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ATA DA SESSÃO PUBLICA 

CONCORRÊNCIA N9 006/2020-PROC. ADM. N2 239/2020 

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

1 - PROPOSTAS DE PREÇOS e 2- HABILITAÇÃO 

Ao primeiro dia do mês de junho 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 n2  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 n2  006/2020, 

tipo menor preço, cujo objeto consiste na contratação de empresa para execução dos serviços 

de requalificação do Terminal da Barroquinha, no Município de Salvador/BA, de acordo com as 

exigências, especificações e demais condições expressas no Edital. Foi registrado o 

comparecimento as seguintes licitantes, devidamente credenciadas entregaram os envelopes 

01-Proposta de Preços e 02-Habilitação. Ato continuo a Comissão procedeu, inicialmente, com a 

abertura dos Envelopes n2  01 - Propostas de Preços, na presença dos representantes das 

empresas: COMTECH ENGENHARIA, QG CONSTRUÇÕES e DNASSET ENGENHARIA, passando-se à 

classificação, tendo em vista o critério editalício do menor coeficiente multiplicador "K", que 

foram os seguintes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Licitantes/Classificação Valor Proposto "K" 

12) BMV CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA 0,70 

22) G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 0,72 

32) DNASSET ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA 0,73 

42) EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDÚSTRIA E SANEAMENTO S/A 0,77 

52) GAN ENGENHARIA EIRELI 0,78 

"2) QUALY ENGENHARIA LTDA 0,78 

"2) LIGA ENGENHARIA LTDA 0,78 

82 ) CONSTRUTORA KAZZA EIRELI 0,79 

"2 ) HEJOS CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA 0,79 

102) ART PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA 0,80 

112) HAYEK CONSTRUTORA LTDA 0,82 

129) PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 0,84 

"°) SANJUAN ENGENHARIA LTDA 0,84 

142) CONSTRUTORA FARIA LIMA LTDA 0,85 

"2) CINZEL ENGENHARIA LTDA 0,85 

162) CONSTRUTORA VOLQUE LTDA 0,86 

172) QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 0,88 

189) AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA 0,91 

192) RCI CONSTRUÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA 0,92 

"2) ELITE ENGENHARIA LTDA 0,92 

219) COMTECH ENGENHARIA LTDA 0,93 

"2) NORDESTE ENGENHARIA LTDA 0,93 

232) CONSTRUTORA BSM LTDA 0,96 

249) SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 1,00 

"°) METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 1,00 Il 
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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, 1, alínea "b", da Lei 

Federal n2  8.666/93. Toda a documentação foi rubricada pela Comissão e será disponibilizada para os 

licitantes através do Portal da SUCOP. Os Envelopes n2  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 e pelos licitantes presentes. 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 

expediente do órgão. Salvador, 01 de junho de 2020. 

CI-Mo- CIL 

Ana Lúcia Luz de S. e Silva 
	

Adriana de Figueired Braga 	Aelsn S. Que' oz 

Presidente 
	

Membro 	 M bro 
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR — PMS 

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇAÕ E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR — SUCOP 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 

COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência n2  006/2020-Processo n2  239/2020 

Apresentamos a V.S@, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de Requalificação do Terminal da 

Barroquinha, 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 0,70 (ZERO VIRGULA SETENTA), que incidirá sobre todos os 
preços unitários da Planilha Orçamentária — Anexo III do Edital. 
VALOR BDI: 29,77% 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA), 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 1.@ Ordem de 
Serviço/O.S 

Declaramos que: 

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

orçamento (Planilha Orçamentária) àtimado 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 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 referencia.do. 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° 006/2020, 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° 006/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; COPEL-
CONCORRÊNCIA 006/2020-Pág. 149/163 

Av. Tancredo Neves, 939, Edf. Esplanada Tower, Si. 702, Caro. das Árvores 
Salvador-BA / CEP: 41.820-020 1  71 3011-0278 / 3272-0612 
bmv@bmvconstrucoes.com.br  / www.bmvconStrucoes.com.br  
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ESTADO DA BANIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR — PMS 
SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇAÕ E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR — SUCOP

.  

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da CONCORRÊNCIA N° 006/2020 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° 006/2020antes 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 Súperintendência 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/BA, 01 de junho de 2020. 

BM COJ TRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. 
CNPJ: 00.965.611/0001-74 

GUEL ANGELO VIRGENS VIEIRA 
SÓCIO — DIR. ADMINISTRADOR 

Av. Tancredo Neves, 939, Edf. Esplanada Tower, SI, 702-, Carn..das Árvores 
Salvador-BA / CEP: 41.820-020 / 71 3011=0278 / 3272-0612 
bmv@brrivconstrucoes.corn.br  / www.bmvconStrucoes.corri.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR — SUCOP 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REQUALIFICAÇÃO DO TERMINAL DA BARROQUINHA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA. 

ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência n° 006/2020-Processo n° 239/2020 

Apresentamos a V.S.a, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de 
Requalificação do Terminal da Barroquinha, 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 0,72, 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. (não inferior a 60 dias) 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da 
assinatura da 1a Ordem de Serviço/O. S 

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 ineretes 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 órgã6 Licitador, somandose 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 ciy indiretas, constituindo-se, portanto, na 
única remuneração devida pela contratante, necessários, ao totai'cumprimento do objeto desta 
licitação. 

íg 	Serviços Eirell 

POLARS 

g 71  3342-2352 

g3polaris.engenharia@gmail.com  

Av. Tancredo Neves, 2539. Edf CE° Salvador, Torre Londres 

Sala 2609— Caminho das Árvores — Salvador/BA — CEP 41820-021 



g3 	Serviços E/reli 

POLARS 

os preços propostos são 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° 006/2020, 
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° 006/2020, 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° 006/2020 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° 006/2020 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. 

Atenciosamente, 
Salvador, 28 de rriaio de 2020 

G3 POLARIS SERVIÇOS EIRELI 
20.155.999/0001-55 

JANDSON DE CARVALHO NUNES 
RG: 13.562.470-32 SSP/BA 

7; 3342-2352 

g3polaris.engenharia@gmail.com  

Av. Tancredo Neves, 2539. Edf CE0 Salvador, Torre Londres 

111 	Sala 2609— Caminho das Árvores — Salvador/8A — CEP 41820-021 

CO3 
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ANEXO Vil- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À COPEL - Comissão Permanente de Licitação 
Ref.: Concorrência no. 006/2020 — Processo Administrativo no. 239/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de 
Requalificação do Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADO 	 ro Virgula Setenta e Três), que incidirá 
sobre todos os preços unitários da Planilha 	arra — Anexo ilido Edital. 

VALOR BDI: 29,77% (Vinte e Nove virgula Setenta e Sete por cento) 

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 1 a Ordem de Serviço/O.S 

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, 111, 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 BOI, 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)/Cademo 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. 
do edital da licitação. 

ONASSET ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA 
Endereço: Rua Leopoldo Amaral, 366— Itaigara - Emp. Alto do Parque— Salas 904/906 

CEP: 41830-494 - Salvador- Bahia - Brasil 
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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°006/2020, 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° 006/2020, 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° 006/2020 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° 006/2020antes 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. 

Salvador, 27 de Maio de 2020. 

DNASSET ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA 
Endereço: Rua Leopoldo Amaral, 366— Migara - Emp. Alto do Parque — Salas 904(906 

CEP: 41830-494 - Salvador - Bahia - Brasil 
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ANEXO VII- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

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

Ref.: CONCORRÊNCIA EDITAL N°. 006/2020 — PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 
239/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REQUALIFICAÇÃO DO TERMINAL DA BARROQUINHA, 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 0,77 (zero virgula sessenta e sete), que 
incidirá sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária — Anexo 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 erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

RUA DA BOLIVIA, N° 01, SALA 21, GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS - CEP 41230-195- SALVADOR-BAHIA 
TEL. (71) 2103.5300 - FAX: 2103-5330 - E-MAIL - ebisa@ebisa.com.br  - HOME PAGE- www.ebisa.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° 
006/2020, 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° 006/2020, 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° 006/2020 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° N° 006/2020 antes 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 
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, 28 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

A - E ENHARI B 	I 
CNP 	37.680/000 
BRUNO CAMOZZA 

Administrador/Responsável Técnico 
CREA: 63389-D - CPF: 011.849.025-77 

RUA DA BOUVIA, N°01, SALA 21, GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS - CEP 41230-195- SALVADOR-BAHIA 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
À 

COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência n° 00612020-Processo n° 239/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de 
de requalificação do Terminal da Barroquinba, Salvador/BA, 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"  	e incidirá sobre todos os 
preços unitários da Planilha Orçamentária 	 o Edital, 

VALOR BDI: 29J7 %  

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. 

Declaramos que:  

a)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 convocatixio, 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, 
beTncomo o 'BD1, e O-1215We-  rsotas despesa5 diretas -ou irldiretat, toriStiteraddi-se, portanto, "rie 
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)/Cademo 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. 

Rua &merino Visco, n°290, Sala 218, Boulevard Skle Empresarial, Caminho das Árvores. CEP. 41.820-021 

Salvador-Bahla. Telefax 3341-7527 Email: Gustave@ganengenharia.com.br  -:,ustavo 	ergaria 
Gan Øgenliaria 

ng. Civil 
CREA - 39376 - D 
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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° 006/2020, 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° 006/2020, 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° 006/2020 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° 006/2020antes 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 

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

.1) 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, 01 de junho de 2020 

lbergaria 
Gan E enharia 

Eng. Civil 
CREA - 39376 - D 
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ANEXO Vil- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA — 

À 

COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Ref.: Concorrência n° 006/2020-Processo n° 239/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de 
Requalificação do Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADO  "K" DE 0,78 • ue incidirá sobre todos os preços 
unitários da Planilha Orçamentária — Anex 	ital. 

VALOR BDI: :  29,77% (Vinte e nove virgula sessenta e sete por cento) 

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 V- Ordem de Serviço/O.S 

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, necessários 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)/Cademo 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 7.2 
do edital da licitação. 

Mo* 	 Ata 
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temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 
concordância corei 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° 006/2020, 
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° 006/2020, 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° 006/2020 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° 006/2020 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. 

Atenciosamente, 
Salvador— hi , 01 e 2020. 

QUALk ENGENHARIA 
CNJP: 05.903.304/0001-82 
Daniel Moreira de Oliveira 	st:e 
SÓCIO - Diretor 	 , 	Ge 

CPF: 867.821.775-87 	cW k).‘0" .çzços  
s  

cs),  

OVe  

Av Queira Deus, N° 895, Galpão 21, Portão, Lauro de Freitas, CEP: 42.700-000 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 
COREI.— COMISSÃO PERMANENTE DE UC1TAÇÃO 
Ref.: Concorrência n2  006/2020-Processo n2  239/2020 

Apresentamos a V.SR, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de Requalificação do 
Terminal da Barroquinha, no Município de Salvador/8A, 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 MULTIPLICA 
	

ro Virgula Setenta e Oito), que incidirá sobre 
todos os preços unitários da Planilha 	 — Anexo III do Edital. 

VALOR BD1: 29,77% 

PRAZO DE VAUDADE 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 1P-

Ordem de Serviço/O.S. 

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 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 7.2 do edital da licitação. 

Rua Torquato Bahia, n2  04, Ed. Raimundo Magalhães, 11° Andar, Sala 1105 - Comércio Salvador-Bahia. 

CEP 40.015-110 (71) 3011-6572 / 3011-2201 E-mail: licitacao@ligaengenharia.com  
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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.  006/2020, 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" 006/2020, 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 NI° 006/2020 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 006/2020 

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. 

Atenciosamente, 

Salvador, O de Junho de 2020. 

( 

LIGA ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 15.270.565/0001-66 

FABRICIO PONTES RIBEIRO UMA 

Rua Torquato Bahia, n2 04, Ed. Raimundo Magalhães, 11° Andar, Sala 1105 - Comércio Salvador-Bahia. 

CEP 40.015-110 (71) 3011-6572 / 3011-2201 E-mail: licitacao@ligaengenharia.com  



UI CONSTRUTORA 

INL KAZZA 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência n2  006/2020-Processo n2  239/2020 

Apresentamos a V.S2, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de Requalificação do 

Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADOCK" DE 0,79  ue incidirá sobre todos os preços unitários da 

Planilha Orçamentária. 

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 1@ • 

Ordem de Serviço/O.S 

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 são 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 dê conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são 

empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem co 	ippmpresa 

não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 7.3 do edita etagicitação. 

‘. 71 3240-6033 El ADM©CONSTRUTORAKAllA.COMISR  

AV. JURACY MAGALHÃES JR., 784 ED. BAUHAUS, 4° ANDAR, RIO VERMELHO, SALVADOR - BA 	 i>> 



FAr CONSTRUTORA 

it AZ ZA 

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° 006/2020, por qualquer meio ou 

por qualquer pessoa; 
1) 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° 006/2020, 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° 006/2020 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° 

006/2020antes 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, 

Salvador, 28 de maio de 2020 

CONSTRUTORA KAZZA EIRELI 
CNPJ/MF sob o n° 00.408.291/0001-51 

Marcos Rezende Torreão 

CPF/MF sob o n° 814.410.705-59 

Sócio administrador 

t. 71 3240-6033 El ADM@CONSTRUTORAKAllA.COM.BR  

O AV. JURACY MAGALHÃES JR., 784 ED. BAUHAUS, 4° ANDAR, RIO VERMELHO, SALVADOR - BA 
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HEJOS 
Construções Civis ltda. CONCORRÊNCIA N° 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 239/2020 

2 PROPOSTA COMERCIAL 

À 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência n° 006/2020-Processo n° 239/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos 
serviços de Requalificação do Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADO 	 ue incidirá sobre 
todos os preços unitários da Planilha Orç 	 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 1a Ordem de Serviço/O.S. 

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; 
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HEJOS 
Construções Civis tda. CONCORRÊNCIA N° 006/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 239/2020 

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° 006/2020, 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° 006/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
COPEL-CONCORRÊNCIA 006/2020-Pág. 149/163; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 
006/2020 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° 006/2020 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 
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m) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-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. 

Atenciosamente, 

Maringá, 28 de Maio de 2020 

HEJOS CO 	ÇÕES CIVIS LTDA 
OSMÂR SEIZI NOGAMI 

RG: 1.351.776-2 PR 
CPF: 305.071..039-04 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 06/2020 - SUCOP 

A ART PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 
10.672.793/0001-49, representada pelo Sr. Tiago Santos Marques, CPF: 
950.447.525-68, apresenta a PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços 
de Requalificação do Terminal da Barroquinha, 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 	 ue incidirá sobre todos 
os preços unitários da Planilha Orçamentán 	exo III do Edital. 
VALOR BDI: 29,77 °A 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (Noventa), 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 
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 dg 
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 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. 

ART PROJ. CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA 1  CNPJ 10.672.793/0001-49 I e-mail: contatoartproietos.com  
ESCRITÓRIO CENTRAL: Av. Centenário, n° 2883, Edf.Victória Center, 9. Andar-Salas 901/902/914, Bairro: 
Chame-chame, Salvador- BA, CEP.40.115-150 Telefone: 71 3345-7005 / 3488-2147 1 
ALMOXICORRESPONDÊNCIA: R. Amparo do Tororó, n°25, SI. 14. Tororó - Salvador-BA, CEP: 40050-100 1 



arta  projetos & 
construções 

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° 006/2020, 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° 
006/2020, 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° 006/2020 
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° 006/2020antes da adjudicação do objeto da 
referida licitação; 

6 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, 

Salvador (BA), 01 de Junho de 2020 
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Tiago Santos Marques 
Diretor Geral 

CPF: 950.447.525-68 
RG: 0905944445 

72.793/0001-49 

ART PROJ. CONSTRUÇÕES E SERV..LTDA I CNPJ 10.672.793/0001-49 e-mail: contatoaartproietos.com  2 
ESCRITÓRIO CENTRAL: Av:, Centenário, n° 2883, Edf.Victória Conter, 9. Andar-Salas 901/902/914, Bairro: 
Chame-chame, Salvador - BA, CEP.40.115-150 Telefone: 71 3345-7005 / 3488-2147 I 
ALMOX./CORRESPONDÊNCIA: R. Amparo do Tororó, n°25 SI. 14. Tororó - Salvador-BA, CEP: 40050-100 1 



HAYEK 
CONSTRUTORA 

A: 

COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO 

TERMINAL DA BARROQUINHA, SALVADOR/BA, 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. 

Ref.: CONCORRÊNCIA N°. 006/2020 

CARTA PROPOSTA 

A empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.364.626/0001-30, estabelecida à Rua 

Doutor José Peroba, 297, Ed. Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, CEP 41.770-235, na cidade de Salvador — 

Bahia, telefone: 71 3371 — 0097, por meio do seu representante legal Sr. Rivaldo Danilo Sousa De Jesus, 

portador do CPF: 949.554.095-04, CREA — BA n° 48.625/D, apresenta a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, 

para execução dos serviços de Requalificação do Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADO "K" DE 0,82, 	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 

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, 

constituindose, portanto, na única remuneração devida pela Contratante. (art. 30, III, Lei 8.666/93) 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770-23 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  
Hayelt 	Istrutora LIDA 

Danslo 

CREMA:5A 48.625-D 



HAYEK 
CONSTRUTORA 

A: 

COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO 

TERMINAL DA BARROQUINHA, SALVADOR/BA, 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. 

Ref.: CONCORRÊNCIA N°. 006/2020 

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 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° 006/2020, 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° 006/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.770 35 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  
nstrutor 1T DA 
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Salvador, 01 de junho de 2020. 

anilo Sousa de Jesus 
Engenheiro ivil e Segurança do Trabalho 

HAYE CONSTRUTORA LTDA. 
(71) 3371-0097 / 9131-7017 

E-mail: contato@hayek.com.br  

IHIAYEK 
CONSTRUTORA 

A: 

COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO 

TERMINAL DA BARROQUINHA, SALVADOR/BA, 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. 

Ref.: CONCORRÊNCIA N°. 006/2020 

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

potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 006/2020 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° 006/2020antes 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, 

Rua Doutor José Peroba, 297. Ed Atlanta Empresarial, sala 1701, Stiep, Salvador (BA) — CEP 41.77q-235 

Tel.: (71) 3371-0097 e-mail: contato@havek.com.br  
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

JUCEB 	CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial 	HAYEK CONSTRUTORA LTDA 

Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29203208247 

CNPJ 

10.364.626/0001-30 

Arauivamento do ato 
Constituitivo 
25/09/2008 

Inicio da atividade 

25/09/2008 

Endereco: 
R DOUTOR JOSE PEROBA, 297 EDIF: ATLANTA EMPRESARIAL; SALA: 1701;, STIEP, SALVADOR, BA - CEP: 41770235 

OBJETO SOCIAL 
Impermeabilizacao em obras de engenharia civil, Servicos de pintura de edificios em geral, Instalacao e manutencao eletrica, 
Montagem de estruturas metalicas, Obras de Terraplanagem e Obras de contencao. 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACÃO 

en 1,500,000.00 

. MILHÃO QUINHENTOS MIL REAIS 

Capital integralizado: 
R$ 917,105.09 

NOVECENTOS E DEZESSETE MIL CENTO E CINCO REAIS E 
NOVF CFNTAVOS 

Empresa de pequeno porte XXXXXX 

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES 

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato 

RIVALENO CARDOSO DE JESUS FILHO 

914.791.935-34 

150,000.00 SOCIO XX/XX/XXXX 

RIVALDO DANILO SOUSA DE JESUS 

949.554.095-04 

1,350,000.00 SÓCIO / ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 

Data 	 Número 
14/02/2020 	 97950620 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002 - ALTERAÇÃO 

Evento: 	024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE 

-,, 	 FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
.2E: 	29901334477 	 CNPJ: 	10.364.626/0002-11 

Endereco: 	RUA DR MANOEL DE SOUZA VIVAS, 65, LOMBADA, MARAÚ, BA - CEP: 45520000 

,. 
, 	 Observação 

SALVADOR - BA, 4 de Maio de 2020 

e)  	+-I • -• 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

página: 1/1 
204327334 

11111111111111111111111111111 

CONTROLE 86.017.063.597.72 CPF SOLICITANTE: 030.138.595-55 NIRE: 29203208247 Emitida: 04/05/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  
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II) rLivnr-inTA 
w Cautruções e Terraplanogern Ltda. 

À 

SUCOP — SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS 
tOPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÀÇÃO 
REF.: Ref.: Concorrência n° 006/2020-Processo n° 239/2020 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de Requalificação do 
Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADO 	 ero vírgula oitenta e quatro), que incidirá sobre 
todos os preços unitários da Planilha Or 	 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 1° 
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)/Cademo 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° 006/2020, 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° 006/2020, 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) 3230-1 634 - E-mail: piconstrucao(Oterra.com.br  
CNPJ: 03.174.004/0001-84 - insc. Mun. 340.196/001-20 
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PEJOTA- 
Construr,i3es e Terraplanagem Ltda. 

) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 006/2020 quanto a participar ou não da referida licitação; 
k) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou 
discutido com 'c'ilialquer outro participante potencial ou de fato:,  da CONCORRÊNCIA N° 006/2020antes da , 
adjudicação Cio 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, 01 de junho 	020 

41 0( 

Á 
PJ Construções e T;r aplanagem Ltda. 

CNPJ: 03.174 114.0001-84 
Jose Augusto - 9drigues Leite 

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) 3230-1 634 - E-mail: piconstrucaoaterra.com.br  
CNPJ: 03.174.004/0001-84 - insc. Mun. 340.196/001-20 



Si ENGENHARIA 

Salvador, 01 de junho de 2020. 

À 
Superintendência de Conservação e Obras Públicas de Salvador - SUCOP 

REF.: CONCORRÊNCIA N° 006/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
REQUALIFICAÇÃO DO TERMINAL DA BARROQUINHA, NO MUNICÍPIO DE 
SALVADOR/BA. 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de Requalificação 
do Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADO 
	 ro virgula oitenta e quatro), que incidirá 

sobre todos os preços unitários da Plani a i  a entária — Anexo III do Edital. 

VALOR BOI: 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 

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 wntratante, 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. 

Rua Frederico Simões, 153 . 
Edf. Empresarial Orlando Gomes 
Salas: 201 a 203 e 212 a 214 
Caminho das Árvores 1 SalvadM3,K.  
CEP: 41.820-774 1 Telefax: 7132f2071.3 
sanjuan@sje.com.br  
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Si ENGENHARIA 

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° 006/2020, 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° 006/2020, 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° 006/2020 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° 
006/2020antes 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 . ,f,  , 	::-.: :,•,.., 
Edf. Empresarial Orlando Gomes .-':, V'i

Salas: 201 a 203 e 212 a 214 
Caminho das Árvores 1 Salvador,-SÁ' 	 r 
CEP: 41.820-774 1 Telefax: 71 3272,0713 

- sanjuan@sje.com.br 	
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Salvador, 01 de Junho de 2020 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

Superintendência de Obras Públicas — SUCOP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -COPEL 

CONCORRÊNCIA N° 06/2020 

PROCESSO N° 239/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO 
TERMINAL DA BARROQUINHA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇO 

Apresentamos a V.S@, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de 

Requalificação do Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADO 	 Zero vírgula Oitenta e 
Cinco), que incidirá sobre todos os preços u 	• a 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. (não inferior a 60 dias) 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da 
assinatura da 1-@ Ordem de Serviço/0.5 

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) 

Rua Dr. José Peroba, 325, Edf. Elite Comercial, Salas 1502 e 1503, Stiep, Salvador— BA, CEP.: 41770-235 

Tel: (71) 3311-9129 — email: adm@construtorafarialima.com.br  
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Salvador, 01 de Junho de 2020 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

Superintendência de Obras Públicas — SUCOP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -COPEL 

CONCORRÊNCIA N° 06/2020 

PROCESSO N° 239/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO 
TERMINAL DA BARROQUINHA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, 

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 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 NI° 006/2020, 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° 006/2020, 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° 006/2020 quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

Rua Dr. José Peroba, 325, Edf. Elite Comercial, Salas 1502 e 1503, Stiep, Salvador — BA, CEP.: 41770-235 

Tel: (71) 3311-9129 — email: adm@construtorafarialima.com.br  



FAR%iM A , 	,  

Salvador, 01 de Junho de 2020 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

Superintendência de Obras Públicas — SUCOP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -COPEL 

CONCORRÊNCIA N° 06/2020 

PROCESSO N° 239/2020 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO 
TERMINAL DA BARROQUINHA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, 

k) 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° 006/2020antes 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, 

CLÁ-(  
CONSTRUTOIIA FARIA LIMA LTDA 
CNPJ: 04.411.085/0001-51 
Raphael de Faria Lima e Silva 
Sócio — Administrador 

Rua Dr. José Peroba, 325, Edf. Elite Comercial, Salas 1502 e 1503, Stiep, Salvador — BA, CEP.: 41770-235 

Tel: (71) 3311-9129 — email: adm@construtorafarialima.com.br 	
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ANEXO VII- CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 

COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência n9  006/2020-Processo n° 239/2020 

Apresentamos a V.S2, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de Requalificação 

do Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADO 
da Planilha Orçamentária — Anexo III d 

"K" DE O 85 ue incidirá sobre todos os preços unitários 

 

VALOR BDI: 29,44% 

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 12  Ordem de Serviço/O.S. 

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; 

CINZEL Engenharia Ltda. - Rua São Miguel, 1080— Afogados — Recife — PE — CEP: 50.850-000 
FONE: (81) 2102.1133 — FAX (81) 2102.1121 - CNPJ 08.059.768/0001-42 — Insc. Estadual: ISENTO E-mail: orcamento@ciairgaPh.166b3  RIA LTDA, 

Lúcia Hele 	Loic' Eng Civil - EA 27.753-Dg 
Resp. Técnica 
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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° 006/2020, 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° 006/2020, 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 NI' 006/2020 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° 006/2020antes 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, 

Recife, 01 de junho de 2020. 

Cin el Engen ar, Ltd 
CNPJ N° 08.059.76 /0001-42 
Lúcia Helena Burle de Loiola 

CPF N° 706.909.014-53 
Eng' Civil - CREA N° 27.753-D/PE 

Procuradora e Resp. Técnica 

CINZEL Engenharia Ltda. - Rua São Miguel, 1060 - Afogados — Recife — PE — CEP: 5o.850-ogg.,. 
FONE: (81) 2102.1133 — FAX (81) 2102.1121 - CNPJ 08.059.768/0001-42 — Insc. Estadual: ISENTO E-mail: orcamento@ciükígelth  

Lúcia Helena Burle de Loiola 
Eng° Civil CREA 27.753-D/PE 
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À 	

CONSTRUTORA 

COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência n2 001/2020-Processo n° 2413/2019 

Apresentamos a V.S@, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO TERMINAL DA BARROQUINHA, SALVADOR/BA, NO MUNICÍPIO DE 
SALVADOR/BA. 

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADO K" DE 0,86 itenta e seis centésimos), que incidirá 

sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária — Anexoill 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 

13 Ordem de Serviço/0.S. 

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 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. 

Rua Francisco Pereira Coutinho, n° 25 - Pituaçu - Tel.: (71) 3444-9888 - Cep: 41.741-100 - Salvador - Bahia 
www.volque.com.br  1 volque@volque.com.br  
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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.2  006/2020, 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. 006/2020, 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. 006/2020 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. 006/2020 

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 

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

1) 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, 01 de junho de 2020. 

CONSÂT 	UE LTDA.- 
LEONARDO MAGALHÃES VILAS BOAS PINTO 

RG 10.003.203-67 - SSP/BA / CPF 025.474.265-36 

CNPJ 00.991.667/0001-01 / sócio 

Rua Francisco Pereira Coutinho, n° 25 - Pituaçu - Tel.: (71) 3444-9888 - Cep: 41.741-100 - Salvador - Bahia 
www.volque.com.br  1  volque@volque.com.br  
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ConstruçiSes e Enge.itarla Ltda. 

VE)  

CARTA DE APRESENTACÃO DA PROPOSTA 

À 
SUCOP - SUPERINTENDÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR 
COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONCORRÊNCIA N2 006/2020 — PROCESSO N,2 239/2020 

Apresentamos a V.S2, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para Execução dos serviços de Requalificação do 

Terminal da Barroquinha 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 MULTIPLICAD ro virgula oitenta e oito) que incidirá sobre 

todos os preços unitários da Planilha O 	— Anexo III do Edital. 

VALOR BDI : 29,77.% (vinte e nove vírgula setenta e sete por cento)._ 

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 

12  Ordem de Serviço/O.S. 

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 BOI, 

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

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

Escritório Central: Av. Juracy Magalhães Jr., n° 768, 40  andar, Rio Vermelho, Salvador -Ba. - CEPT-41940-060 
Tel : 71-34192810 / Fax: 71-34192809 / E-mail : gg(à),ogconstrucoes.com.br  

Sede : Praça Rui Barbosa, 178, sala 103, Centro - Alagoinhas - Ba - CEP: 48010-130 
CNP.1 05.647.206/0001-21 



ColstruçUs e Engenharia Ltda. 

Ou 4. 

os preços propostos são 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° 006/2020, 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° 006/2020, 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° 006/2020 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° 006/2020 

antes 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 

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, 

SaIvador18 de,nnaio de 2020. 

..,. QG Construções En nha)1a tda. 

CNPJ n2  05.647.206/0001-21 

Eng'. Guilherme C.S. de Araújo — Crea/BA 26.078 
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AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS 

Endereço: Av. Luís Viana Filho, n° 6462, Edf. Wall Street, Torre 

West, Sala 112, Patamares — Salvador - BA 

CEP: 41.680-400 - CNPJ: 00.638.562-0001-65 

Telefax: (71) 3521-4695/ (71) 9.8221-7275 

 

AMF Engenharia e Serviços Ltda. 

  

Salvador, 01 de junho de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR — SUCOP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — COPEL 

CONCORRÊNCIA EDITAL N. 006/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N9  239/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO TERMINAL DA 

BARROQUINHA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA. 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Apresentamos a V.S@, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de Requalificação do 

Terminal da Barroquinha, 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 0,91,  que incidirá sobre todos os preços unitários da 

Planilha Orçamentária — Anexo IV 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 1R Ordem de Serviço/0.S. 

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; 

MF ENGENHARA E SERVId5 LIDA 
CNPJ.: O0.638.562/000'1-65   

ALDYR MORAIS LHO 
SóCIo/DlEtOR 

ENG aviLCREA-BA 050097240-0 



AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS 

Endereço: Av. Luís Viana Filho, n° 6462, Edf. Wall Street, Torre 

West, Sala 112, Patamares — Salvador - BA 

CEP: 41.680-400 - CNPJ: 00.638.562-0001-65 

Telefax: (71) 3521-4695/ (71) 9.8221-7275 

Salvador, 01 de junho de 2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR — SUCOP 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — COPEL 

CONCORRÊNCIA EDITAL N. 006/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 239/2020 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO TERMINAL DA 

BARROQUINHA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA. 

os preços propostos são 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°006/2020, 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° 006/2020, 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° 006/2020 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° 006/2020 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. 
Atenciosamente, 

Salvador, 01 de junho de 2020 

ENGENHARIAE SERVIÇOS DA 
00.638.562/000 

ALDYR MORAIS FIL O 
Sócio/DIRETOR 

ENG CIVIL CREA-BA 050097240-0 



SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS—SUCOP 
CONCORRÊNCIA EDITAL N°. 006/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 239/2020 

RCI 
CONSTRUÇÃO E MEIO Mt8tE NTE UDA 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO 
TERMINAL DA BARROQUINHA, SALVADOR/BA, NO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA, SOB REGIME DE 
EMPREITADA POR PREÇOS UNITÁRIO; 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. 

ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência n° 006/2020-Processo n° 239/2020 

Apresentamos a V.S8, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de Requalificação do 

Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADO "K" DE 0,92 	RO VÍRGULA NOVENTA E DOIS REAIS), que 

incidirá sobre todos os preços unitários da ani a 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 proposta. 

PRAZO DE EXECUÇÃO:  180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura da ia  Ordem 

de Serviço/O.S. 

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 gespesagfrfetas 

ou indiretas, constituindo-se, portanto, na única remuneração devida pela contratante, n essários ao toe 
O 

cumprimento do objeto desta licitação; 	 o) 	 . 

2.5C 

	

Av. Luiz Eduardo Magalhães, n°3091, Galpão 6. Cabula -Salvador/í 	1 li.0.065 
CNPJ: 15.143.548/0001-68 Telefax (71) 3245-3823 	Te 	316715 



CM-TIMM E ME$0 AMBIENTE LIDA 

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° 006/2020, 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° 006/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. 

Salvador, 28 de maio de 2020 

Atenciosamente, 

RCI COIISTRUÇÃO E MEI1 AMBIENTE LTDA 
CNPJ: 16143_548/0001-6 
ANDRÉ MARQUES PEDREIRA 

Re/  

II 

Av. Luiz Eduardo Magalhães, n°3091, Galpão 6. Cabula - Salvador/BA - CEP: 41150-595 
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ELITE ENGENHARIA 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência n° 006/2020-Processo n° 239/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos 
serviços de Requalificação do Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADO "K" DE 0,92, (z o noventa e dois), 
que incidirá sobre todos os preços um io 	ilha Orçamentária — 
Anexo III do Edital. 

VALOR BOI: 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-sé, portanto, na 
única remuneração devida pela contratante, necessários ao total cúmprimento 
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 Descritivo, Termo de Referência, e 

Praça João Pessoa n° 02 sala 01 — Centro - São Félix/ - BA CNPJ 08.782.693/0001/23 
TEL (71) 3281-0450 / 3342-6121 Elite Engenttagia ltda 

Roberto hAo Pereira 
Ribewo 
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ELITE ENGENHARIA 
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° 006/2020, 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° 006/2020, 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° 006/2020 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° 006/2020 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. 

Atenciosamente, 

São Félix, 01 de junho de 2020. 

ELITE ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 08.782.693/0001-23 

ROBERTO ITALO PEREIRA RIBEIRO 
CPF: 993.008.935-72 
(SÓCIO — DIRETOR) 

Praça João Pessoa n° 02 sala 01 — Centro - São Félix/ - BA CNPJ 08.782.693/0001/23 
TEL (71) 3281-0450 / 3342-6121 



TECH 
Engenharia 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SUCOP 

AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA, S/N° - DIQUE DO TORORÓ 

COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
SALVADOR - BA 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA EDITAL N° 006/2020 

LICITANTE: COMTECH ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 07.440.770/0001-02 

PROPOSTA DE PREÇO 

Apresentamos a V.S.a, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos 
Serviços de Requalificação do terminal da Barroquinha, Salvador/BA. 

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADO  K" DE 0,93 ERO VÍRGULA 
NOVENTA E TRES), que incidirá sobre to ' os 	preços unitários da Planilha 
Orçamentária. 

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

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, 
contados da data de abertura da licitação. 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da 
data da assinatura da 1° Ordem de Serviço/O.S, que será emitida em até 10 (dez) 
dias úteis. 

Declaramos que: 

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

COMTECH ENGENHARIA LTDA. 

Av. Estados Unidos, N ° 137, Condomínio Edifício Cidade de Ilhéus, Sala 604/605, Comércio - CEP.: 40.010-020 
Salvador / Bahia / Brasil 
Tel/Fax: +5575342437611+5571 3042 8224 
www.comfechengenharia.com  



conhecemos 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 são 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° 006/2020, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com 
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
CONCORRÊNCIA N° 006/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

j) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 
006/2020 quanto a participar ou não da referida licitação; 

COMTECH ENGENHARIA LTDA. 
Av. Estados Unidos, N ° 137, Condomínio Edifício Cidade de Ilhéus, Sala 604/605, Comércio - CEP.: 40.010-020 
Salvador / Bahia / Brasil 
Tel/Fax: +5575342437611+5571 3042 8224 
www.comtechengenharia.com  



k) 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° 006/2020 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 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 - BA, 28 de maio de 2020. 

CH ENENPfARIA LTDA 
PJ: 07.440.770/0001-02 

Laércio Alves da Silva Junior 
Sócio Administrador 

COMTECH ENGENHARIA LTDA. 
Av. Estados Unidos, N° 137, Condomínio Edifício Cidade de Ilhéus, Sala 604/605, Comércio - CEP.: 40.010-020 
Salvador! Bahia / Brasil 
Tel/Fax: +55 75 3424 3761 1+55 71 3042 8224 
www.comtechengenharia.com  



MEU Nordeste 
Engenharia Ltda. 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Ref.: Concorrência n° 006/2020-Processo n° 239/2020 

Apresentamos a V.S.a, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução, dos Serviços 
de Requalificação do Terminal da Barroquinha, 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 0,93 ERO VIRGULA NOVENTA 
E TRÊS), que incidirá sobre todos os pre 	rios da Planilha Orçamentária 
— Anexo III do Edital. 
VALOR BOI: 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/OS, 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 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, 

• 
NORDESTE ENGENHARIA LTDA  

CNPJ: 01.978.980/0001-64 / e-mail: nordestermenharia0iq.com.br  
Av. Antônio Carlos Magalhães, n°2.501, Edifício Profissional Center, Sala 816, Parque Bela Vista 

Tel.: (71) 3452-4890 / 3358-2478 — CEP: 40.280-000 — Salvador-Ba. 



M DAN AS DA SIL TOR 
RG: 5.654.970-2 SSP/SP 

Mai Nordeste 
Engenharia Ltda. 

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° 022/2019, 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° 
022/2019, 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° 022/2019 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 N° 022/2019 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. 

Atenciosamente, 

Salvador-Ba, 28 de maio de 2020. 

NORDESTE ENGENHARIA LTDA 
CNPJ: 01.978.980/0001-64 / e-mail: nordestencienhariaQichcom.br  

Av. Antônio Carlos Magalhães, n° 2.501, Edifício Profissional Center, Sala 816, Parque Bela Vista 
Tel.: (71) 3452-4890 / 3358-2478 — CEP: 40.280-000 — Salvador-Ba. 
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 
COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: 
Concorrência n" 006/2020 - Processo n° 239/2020 

Apresentamos a V.S°, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de 
requalificação do Terminal da Barroquinha, Salvador/BA, no Município de Salvador/BA, 
sob regime de empreitada por preços unitairios, 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. 

ERO VÍRGULA 
tários da Planilha 

VALOR COEFICIENTE MULTIPLICADO 
NOVENTA E SEIS), que incidirá sobre todos 
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, contados a partir da data da 
assinatura da 10  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) 
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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 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° 006/2020, 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° 006/2020, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

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

participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA N° 006/2020 quanto a participar 

não da referida licitação; 

o 



construtora LTDA 

k) 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° 006/2020antes 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. 

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. 

Atenciosamente, 

dor, 01 de 2020. 

ONST U 1 BSM LTDA 
BERNARD ARDOSO ARAÚd920 
SOCIO-D OR 	c2,0 Q00  

Endereço: 
	

Nossos Telefones: 
Av. Tancredo Neves, Cond. CE0 Salvador Shopping 	+55 (71) 3272.3892 
N° 2539 Torre Nova Iorque - Salas 1301 à 1308 
Caminho das Árvores - Salvador-BA - Cep: 41820-021 
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ENGENHARIA 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À COPEL — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Concorrência n° 006/2020-Processo n° 239/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de 

Requalificação do Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICADO 	 virgula zero zero) 

VALOR BDI: 29,77% (vinte e nove vigula setenta e sete por cento) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESSENTA) contados da data de abertura da 

proposta . 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da data da 

assinatura da 1a Ordem de Serviço/O.S 

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, constituindose, 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 Des, ritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da SUCOP, no que 

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 
Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, n9  194, Lot. Vila das Castanheiras, Quadra H, Lote 56 a 58, Galpão 08, 

Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400 
Tel: (71) 3379 - 4925 e-maus: comercial@shockeng.com.br  
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DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 

DE ORIGEM NATIVA OU NÃO NATIVA 

Em conformidade com o disposto no artigo 50  do Decreto Municipal de n° 18.185 de 26 de 

fevereiro de 2008, que estabelece no Município de Salvador, procedimentos de controle 

ambiental para execução ou contratação de serviço e obras e/ou engenharia, ou ainda a 

aquisição de bens ou qualquer outro serviço que compreenda a utilização ou o fornecimento de 

produtos ou subprodutos florestais de origem nativa em obras e serviços de engenharia 

contratados 	 pelo 	 Município 	 de 	 Salvador. 

Eu, Carlos Zaidan • Maluf Benitez RG n° 354243226 SSP/SP , legalmente nomeado 

representante da empresa SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ n° 

09.625.923/0001 — 03 e participante do procedimento licitatório n° na modalidade de 

CONCORRÊNCIA N° 006/2020 declaro, sob as penas da Lei que, para o fornecimento de 

madeiramentos (ou para a execução das obras, ou serviços acima dispostos), objeto da 

referida licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem não 

nativa ou nativa que tenha procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou 

manejo flores.  tà1 aprovado por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional de 

Meio Ambiente — SISNAMA, com autorização de transporte reconhecida pelo Órgão ambiental 

competente, ficando sujeito às sanções administrativas previstas nos artigos 86 ao 88 da Lei 

Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993, e no inciso V do § 8° da Lei Federal n° 9.605 de 12 

de fevereiro de 1988, sem prejuízo das implicações de ordem criminal estabelecidas em Lei. 

Lauro de Freitas, 01 de junho de 2020. 

CARLOS NDAN MALUF BENITEZ 
Sõk0 ,k1pMINISTRADOR 

CPT—M8.142.565-11 
SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 

CNPJ 09.625.923/0001 - 03 

SHOCK INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA 
Rua Ministro Antônio Carlos Magalhães, n9  194, Lot. Vila das Castanheiras, Quadra H, Lote 56 a 58, Galpão 08, 

Bairro Buraquinho, Lauro de Freitas-BA, CEP: 42.710-400 
Tel: (71) 3379 - 4925 e-maus: comercial@shockeng.com.br  
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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° 006/2020 — Processo n° 239/2020 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços 
de Requalificação do Terminal da Barroquinha, 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 MULTIPLICAD 	"K" DE 110J9,(Um virgula zero zero)  que 
incidirá sobre todos os preços unitários da PlarilTh—a 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/OS, 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. 
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ENGENHARIA. 

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° 006/2020, 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° 
006/2020, 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° 006/2020 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° 006/2020 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, 01 d 

P/p 
METRO ENG NHARI TDA. 
CNPJ: 07.478.417/0001-03 
HERON GUIMARÃES TEIXEIRA 
Diretor - Responsável Técnico 
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