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CARTA PROPOSTA 



tri COMPAC 
CONSTRUÇÕES LIDA 

/l1 
Prefeitura Municipal de Salvador 
Superintendência de Obras Publicas 
Comissão Especial de licitação 
Modalidade da Licitação — TOMADA DE PREÇOS 001/2021 

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) 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 
serviços, de acordo como Edital e seus Anexos. 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

À 

COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 001/2021-Processo n° 78662/2021 

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

elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) 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 0,86 (zero virgula oitenta e seis), que incidirá 

sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária -Anexo III do Edital. 

VALOR BDI: 28,82% (vinte e oito virgula oitenta e dois por cento) 

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

da licitação 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) 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 a 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. 301  III, Lei 8.666/93); 

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LTOI N'01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3018-3678 
compac@compacconstrucoes.com.br  

www.compacconstrucoes.com.br  
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COM PAC 
neur CONSTRUÇÕES LTDA. 

Prefeitura Municipal de Salvador 
Superintendência de Obras Publicas 
Comissão Especial de licitação 
Modalidade da Licitação — TOMADA DE PREÇOS 001/2021 

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (AquIdabà e Morro) 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 
serviços, de acordo como Edital e seus Anexos. 

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 7.3 do edital 

da licitação; 

temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos â 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 TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021, 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 TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021, por 

qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N•01 Centro- Castro Alves BA 	I.: (71)3018-3678 
compac@compacconstrucoes.comtr 
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COMPAC 
CONSTRUÇÕES LTDA, 

Á 
Prefeitura Municipal de Salvador 
Superintendência de Obras Publicas 
Comissão Especial de licitação 
Modalidade da Licitação — TOMADA DE PREÇOS 001/2021 

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabg e Morro) 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 
serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

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

outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 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 TOMADA DE 

PREÇOS N° 001/2021 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 

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. 

Castro Alves, 30 de março de 2021. 

Atenri samente, 

rim
hl  g Ui  

CO PAC NS UÇÕES LTDA 
CNPJ: 10.593.378/0001-08 
Wilson Cerqueira Lima Filho 
RG n°12.815.518-68 SSP/BA 
CPF n° 013.005.625-10 
Sócio Administrador 

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 ITO1 N'01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3018-3678 
compac@compacconstrucoes.com  

www.compacconstrucoes.comitr 
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COMPAC 
4110 CONSIRUÇõES VOA. 

Á 
Prefeitura Municipal de Salvador 
Superintendência de Obras Publicas 
Comissão Especial de licitação 
Modalidade da Licitação — TOMADA DE PREÇOS 001/2021 

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) Saivador/BA, sob regime de empreitada por PREÇOS 
UNITÁRIOS, com fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos, e o que for necessário para a execução 
serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO PROPONENTE 

Razão Social - COMPAC Construções Ltda. 

CNPJ - 10.593.378/0001-08 

Endereço - Conjunto Habitacional Nova Castro Alves, n°01 - Centro, Castro Alves/BA CEP. 
44.500-000 

Telefone -(71) 3018-3678 

E-mail - compac©compacconstrucoes.com.br  
Inscrição Estadual - Isenta 

Inscrição Municipal -000.001.541/001-89 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 
Representante Legal - Wilson Cerqueira Lima Filho 

Cargo - Sócio Diretor 

CPF - 013.005.625-10 

RG. - 1281550868 SSP/BA, 

Profissão - Empresário 

Estado Civil - Solteiro 

END: Rua Carlos Conceição n°3521  Cond. Amparo Riverside, Casa 13, Buraquinho, Lauro de 
Freitas - Ba 

DADOS BANCÁRIOS: 
Banco — Bradesco 
Agência -3571 

Conta Corrente - 115976-3 

Castro Alves, 30 de março de 2021. 

Atenciosamente, 

À frit 	 r  
C MPA CONST UÇ ES LTDA 

CNPJ: 10.593.378/0001-08 

Wilson Cerqueira Lima Filho 

RG n° 12.815.518-68 SSP/BA / CPF n° 013.005.625-10 
Sócio Administrador 

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, QD.01 LT01 N°01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71)3018-3678 
compacompacconstrucoes.com.br  

www.compacconstrueoes.com.br  
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Atenciosamente, 

Ii 

SS.  COPOU. 
-ner 	 [LI íl  

Á 
Prefeitura Municipal de Salvador 
Superintendência de Obras Publicas 
Comissão Especial de licitação 
Modalidade da Licitação —TOMADA DE PREÇOS 001/2021 

Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) 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 

serviços, de acordo com o Edital e seus Anexos. 

TERMO DE EM ENCERRAMENTO 

Este livro contêm   05.   páginas, devidamente rubricas e assinadas, referente a PRPOSTA DE 

PREÇOS 

Castro Alves, 30 de março de 2021. 

COMP C CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 10.593.378/0001-08 
Wilson Cerqueira Lima Filho 
RG n°12815.518-68 SSP/BA 
CPF n° 013.005.625-10 
Sócio Administrador 

Conj. Habitacional Nova Castro Alves, CID.01 1101 N*01 Centro - Castro Alves-BA - Tel.: (71) 3018-3678 
compac@compacconstnicoeseom.br  

www.compacconstrucoes.com.br  
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ENGENNARIA 

ELÉTRICA 

À COPEL— COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

1Ftef.: TOMADA DE PREÇOS n° 001/2021-Processo n°78662/2021 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) 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 0,90 (ZERO VIRGULA 
NOVENTA)que incidirá sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária --
Anexo III do Edital. 

VALOR BDI: 28,82 % 

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

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data 
da assinatura da la Ordem de Serviço/ø.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)/Cademo de Projetos (CP) da PMS, 

Serve- Serviços Elétricos Lida-ME 
Rua Caetité 259 Rio Vermelho SSA - BA - Cep. 41940070 CNPJ05A18.154/0001-11 

Tel.: (71)99967-3057/ 999150723 - 	Sfte www.serwelétrica.com 	e-mail: 
serveeletrica@gmail.com  



h. 
GEWMARRA 

ELÉTRICA 

Projeto, Memorial Descritivo, Termo de Referência, e Especificações Técnicas da 
SUCOP, no que couber e ABNT}, assumindo, desde já, a integral resprumabilidade 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 COPEL-TOMADA DE PREÇOS 001/2021-Pág. 43/58 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como 
nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no sub item 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 estabelecidos 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 
TOMADA DE PREÇOS N°001/2021, 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 TOMADA DE PREÇOS 
N° 001/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pexson  influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da TOMADA DE PREÇOS N°001/2021 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 
TOMADA DE PREÇOS N' 001/2021 antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação, 
1)0 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, 

 

Salvador, 29 de março de 2021 

  

SERITE S VIÇOS EL 	OS LTDA 
CNPJ 05418154/00014 
EMANUEL MACEDO NUNO DE SOUZA 

Serve - Serviços Elétricos Ltda.-ME 
Rua Caetité 259 Rio Vermelho SSA - BA - Cep. 41940070 CRP.105.418.154/0001-11 

Tel.: (71)99967-3057 / 999150723 - 	Site vavw.serveeléhica.com  
seneeletricar@grttailcom 



Secretaria da Micro e Pequena Empresa 
Secretaria de Racionalização e Simplificação 

Departamento de Registro Empresarial e Integração 

JUCEB 
CERTIDÃO INTEIRO TEOR DIGITAL 

DADOS DO SOLICITANTE 
Nome: ANAILTON MATIAS DO ESPIRITO SANTO 
CPF/CNPJ: 399 942 875-91 
Email: anailtonaamescontabilcom.br  

DADOS DA EMPRESA 
Nome: SERVE SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA 
NIRE: 29202522428 

ARQUIVAMENTO SOLICITADO 
Número Arquivamento Páginas 

96404585 1 
TOTAL DE PÁGINAS 1 

DADOS DE CONTROLE DA CERTIDÃO 
Código de controle: 63.726.608.464.60 
Emissão: 30/03/2021 08:35:19 

SALVADOR, 30 de Março de 2021 

2.,312_ H6. tit_ CR2v.lr 
MANA REGILA M G DE ARAUJO 

SECRETARIA-GEERAL 

MIS{ libuitnitt 
A AUTENTICIDADE DE509 DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM Itrip://regintrateb.batrov.brfautenTicataodocurnentotdaulanticacaoaspx 
CONTROLE: 6372660846460 CPF SOLICITASTE: 399.94E87541 RIRE: 29202tr22428 EMMDA: 30/0342021 PROTOCOLO: 219276757 



pECLARACÃO RE EMPRESA De MICROEMPRE$A 
(Lel n.° 9841 de 05/111/99) 

  

  

FL. e 

EMPRESA EM CONSTITUIÇÃO 
	

' e 

On 16 07 

Nome EMpreeMial: SERVE - SERVIÇOS ELETRICOS LTDA, ora em constituição, requor 
seu engumframento como MICROEMPRESA, noa Temos do lin 5 ° da Lei 9.1341, do 
05.10.99, declarando, sob as penas da Lei, que o volume de sua Receita Bruta Anual não 
excedera, por todo o período do seu exercklo social o limite toado nos termos do Art. 2°, 
Inciso 1 de Lei supra citada, não estando Incluída em quelques das hipótese de exclusão, 
relacionadas no art. 30, do mesmo diploma legal. 

Salvador, 18 de outubro do 2002. 

yR.
7— 	 tflo-r° 

EMANUEL EDO NUNO DE SOUZA 
G n° 00 .880-59 — SSIII/BA 

SILVIO R 	 IRA SILVA 
R.G it 2.314.763 — SSP/BA 

CPF 019.215.255-68 

CPF na 272.476.515-04 

CPF no 507.630.665-91 

iteer

OMMINCIM.Do IMMO DA eMilA 
qammeo o Ninam ma z1110/203z 

Ir IMMO 
Fallgebt 021224Z1943 

rum/ anaminfrmt: 

Mtaawnioaam. 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM Mbp://regin.juceb.ba.gov.briaulenficacaodocumentos/autenhcacaaaspx  
CONTROLE: 6372660846460 CPF SOLICITANTE: 399.942.875-91 NIRE: 29202522428 EMMDA: 30/03/2021 PROTOCOLO: 219276757 



aia M&C Serviços Elétricos Ltda. 

PROPOSTA DE 
PREÇOS 

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS DO SALVADOR-SUCOP. 
TOMADA DE PREÇOS N 001/2021 

Escritórioflua Bacamá, 300A, Campo Limpo - Telefax :(75)3602-3905 CEP: 44.032-484, Feira de 
Santana/BA e-mail : moservicoseletricos@hotmail.com  



irrE MC Serviços Elétricos Ltda. 

À 
COPEL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Ref.: TOMADA DE PREÇOS n° 001/2021-Processo n' 78662/2021 
Apresentamos a V.S', nossa PROPOSTA DE PREÇOS, para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) 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 0,96, que incidirá sobre todos os 
preços unitários da Planilha Orçamentária - Anexo II/ do Edital. 

VALOR BDI: 28,62 % 

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

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da 
data da assinatura da l' 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, 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, 
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, 

Escritório: Rua Bacará, 300A, Campo Limpo - Telefax :(75)3602-3905 CEP: 44.032-484, Feira da Santana/BA 
e-mail : mcservicoseletricos@hotmail.com  

ANEXO VII - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 



M&C Serviços Elétricos Ltda. 

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 á 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 TOMADA DE PREÇOS N°  
001/2021, 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 TOMADA 
DE PREÇOS N°  001/2021, 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 TOMADA DE PREÇOS N°  
001/2021 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 TOMADA DE PREÇOS N°  001/2021 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 m) está plenamente ciente do teor e da 
extensão desta declaração e que detêm 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. 

São Gonçalo dos Campos - BA, 30 de MARÇO de 2021. 

MG ;gni; Egt~‘TDA-EPP 
CNPJ: 03.553.528/0001-86 
Vinícius Paiva Mala guias 

CPF: 078.915.455-29 

2 
Escritório: EUS Bacame, 300A, Campo Limpo - Telefax :(75)3602-3905 CEP: 44.032-484, Feira de Santana/BA 

e-mail : mcservicoseletricom@hotmail.com  
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

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

ELETRICOS 
Ir 

Nome Empresarial 	M 3 C SERVICOS LTDA 

Natureza Jurldlca 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29202163045 

CNPJ 

03.553.528/0001-06 

Arauwamento do ato 
Cometido° 
10/12/1999 

Inicio da atividade 

10/12/1999 

Endereca: 
R ETEVALDO GOMES. 61, CENTRO, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS. BA  - CEP 44330000 

_ M 1  OBJETO SOCIAL 
CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS; SERVIÇOS 

SEM CONDUTOR, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; OBRAS DE 

DE ESTRUTURAS METÁLICAS; SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - 
INSTALAÇÃO E NIANUTENÇÃO ELÉTRICA; OBRAS DE ALVENARIA; OBRAS DE 
RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS: SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS; SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÕES; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS. PORTOS E AEROPORTOS; ATIVIDADES 

ANDAIMES: 
DE ENGENHARIA, LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS 

- 
OBRAS 

CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO 
ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO: MONTAGEM 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 
TERRAPLENAGEM; OBRAS DE URBANIZAÇÃO 
ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO: 
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 
PAISAGISTICAS. 

Ell~il'-)  CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACÃO 
R$ 550,000.00 
QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS 

Capital Integralizado: 
R$ 350.000.00 

TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS 

Empresa de pequeno porte XXXXXX 

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES 

Nome/ORE Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato 
VINICIUS PAIVA MALAQUIAS 
078.915.455-29 

350,000.00 SÓCIO/ADMINISTRADOR XXD(X/XXXX 

ANA CRISTINA SA TELES PAIVA 
550 255 285-34 

200,000.00 SÓCIO /ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 

- ÚLTIMO ARQUIVAMENTO  	SITUACÃO STATUS 
Data 	 Número 
11/05/2020 	 97965952 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002 -ALTERAÇÃO 
Evento: 	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

EL— 	 FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 	 1111 
NIRE: 	XXXXX)( 	 CNPJ: 	XXXXXX 
Endereça: 	XXXXXX 

, bservação 

N 

CONTROLE 92 036.824.637.81 CPF SOLICITANTE: 811.296.375-49 NIRE: 29202163045 Emitida: 21/08/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO httit://regin.juceb.ba.gov.bdregin.badlavalldadoes.aspx 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

ma as informa Ittes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

Nome Empresarial 	M & C SERVICOS 
PRESA  	 

ELETRICOS LTDA 

Natureza uridica 	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29202103045 

CNPJ 

03.553.528/0001436 

Arquivamento do ato 
Constitultivo 
10/12/1999 

Inicio da atividade 

10/12/1999 

Endereço: 
R ETEVALDO GOMES, 61, CENTRO, SÃO GONÇALO DOS CAMPOS, BA - CEP: 44330000 

SALVADOR - BA, 21 de Agosto de 2020 

e-4. e. 

TIANA REGILA M G DE ARAUJO 

CONTROLE 92 036.824.637.81 CPF SOLICITANTE: 811.296.375-49 NIRE: 29202163045 Emitida: 21/08/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO htiptgreginjuceb.ba.gov.tarriegin.battelavalidadoosaspx 



rrs M&C Serviços Elétricos Ltda. 

À 
SERVIÇO SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DE SALVADOR SUCOP 
TOMADA DE PREÇOS N 001/212 N°78662.2021 CPL SUCOP. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO, DOS SERVIÇOS DE 
REFORMA ELETRICA DAS SEDES SUCOP( AQUIDABAE MORRO)SALVADOR/BA POR PREÇO 
UNITARIOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, E O QUE FOR 
NECESSARIO PARA EXECUÇAO DESTES SERVIÇOS. 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA PEQUENO PORTE 
LEI COMPLEMENTAR N°  123/06 

M .5 C SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA EPP, empresa sediada na Rua Etevaldo Gomes, 

61, Centro, CEP 44.330-000, São Gonçalo dos Campos/BA, inscrita no CNPJ 

sob n' 03.553.528/0001-86, por intermédio de seu representante legal o 

Sr. Vinicius Paiva Malaquias, Brasileiro, solteiro, comerciante, portador 

da Cédula de Identidade n°  13.610.116-02 SSP/BA, CPF n°  078.915.455-29. 

Para os efeitos do tratamento diferenciado da Lei Complementar no 123/06, 

declaramos que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da 

sessão pública da licitação, na condição de empresa de pequeno porte e 

que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §40 do art. 30 

da Lei Complementar no 123/06. 

São Gonçalo dos Campos - BA, 30 de MARÇO de 2021. 

M3fLUCV.Wio ilietriabeCtb141A-EPP 
CNPJ: 03.553.528/0001-86 
Vinicius Paiva Mala guias 

CPP: 078.915.455-29 

Escritório: Rua Bacame, 300A, Campo Limpo - Telefax:(75)3602-3905 CEP: 44.032-484, redra do 
santand/np. e-mail : mcservioose1etricos8hotzma1.com  

CEPJ 03.553.528/0001-86 



RIBEIRO SILVA 
COUTRUÇÕES Z lIZIEVIÇO• 'ZOA 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: TOMADA DE PREÇOS 01/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 78662/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) Salvador/BA. 

ENVELOPE 1— PROPOSTA DE PREÇO 

ÍNDICE 

1 	CARTA PROPOSTA 	 01 
2 DELCARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 	 03 
3 	CERTIDÃO JUCEB 	 04 

Av, ACM, 3129- Edf. Base Empresarial - Sala 901- CNPJ'10.603 351/0001-40 CEP' 40280-000 - Pq, Bela Vista - Salvador- Bahia 
Fone: (71) 3042-0371/91031674 E-mail: claudionribeirosilvaconstrueoestom br/ Site' www,nbeirosilvaconstrucoes.combr 



RIBEIRO SILVA 
aunrnw°6"t """SirnA  

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: TOMADA DE PREÇOS 01/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 1\1* 78862/2021 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aguidabã e Morro) Salvador/BA. 

CARTA PROPOSTA 

Apresentamos a V.Sa, nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) 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 0,98 (Zero virgula noventa e oito), que 
incidirá sobre todos os preços unitários da Planilha Orçamentária — Anexo III do Edital. 

VALOR BOI: 28,82% (Vinte e oito virgula oitenta e dois por cento) 

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

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data da 
assinatura da V Ordem de Serviço/0.9 

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 abras e que nos preços propostos, decorrentes da aplicação do 
multiplicador único "IC 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)/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. 

Av ACM. 3129- &ff Base Empresarial - Sala 901 - CNPJ.10 603 351/0001-40 CEP.  40280-000 - Pq. Bela Vista - Salvador- Bahia 
Fone: (71) 3042-0371/91031674 E-mail: claudioffiibeirosilvaconstrueoes.com.br  / Site www.nbeirosdvaconstrucoes comer 



RIBEIRO SIL CONSTRUÇ 	EIREU 
51/000140 

INO RIBEIRO A SILVA JUNIOR 
REPRESENTANTE LEGAL 

RIBEIRO SILVA 
connocessz ~IÇO* nat 

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 â 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 TOMADA DE 
PREÇOS N°00112021 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 TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021, 
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 TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 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 TOMADA 
DE PREÇOS N 001/2021 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta anexa não foi, rio todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de Superintendência de 
Conservação e Obras Públicas do Salvador - SUCOP antes da abertura oficial das 
propostas; e 
m) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

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

Salvador, 30 de março de 2021. 

Atenciosamente, 

cl- 
Av ACM, 3129- &ff Base Empresarial - Sala 901 - CNPJ:10.603.351/0001-40 CEP: 40.280-000- Po. Bela Vista - Salvador - Bahia 

Fone: (71) 3042-0371/ 91011674 E-mail: daudiogribeirosilvaconstrucoes.com.br,  / Site: www.ribeirosilvaconstrucoes.com.br  



RIBEIRO SILVA 
ooineraupdaz ~os= 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

REF: TOMADA DE PREÇOS 01/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 78662/2021 
OBJETO: Contrafação de empresa especializada para execução dos serviços de 
reforma elétrica das Sedes SUCOP (Aquidabã e Morro) Salvador/BA. 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

RIBEIRO SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrito no CNPJ sob o n°  

10.603.351/0001-40, DECLARA, sob as penas da lei que se enquadra na condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte e que se encontra sob o regime da Lei 

Complementar n° 123/2006, fazendo jus aos benefícios conferidos pela referida lei. 

Salvador, 30 de março de 2021. 

Atenciosamente, 

RIBEIRO SILVA SERVI 	OBSTRUÇÕES EIRELI 
/0001-40 

UNA JUNIOR 
REPRESENTANTE LEGAL 

.)< 
03 

Av ACM, 3129-  E  Base Empresarial- Sala 901- CNPJ 10  603  351(0001-40 CEE 40 280-000  -  Pq  Bela  Vista- Salvador Bahia 
Fone. (71) 3042-0371 103.1674 	E-mail. claudioaribeirosilvaconstrucoes.com.br  /  Site: www.ribedosilvaconstrucoes.com.br  



SALVADOR - BA, 23 de Março de 2021 

s. de. eegeeedem- 

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos ar ulv 

EMPRESA 
Nome Empresarial: 	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI 
Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIDA 

NIRE(sede) CNPJ 

10.603.351/000140 

ArquNamento do ato 
Constítuitivo 

16/01/2009 

Inicio da ati6dad e 

16/01/2009 29600477295 

Endereço: 

PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, 495 CENTRO, UAUÁ, BA- CEP: 48950000 

OBJETO SOCIAL 
SERVIDOS COMBINADOS DE ESCRITORIOS E APOIO ADMINISTRATIVO, CONSTRUCAO DE EDRICIOS. CONSTRUCAO DE 
INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OBRAS DE URBANIZACAO, RUAS, PRAGAS E CALCADAS. DECORACAO DE 
INTERIORES. 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURAÇÃO 
RS 800.000,00 

OITOCENTOS MIL REAIS 

Capital integralizado: 

R$ 800.000,00 

OITOCENTOS MIL REAIS 

Empresa de pequeno porte XXXXXX 

TITULAR/ADMINISTRADOR 
Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato Término do mandato 

ALBINO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR 

678.344.855-04 
SÓCIO /ADMINISTRADOR XXXXXX XXDOU)0(XX 

ULTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 
Data 	 Número 
28/08/2020 	 97992767 REGISTRO ATIVO Sem Status 

DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRE 
DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO 

Ato 	310 - OUTROS DOCUMENTOS 
Evento: 	310- OUTROS DOCUMENTOS 

FILIAL(AIS)NESTAUNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 
Endereço: 	XXXXXX 

Observação 

219324883 

ilffill11111111111111 111111N 

CONTROLE 157 424.719.313.00 CPF SOLICITANTE: 789.831.595-91 NIRE: 29600477295 Emitida: 23/03/2021 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO httpirreginjuceb.ba.goviodregIn.bartelavalleladocs.aspx 
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