licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

executaremos os serviços de acordo com as diretrizes e normas técnicas adotadas pela SUCOP 

{Especificações Gerais de Serviços (EGS)/Caderno de Projetos (CP) da PMS, Projeto, Memorial 

Avenida Tancredo Neves, 1189, Sala 513 
Caminho das Árvores, Salvador-Ba 
Tel. 71 3451-4352 Fax 71 3451-4305 
emprenge@emprenge.com.br  



Emprenge 
Construtora Ltda. 

Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que couber e ABNT}, 

assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços. 
cumprimos, plenamente, os requisitos de habilitação exigidos no procedimento licitatório 

referenciado. Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossos diretores, responsáveis legais ou 

técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa 
não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 7.2 do edital da licitação. 

temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 

concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos; 
a proposta foi elaborada de maneira independente pela licitante, e que o conteúdo da proposta 

anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 018/2019, por qualquer 

meio ou por qualquer pessoa; 
a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informado a, discutido com ou recebido de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 018/2019, 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 CONCORRÊNCIA N" 018/2019 quanto a participar ou não da 

referida licitação; 
o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado 

a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA NI° 018/2019 

antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
I) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, 
discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de Conservação e Obras 

Públicas do Salvador - SUCOP 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. 

caso sejamos vencedor nos comprometemos em entregar, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, a 

documentação exigida no item 10.3 do Edital. 

Atenciosamente, 

Salvador, 30 e Abril de 2020 
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SKOP 
Superintendência de 
Obras Públicas 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

LISTA DE PRESENÇAS 
CONCORRÊNCIA N2  005/2020-PROCESSO N2  234/2020 

DIA: 30/04/2020 ÀS 09:00 HS. 

LICITANTES REPRESENTANT ri  
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20 às 08:24 hs. 

SKOP 
Superintendência de 
Obras Públicas 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

PROTOCOLO  

CONCORRÊNCIA N° 005/2020 

Recebemos os envelopes Os 01-Proposta de Preços e 02-Habilitação, devidamente lacrados, 

referente a Licitação — CONCORRÊNCIA n2  005/2020 da empresa EBISA ENGENHARIA 

BRASILEIRA, INDÚSTRIA E SANEAMENTO LTDA, com End. Rua da Bolívia, 01, Sala 21, Granjas 

Rurais Presidente Vargas, Salvador/BA, CEP 41.230-195 

Tel: 71— 2103-5300/e-mail: secretaria@  sa.com.br  

1-via COPEL/ 1-via Licitante 



suco 
Superintendência de 
Obras Públicas 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

PROTOCOLO  

CONCORRÊNCIA N° 005/2020 

Recebemos os envelopes Os 01-Proposta de Preços e 02-Habilitação, devidamente lacrados, 

referente a Licitação — CONCORRÊNCIA n2  005/2020 da -empresa Pi CONSTRUÇÕES E 

TERRAPLANAGEM LTDA, com End. Rua das Mangueiras, 166, Novo Horizonte — Salvador/BA, 

CEP 41218-097 

Tel: 71-3462-5596-3230-1634/e-mail: orcalnentopejota@terra.com.br  

Em: 30 de a 	 8:30 hs. 

Silva 

COPEL 

-4aft901-1--09,5, Represe t nte 
Í,31.4,A.cludU 

1-via COPEL/ 1-via Licitante 



SUCO.' 
Superintendência de 
Obras Públicas 

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

PROTOCOLO  

CONCORRÊNCIA N° 005/2020 

Recebemos os envelopes n2s 01-Proposta de Preços e 02-Habilitação, devidamente lacrados, 

referente a Licitação — CONCORRÊNCIA n2  005/2020 da empresa SANJUAN ENGENHARIA 

LTDA, com End. Rua Frederico Simões, 153, Ed. Empresarial Orlando Gomes, Salas 203, 204, 

212, 213, 214 e 219, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41820-774. 

Tel: 71-99609-2577/e-mail: maria@sje.com.br  

	

Em: 30 de a 	 O às 08:37 hs. 

/ 4uhll ,  

	

(AnaL 1 	S. e Silva 

CO EL 

Representante 
1-via COPEL/ 1-via Licitante 



Superintendência de 
Obras Públicas 

Secretaria de 
lnfraestrutura 

e Obras Públicas 
PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

PROTOCOLO  

CONCORRÊNCIA N° 005/2020 

Recebemos os envelopes n2s 01-Proposta de Preços e 02-Habilitação, devidamente lacrados, 

referente a Licitação — CONCORRÊNCIA n2  005/2020 da empresa AGSERVICE ENGENHARIA 

LTDA, com End. Avenida Celso Garcia, 3.778, Conjunto 21-B, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP 

03064-000 

Tel: 71- 98101-8832-71-2106-0859/e-mail: priscila.fernandes@andradegalvao.eng.br  

1-via COPEL/ 1-via Licitante 



    

Secretaria de 
Infraestrutura 

e Obras Públicas 

 

' SALVADOR 

 

 

PREFEITURA 

 

  

Superintendência de 
Obras Públicas PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

PROTOCOLO  

CONCORRÊNCIA N° 005/2020 

Recebemos os envelopes n2s 01-Proposta de Preços e 02-Habilitação, devidamente lacrados, 

referente a Licitação — CONCORRÊNCIA n2  005/2020 da empresa EMPRENGE CONSTRUTORA 

LTDA, com End. Avenida Tancredo Neves, 1.189, Sala 513, Caminho das Árvores, 

Salvador/BA, CEP 40820-021 

Tel: 71-3451-4352-71-99184-1933/e-mail: emprenge@emprenge.com.br  

Em: 30 de bril 	0 às 08:44 hs. 

Representante 
1-via COPEll 1-via Licitante 



nte Repries 

Em: 30 de 	 O às 08:44 hs. 

dl ,') 
1( 	e Silva 

   

Secretariai  de 
lnfraestrutbra 

e Obras Públicas 

 

71¥ SALVADOR 
PREFEITURA 

 

Superintendência de 
Obras Públicas PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL 

PROTOCOLO  

CONCORRÊNCIA N° 005/2020 

Recebemos os envelopes Os 01-Proposta de Preços e 02-Habilitação, devidamente lacrados, 

referente a Licitação — CONCORRÊNCIA n° 005/2020 da empresa METRO ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA, com End. Alameda Salvador, 1.057, Ed. Salvador Biness, Torre 

América,152  andar, sala .1.501, Caminhos das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-790 

Tel: 71-99648-6595/e-mail: robertorosa@metroec.com.br  

1-via COPEL/l-via Licitante 
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