
ECOGROUND 

TECNOLOGIA EIRELI 

CNPJ 15.096.281/0001-03 



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E 

DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO 

CERTAME 

Empresa ECOGROUND TECNOLOGIA EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

15.096.281/0001-03, por intermédio de seu(sua) representante legal o Sr. EMERSON JOSÉ 

DUARTE LINS DE ARAÚJO , CPF n° 443.877.335-00, doravante denominada LICITANTE, para 

fins de participação na Tomada de Preços n°02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia 

DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de 

maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima 

mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial " 

ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

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

outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou 

não da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não 

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e 

está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às 

hipóteses de impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento 

convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n° 9.433/2005, quais sejam: 

Art. 18- Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou 

serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: 
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Salvador, 08 de setembro de 2021. 

E DUARTHÚS DE ARAUJO l ONJOS 

I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, 

isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o 

autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 

do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou 

subcontratado; 

III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - 

demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a 

Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 

§ 12- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso 

deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas 

funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da ' 

Administração interessada. 

§ 22- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que 

inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a 

elaboração do projeto executivo. 

§ 39- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de 

qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de 

parentesco até o 39  grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou 

responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e 

serviços a estes necessários. 

§ 49 - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação: 

Art. 125- É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou 

condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 

representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter 

eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação 

em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública. 
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Salvador, 08 de setembro de 2021. 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N. 37/2009 DO CNMP 

Empresa ECOGROUND TECNOLOGIA EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

15.096.281/0001-03, por intermédio de seu(sua) representante legal o Sr. EMERSON JOSÉ 

DUARTE LINS DE ARAÚJO, CPF n° 443.877.335-00, interessada na participação da Tomada de 

Preços n° 02/2021, DECLARA que, em atendimento aos artigo 32  da Resolução n° 37/2009 do 

CNMP, não possuí sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de 

servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério 

Público do Estado da Bahia. 
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Salvador, 08 de setembro de 2021. 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

Empresa ECOGROUND TECNOLOGIA EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

15.096.281/0001-03, por intermédio de seu(sua) representante legal o Sr. EMERSON JOSÉ 

DUARTE LINS DE ARAÚJO , CPF n° 443.877.335-00, doravante denominada LICITANTE, para 

fins de participação na Tomada de Preços n° 02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia 

DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei 

Complementar n° 123/2006, que: 

( ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de 

microempresa e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 49 do art. 39  da Lei 

Complementar n° 123/06. 

OU 

( X) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de empresa 

de pequeno porte e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 49 do art. 39  da Lei 

Complementar n° 123/06. 

Para efeitos do §12  do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, na hipótese de haver alguma 

restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, declaro que será realizada, no 

prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da documentação, para 

pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou 

positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do direito à contratação. 
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DAMACENO SERVIÇOS 

CONSTRUTIVOS EIRELI 

CNPJ 23.212.584/0001-64 



Modalidade da Licitação: 

Tomada de Preço 

Número: 

002/2021 

R 
GD !Engenharia 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE 
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Gleidson Silva Damasceno, portador da Carteira de Identidade n° 819536822, órgão expedidor 
SSP/BA e do CPF n° 019.305.725-57, como representante devidamente constituído da Empresa 
DAMACENO SERVICOS CONSTRUTIVOS EIRELI, estabelecida na Rua Berilo Guimarães, 118, 
Bairro Mangabinha, na cidade de ltabuna, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
23.212.584/0001-64, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação no certame licitatório 
acima identificado, declaro, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e 
o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

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

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

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

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

que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e 
informações para firmá-la. 

Declaro, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de 
impedimento de participação elencadas nos arts. 18 e 125 da Lei estadual no 9.433/05, quais sejam: 

Art. 18- Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do 
fornecimento de bens a eles necessários: 1- o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica; 
II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo 
ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; 

III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes 
públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por 
vedação constitucional ou legal. 

§ o- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, 
na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, 
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

§ 20- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como 
encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto 
executivo. 

OMkWO SEMIPERVIIGELI  
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GDIEngenharia 

§ 30- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer 
vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau 
entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos 
e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4o - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob 
pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de 
consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras 
de concursos, no âmbito da Administração Pública. 

ltabuna/BA, 14 de setembro de 2021 

AtenCiosamente, 

0111 
two,• 

DAMACENO ERVIÇOS CONSTRUTIVOS EIRELI 
CNPJ/MF N° 23.212.584/0(3)1,64- 
Gleidson Silva Damasceno 
Sócio Administrador 
CPF N°019.305.725-57 
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Modalidade da Licitação: 

Tomada de Preço 

Número: 

002/2021 

GD1Engenharia 

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

DAMACENO SERVICOS CONSTRUTIVOS EIRELI, estabelecida na Rua Berilo Guimarães, 118, 

Bairro Mangabinha, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

23.212.584/0001-64, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr° GLEIDSON SILVA 
DAMASCENO, portador da Carteira de Identidade n° 819536822, órgão expedidor SSP/BA e do 

CPF n° 019.305.725-57, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na 

Tomada de Preços n° 02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em 

atendimento ao artigo 3° da Resolução n° 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou 

diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou 

assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Itabuna/BA, 14 de setembro de 2021. 

Atenciosamente, 

DAMACENO SERVIÇOS CONSTRUTIVOS EIRELI 
CNPJ/MF N°23.212.584/0001-64 
Gleidson Silva Damasceno 
Sócio Administrador 
CPF N°019.305.725-57 

tonsopscosiniosse 
CRU n°23.212.5841000144  

Damaceno Serviços Construtivos Eireli, CNPJ/MF N° 23.212.584/0001-64 
Rua Berilo Guimarães, 118, Mangabinha, Itabuna-BA 

CEP.: 45.600-565, Tel.: (73) 3301-8298 / (73) 99129-6577 

10044, 



Modalidade da Licitação: 

Tomada de Preço 

Número: 

002/2021 

GD I Engenharia 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

DAMACENO SERVICOS CONSTRUTIVOS EIRELI, estabelecida na Rua Berilo Guimarães, 118, 

Bairro Mangabinha, na cidade de ltabuna, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

23.212.584/0001-64, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr° GLEIDSON SILVA 
DAMASCENO, portador da Carteira de Identidade n° 819536822, órgão expedidor SSP/BA e do 

CPF n° 019.305.725-57, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada 
de Preços n° 02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, 

para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar n° 123/2006, que: 

( ) está enquadrada, na data designada para inicio da sessão pública, na condição de 
MICROEMPRESA e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4° do art. 3° da Lei 
Complementar n° 123/06. 

OU 
( X ) está enquadrada, na data designada para inicio da sessão pública, na condição de EMPRESA 
DE PEQUENO PORTE e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4° do art. 3° da 
Lei Complementar n°1123/06. 

Ademais, para efeitos do §1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, DECLARA: 

( X ) NÃO POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

OU 
( ) POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se 
compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da 
documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do direito á contratação. 

ltabuna/BA, 14 de setembro de 2021. 

Atenciosamente, 

	 (P‘  

DA s 'I • SERVIÇOS CONSTRUTIVOS EIRELI 
CNPJ/MF N°23.212.584/0001-64 
Gleidson Silva Damasceno 
Sócio Administrador 
CPF N° 019.305.725-57 
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DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

Eu, GLEIDSON SILVA DAMASCENO, Brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da 

carteira de identidade n° 0819536822, inscrito no CPF n° 019.305.725-57, residente e 

domiciliado na Rua Berilo Guimarães, 118, Mangabinha, ltabuna-BA, representante legal 

da empresa DAMACENO SERVIÇOS CONSTRUTIVOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 

23.212.584/0001-64, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções 

administrativas e cíveis, que todas as cópias dos documentos apresentados para 

participação na Tomada de Preços n° 02/2021 são autênticas e condizem com os 

documentos originais. 

Itabuna-BA, 9 de setembro de 2021. 

Atenciosamente, 

DAMACENO SERVIÇOS CONSTRUTIVOS EIRELI 
CNPJ/MF n°23.212.584/0001-64 
GLEIDSON SILVA DAMASCENO 

CPF n° 019.305.725-57 

00 
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FERREIRA COSTA 

ENGENHARIA E PROJETOS 

LTDA - CNPJ 

15.384.511/0001-21 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E 
DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Empresa FERREIRA COSTA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
15.384.511/0001-21, por intermédio de seu representante legal o Sr. VALMIR FERREIRA COSTA, CPF 
n° 144.606.705-00, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços n° 
02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do 
artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira 
independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

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

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 

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

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério 
Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das propostas; e 

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

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de 
impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 
18 e 125 da Lei estadual n°9.433/2005, quais sejam: 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do 
fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 
jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontratado; 
III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais 

FERREIRA COSTA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 	CNPJ: 15.384.511.0.,e0S 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração 
Pública por vedação constitucional ou legal. 

§ 10- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, 
na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, 
supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

§ 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como 
encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto 
executivo. 

§ 3°- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau 
entre o autor do projeto, pessoa fisica ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos 
e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob 
pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de 
consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras 
de concursos, no âmbito da Administração Pública. 

Salvador- BA. 15 de Setembro de 2021. 

Atenciosamente, 

FERREIRA COSTA ENGENILÇIIA E PR 
CNPJ: 15.384.51 /0001 —21 
Eng.° Valmir Ferreira Costa 
Sócio — Eng.° Responsável 

CREA-BA 18.784/D 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

Eu, VALMIR FERREIRA COSTA, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, portador da 
carteira de identidade n° 934383 SSP, inscrito no CPF n°. 144.606.705-00, residente e domiciliado na Av. 
Orlando Gomes, Cond. Costa Verde, Rua D, Casa n°19, representante legal da empresa Ferreira Costa 
Engenharia e Projetos LTDA, DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções 
administrativas e cíveis, que todas as cópias dos documentos apresentados para participação na Tomada 
de Preços n° 02/2021 são autênticas e condizem com os documentos originais. 

Salvador- BA. 15 de Setembro de 2021. 

Atenciosamente, 

FERREIRA COST EI\OEN ARIA E PR JETOS LTDA 
CNPJ: 15.384.511/0001 —21 
Eng.° Valmir Ferreira Cost 
Sócio — Eng.° Responsável 	4'4 iblZ 

401/44:5, 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

Empresa FERREIRA COSTA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

15.384.511/0001-21, por intermédio de seu representante legal o Sr. VALMIR FERREIRA COSTA, CPF 

n° 144.606.705-00, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços n° 

02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do 

Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar n° 123/2006, que: 

( ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de MICROEMPRESA e 

que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 40  do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06. 

OU 

está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4° do art. 3° da Lei 

Complementar n° 123/06. 

Ademais, para efeitos do §10  do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, DECLARA: 

E, NÃO POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

OU 

( ) POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se 

compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da 

documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas com efeito de certidão negativa, sob pena de decair do direito à contrafação. 

Salvador- BA. 15 de Setembro de 2021. 

Atenciosamente, 

FERREIRA COSTA ENGE 	A E PROJETOS LTQter1 /49.> 
CNPJ: 15.384.511/0001 —21 	 ..tè 
Eng.° Valmir Peneira Costa  
Sócio — Eng.° Responsável  

CREA-BA 18.784/D 	G044 

FERREIRA COSTA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 	CNPJ: 15.384.511.0001-21 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

te;frt; 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N. O CNMP 

Empresa FERREIRA COSTA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

15.384.511/0001-21, por intermédio de seu representante legal o Sr. VALMIR FERREIRA COSTA, CPF 

n° 144.606.705-00, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na Tomada de Preços 

n° 02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3° da 

Resolução n° 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de 

servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do 

Estado da Bahia. 

Salvador- BA. 15 de Setembro de 2021. 

Atenciosamente, 

FERREIRA COSTA ENGEN 	A E P • OJETOS LTDA 
CNPJ: 15.384.51 /0001 —21 
Eng.° Valmir Ferreira Costa 
Sócio — Eng.° Responsável 

CREA-BA 18.784/D 

FERREIRA COSTA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 	CNPJ: 15.384.511.0001-21 
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IFC ENGENHARIA LTDA 

CNPJ 22.336.152/0001-00 



 

ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE 
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Ao 
Ministério Público do Estado da Bahia 
Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N°02/2021 

Objeto: Obra de impermeabilização da laje e reparos gerais destinados à conservação 
do terraço localizado no 3° pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado 
da Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

Prezados senhores, 

A empresa IFC ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ n.° 22.336.152/0001-00, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. ICARO ESTEVES RAMOS COELHO, CPF 
n° 015.344.975-60, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na 
Tomada de Preços n° 02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, 
sob as penas da lei, em especial as do artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada 
de maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo 
ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou 
por qualquer pessoa; 

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

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

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

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido 
de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial 
das propostas; e 

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

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito 
às hipóteses de impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento 
convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n°9.433/2005, quais sejam: 

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 - Avenida Santos Dumont, n° 3092, sala 102, 
Recreio 'pitanga, Lauro de Freitas — BA, CEP: 42700-170 

(71) 3039-3677 / 9.9109-2222 / 9.9204-9222 
ifcengenharia@ifcengenharia.com.br 	 &ele= 
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ENGENHARIA 

 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de 
obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, 
básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente 
ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou 
subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 
desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação 
constitucional ou legal. 

§ 1°- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o 
inciso II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou 
técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a 
serviço da Administração interessada. 
§ 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço 
que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela 
Administração, a elaboração do projeto executivo. 
§ 3°- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a 
existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou de parentesco até o 3° grau entre o autor do projeto, pessoa física ou 
jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se 
o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 
§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, 
natureza ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si 
ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções 
legais. Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços 
em caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como 
a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração 
Pública. 

Salvador / BA j deLiaste 	de 2021. 

IFC ENGENHARIA LTDA 
CNPJ 22.336.152/0001-00 

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO 
0943863155 SSP/BA / CPF: 015.344.975-60 

122.336.152100017551 
IFC ENGENHARIA LTDA 

Av. Santos Dumont, n° 3092, Sala 102 

L.  Recreio ipitanga-CEP: 42.700-170 

Lauro de Freitas-BA 
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DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N° 37/2009 DO CNMP 

Ao 
Ministério Público do Estado da Bahia 
Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021 

Objeto: Obra de impermeabilização da laje e reparos gerais destinados à conservação 
do terraço localizado no 3° pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado 
da Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

Prezados senhores, 

A empresa IFC ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ n.° 22.336.152/0001-00, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. ICARO ESTEVES RAMOS COELHO, CPF 
n° 015.344.975-60, doravante denominada LICITANTE, interessada na participação na 
Tomada de Preços n° 02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA 
que, em atendimento ao artigo 3° da Resolução n° 37/2009 do CNMP, não possuí 
sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores 
ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério 
Público do Estado da Bahia. 

Salvador/BA 45  de  LA.a(Lcw,  h,"-Q  de 2021. 

IFC ENGENHARIA LTDA 
CNPJ 22.336.152/0001-00 

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO 
0943863155 SSP/BA / CPF: 015.344.975-60 15:336.152/0001:551 

IFC ENGENHARIA LTDA 

Av. Santos Dumont, n°3092. Sala 102 

LRecreio 'pitanga-CEP: 42.700-170 

Lauro de Freitas-BA 
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IFC ENGENHARIA LTDA 

Av. Santos Dumont, n° 3092, Sala 102 

Recreio 'pitanga-CEP :42.700-170 

Lauro de Freitas-BA 
 

llO 
ENGENHARIA 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 
Ao 
Ministério Público do Estado da Bahia 
Comissão Permanente de Licitação 

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 02/2021 

Objeto: Obra de impermeabilização da laje e reparos gerais destinados à conservação 
do terraço localizado no 3° pavimento do edifício sede do Ministério Público do Estado 
da Bahia, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

Prezados senhores, 

A empresa IFC ENGENHARIA LTDA inscrito no CNPJ n° 22.336.152/0001-00, por 
intermédio de seu representante legal o Sr. ICARO ESTEVES RAMOS COELHO, CPF 
n° 015.344.975-60, doravante denominada LICITANTE, para fins de participação na 
Tomada de Preços n° 02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia, DECLARA, 
sob as penas da lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei 
Complementar n° 123/2006, que: 

( ) está enquadrada, na data designada para inicio da sessão pública, na condição de 
MICROEMPRESA e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4° do art. 
3° da Lei Complementar n° 123/06. 

OU 

00 está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não está incursa nas vedações a que se 
reporta o § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06. 

Ademais, para efeitos do §1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, DECLARA: 

ÇQ NÃO POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

OU 

( ) POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação 
a qual se compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 
sob pena de decair do direito à contratação. 

Salvador / BA  5 de  untar. 	de 2021r.  

IFC ENGENHARIA LTDA 
CNPJ 22.336.152/0001-00 

ICARO ESTEVES RAMOS COELHO 
0943863155 SSP/BA / CPF: 015.344.975-60 

IFC Engenharia LTDA. - CNPJ: 22.336.152/0001-00 - Avenida Santos Dumont, n° 3092, sala 102, 
Recreio !pitanga, Lauro de Freitas — BA, CEP: 42700-170 

(71) 3039-3677 /9.9109-2222 / 9.9204-9222 
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BMA CONSTRUTORA 

EIRELI 

CNPJ 22.939.670/0001-00 



OBMA 
CONSTRUTORA 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E DE 
INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preços 

Número 
02/2021 

  

Empresa BMA CONSTRUTORA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ n°. 22.939.670/0001-
00sediada na Av. Luís Viana, 7532, Edif. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Offices, SI. 
202 e 203, Alphaville I - CEP: 41.701-005, por intermédio de seu(sua) representante legal 
o(a) Sr(a). Fábio Moreira Andrade, CPF n.° 657.008.645-68, doravante denominada LICI-
TANTE, para fins de participação na Tomada de Preços n° 02/2021 do Ministério Público 
do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial as do artigo n° 299 do 
Código Penal Brasileiro, que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de 
maneira independente por esta Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro partici-
pante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qual-
quer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima men-
cionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial 
ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar 
ou não da referida licitação; 

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

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial das 
propostas; e 

está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 
DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às 
hipóteses de impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento con-
vocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n°9.433/2005, quais sejam: 
Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de 
obras ou serviços e do fornecimento de bens a eles necessários: I - o autor do projeto, 
básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente 

Av. Luis Viana, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Offices, SI. 202 e 203, <---"‘ 
Alphaville 1- CEP: 41.701-005 - CNPJ 22.939.670/0001-00 - (71) 3043-5246 



1,1 
1. 

W1B MA 
CONSTRUTORA 

ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do 
projeto seja dirigente,- gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 
capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou subcontra-
tado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela lici-
tação; IV - demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de 
contratar com a Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 
§ 1°- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inci-
so II deste artigo, na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou téc-
nico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço 
da Administração interessada. 
§ 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço 
que inclua, como encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Adminis-
tração, a elaboração do projeto executivo. 
§ 3°- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência 
de qualquer vínculo de natureia técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
de parentesco até o 3°' grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante 
ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de 
bens e serviços a estes necessários. 
§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 
Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, nature-
za ou condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como 
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 
Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em 
caráter eventual, de consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a 
participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração 
Pública. 

Salvador, 16 de setembro de 2021. 

BMA CONSTRUTORA EIRELI EPP 
CNPJ: 22.939.670/0001-00 
Fábio Moreira Andrade I./ 
CREA Ba. 92.542 
Sócio-Diretor 

Av. Luís Viana, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Offices, Si. 202 e 203, 
Alphaville 1- CEP: 41.701-005 - CNPJ 22.939.670/0001-00 -(71) 3043-5246 



  

[11E3MA 
CONSTRUTORÀ 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N.f37/2009 DO CNMP 

Modalidade de Licitação 

Tomada de Preços 

Número 

02/2021 

  

A empresa BMA CONSTRUTORA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n°. 

22.939.670/0001-00, sediada na Av. Luís Viana, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home 

Stay e Offices, SI. 202/203, Alphaville I - CEP: 41.701-005, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr.(a) Fábio Moreira Andrade, portador(a) da carteira de 

identidade n°_05.717.612-40 e CPF n.° 657.008.645-68, doravante denominada 

LICITANTE, interessada na participação na Tomada de Preços n° 02/2021 do Ministério 

Público do Estado da Bahia, DECLARA que, em atendimento ao artigo 3° da Resolução 

n° 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 

inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou 

assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Salvador, 16 de setembro de 2021. 

BMA CONSTRUTORA EIRELI — EPP 

CNPJ: 22.939.670/0001-00 

Fábio Moreira Andrade 

CREA Ba. 92.542 

Sócio-Diretor 

Av. Luís Viana, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Offices, Sls 202 e 203, 
Alphaville 1- CEP: 41.701-005 - CNPJ 22.939.670/0001-00 - (71) 3043-5246 kL 



Salvador, 16 de setembro de 202 

EBMA 
CONSTRUTORA 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

Modalidade de Licitação 
Tomada de Preços 

Número 
02/2021 

  

A empresa BMA CONSTRUTORA EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o n°. 
22.939.670/0001-00, sediada na Av. Luís Viana, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home 
Stay e Offices, SI. 202 e 203, Alphaville I - CEP: 41.701-005, por intermédio de seu 
representante legal o (a) Sr.(a) Fábio Moreira Andrade, portador(a) da carteira de 
identidade n°_05.717.612-40 e CPF n.° 657.008.645-68, doravante denominada 
LICITANTE, para fins de participação na Tomada de Preços n° 02/2021 do Ministério 
Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, para os efeitos do 
Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar n° 123/2006, que: 

( 	) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de 
MICROEMPRESA e que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 4° do art. 3° 
da Lei Complementar n° 123/06. 

OU 
(x) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE e que não está incursa nas vedações a que se reporta 
o § 4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/06. 

&2- 

Ademais, para efeitos do §1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, DECLARA: 

(x) NÃO POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 
OU 

( ) POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a 
qual se compromete a realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária 
regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 
sob pena de decair do direito à contratação. 

BMA CONSTRUTORA EIRELI — EPP 
CNPJ: 22.939.670/0001-00 
Fábio Moreira Andrade 
CREA Ba. 92.542 
Sócio-Diretor 

Av. Luís Viana, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Offices, Sls 202 e 203, 
Alphaville 1- CEP: 41.701-005 - CNPJ 22.939.670/0001-00 -(71) 3043-5246 
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IB MA 
CONSTRUTORA 

I 	I 

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

Modalidade de Licitação 

Tomada de Preços 

Número 

02/2021 

  

Eu, Fábio Moreira Andrade, Brasileiro, Casado, Engenheiro civil, portador(a) da carteira 

de identidade n°_05.717.612-40, inscrito no CPF n.° 657.008.645-68, residente e 

domiciliado na(o) AV. Luis Viana, 6312, Cond. Manhattan, Edif. Soho, BL A,Apt° 2503, Cep: 

41.730-101, representante legal da empresa empresa BMA CONSTRUTORA EIRELI 

EPP, inscrita no CNPJ n°. 22.939.670/0001-00, sediada na Av. Luís Viana, 7532, Edf. 

Helbor Cosmopolitan Home Stay e Offices, SI. 202 e 203, Alphaville I - CEP: 41.701-005. 

DECLARO, sob as penas da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e 

cíveis, que todas as cópias dos documentos apresentados para participação na Tomada 

de Preços n° 02/2021'são autênticas e condizem com os documentos originais. 

PI 	Salvador, 16 de setembro de 2021. 

jL 
BMA CONSTRUTORA EIRELI - EPP 

CNPJ: 22.939.670/0001-00 

Fábio Moreira Andrade 

Sócio-Diretor 

Av. Luís Viana, 7532, Edf. Helbor Cosmopolitan Home Stay e Offices, SI. 202 e 203, 
Alphaville 1- CEP: 41.701-005 - CNPJ 22.939.670/0001-00 - (71) 3043-5246 

CONFERIDO 
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%0  de 

GIAS 

EMPREENDIMENTOS, 

COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA - CNPJ 

03.257.098/0001-55 



IEMPREENDIMENTOS 
DAS 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E 	(I 

DE INEXISTÊNCIA DÉ IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NO CERTAME  

A Empresa Gias Empreendimentos Comércio e Serviços Ltda inscrita no CNRI/MF sob o n° 03.257.098/0001-55 por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr Alex Sandro Batista Borges CPF n° 515.386.365-49 doravante denominada LICITANTE, para fins de 

participação na Tomada de Preços n° 02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da lei, em especial 

as do artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de maneira independente por esta Licitante, 

e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada não foi informada, discutida ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 
não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

licitação acima mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, no todo ou em parte, 

direta ou indiretamente, comunicado ou discutido:com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 

mencionada antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura 

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

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de impedimento de participação 

elencadas na Secção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 18 e 125 da Lei estadual n° 9.433/2005, quais sejam: 

Art. 18- Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e do fornecimento de bens a 

eles necessários: 1- o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou 

em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou 

detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou 

subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV - demais agentes 

públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação 

constitucional ou legal. 

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA 
TOMADADE PREÇOS N° 02/2021 

!it3. 257. 098/0001-5-51 
GIAS EM:mreex,   , Serv. Ltda, Rua R   

L_ L 

GIAS Empreendimentos, Comércio e Serviços Ltda  
Rua R., Qd. MI, 35, Lot. Praia de Ipitanga, Ipitanga — Lauro de Freitas, Bahia. CEP. 42.700-000 

Tel. (71) 99978-8282/3378-9638 — CNPJ. 03.257.098/0001-55- e-mail: gias.ba@hotmail.com  

ala da Ipltanga. 
00-000 

E FREITAS BA 
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ItEENDIMENTÕS  
i 

§ 12- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, na licitação ou na 

execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerencia mento, exclusivamente a 

serviço da Administração interessada. 

§ 29- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como encargo do contratado ou 

pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto executivo. 

§ 39- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial, econômica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 39  grau entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, 

e o licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes 

necessários. 

§ 49. Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125- É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, celebrar contratos com a 

Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de consultoria técnica, 

treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de concursos, no âmbito da Administração 

Pública. 

Lauro de Freitas, 15 de setembro de 2021. 

?TO-3.257.098/00014-g] 
GIM Empreendimentos Com. Serv. Ltda. 

Rua R Qd. MI35 • Praia de Ipdanga. 
CIEP,42 700-000 

L_ LAIMO DE ingerias BA 

r  
GIAS Empreendimentos Comércio e erviços LTDA. 
CNPJ. 03.257.098/0001-55 
Alex Sandro Batista Borges 
Sócio Adm. - Resp. da Empresa 
CPF. 515.386.365-49 

GIAS Empreendimentos, Comércio e Serviços Ltda  
Rua R., Qd. MI, 35, Lot. Praia de 'pitanga, 'pitanga — Lauro de Freitas, Bahia. CEP. 42.700-000 

Tel. (71) 99978-8282/3378-9638 — CNP.I. 03.257.098/0001-55- e-mail: gias.ba@hotmail.com  
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r•%- DAS IEMPREENDIMENTOS 

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

TOMADADE PREÇOS N° 02/2021 

DECLARAÇÃO REFERENTE À RESOLUÇÃO N. 37/2009 DO CNMP 

A Empresa Gias Empreendimentos Comércio e Serviços Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o n2 03.257.098/0001-55 por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr Alex Sandro Batista Borges CPF n2 515.386.365-49, doravante denominada 
LICITANTE, interessada na participação na Tomada de Preços n2  02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia, 
DECLARA que, em atendimento ao artigo 32  da Resolução n2 37/2009 do CNMP, não possui sócios, gerentes ou diretores 
que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 

membros ou de servidores ocupantes de cargo de direção, chefia ou assessora mento no âmbito do Ministério Público do 
Estado da Bahia. 

Lauro de Freitas, 15 de setembro de 2021. 

(5-3.257.098/0001-5—g1 
GIM Empreendimentos Com. Serv. Ltda. 
Rua R Od. M135 • Praia de ipitanga. 

L_ LAUR E P., 42 700-000 
O DE ~CITAS BA 

ef>2.°  
GIAS Empreendimentos Comércio e Serviços LTDA. 
CNPJ. 03.257.098/0001-55 
Alex Sandro Batista Borges 
Sócio Adm. - Resp. da Empresa 
CPF. 515.386.365-49 

GIAS Empreendimentos, Comércio e Serviços Ltda  
Rua R., Qd. MI, 35, Lot. Praia de [pitanga, !pitanga — Lauro de Freitas, Bahia. CEP. 42.700-000 

Tel. (71) 99978-8282/3378-9638 — CNPJ. 03.257.098/0001-55- e-mail: gias.ba@hotmail.com  
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AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO—DA' BANIA 
TOMADADE PREÇOS N° 02/2021 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

A Empresa Gias Empreendimentos Comércio e Serviços Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o n2  03.257.098/0001-55 por Intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr Alex Sandro Batista Borges CPF n9  515.386.365-49 doravante denominada LICITANTE, para fins 

de participação na Tomada de Preços n° 02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia DECLARA, sob as penas da 

lei, para os efeitos do Tratamento Diferenciado e Favorecido da Lei Complementar n2  123/2006, que: 

( x ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de MICROEMPRESA e que não está 
incursa nas vedações a que se reporta o § 42  do art. 32  da Lei Complementar n2 123/06. 

OU 

( ) está enquadrada, na data designada para início da sessão pública, na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE e 

que não está incursa nas vedações a que se reporta o § 42  do art. 32  da Lei Complementar n2  123/06. 

Ademais, para efeitos do §12  do art. 43 da Lei Complementar n2  123/2006, DECLARA: 

( x ) NÃO POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista. 

OU 

( ) POSSUIR restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, em relação a qual se compromete a 

realizar, no prazo consignado pela Administração, a necessária regularização da documentação, para pagamento ou 

parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa, 

sob pena de decair do direito à contratação. 

Lauro de Freitas, 15 de setembro de 2021. 

c"...,4 et) ,•4 	et'ye-V 
GIAS Empreendimentos

t 
omércio e Serviços LTDA. 

CNPJ. 03.257.098/0001-55 
Alex Sandro Batista Borges 
Sócio Adm. - Resp. da Empresa 
CPF. 515.386.365-49 

t.257.098/0001-5-g1 
GIAS Empreendimentos Com. Serv. Ltda, 
Rua R Qd. MI35 • Praia de 1pitanga. 

CSIP,42 700-000 
LAURO DE PRINTA0 BA 

GIAS Empreendimentos, Comércio e Serviços Ltda  
Rua R., Qd. MI, 35 Lot. Praia de [pitanga, 'pitanga — Lauro de Freitas, Bahia. CEP. 42.700-000 

Tel. (71) 99978-8282/3378-9638 —CNPJ. 03.257.098/0001-55- e-mail: gias.ba@hotmail.com  
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IEMPREENDIMENTOS 
GIAS 

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BANIA 
TOMADADE PREÇOS N° 02/2021 

DECLARAÇÂO DE AUTENTICIDADE 

A Empresa Gias Empreendimentos Comércio e Serviços Ltda inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.257.098/0001-55 por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr Alex Sandro Batista Borges, CPF n2 515.386.365-49 DECLARO, sob as penas 

da lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que todas as cópias dos documentos apresentados para 

participação na Tomada de Preços n° 02/2021 são autênticas e condizem com os documentos originais. 

Lauro de Freitas, 15 de setembro de 2021. 

r03.257.098/00014—gl 
WS Empreendimentos Com. Sere, Ltda, 
Rua R Qd. MI35 • Praia da 'pitanga. 

4v fc4J  
GIAS Empreendimentos Cgmércio e at LTDA. 
CNPJ. 03.257.098/0001-55 
Alex Sandro Batista Borges 
Sócio Adm. - Resp. da Empresa 
CPF. 515.386.365-49 

CEP, 42 100-000 
LAURO DE PREITAS BA 

GIAS Empreendimentos, Comércio e Serviços Ltda  
Rua R., Qd. MI, 35, Lot. Praia de 'pitanga, 'pitanga — Lauro de Freitas, Bahia. CEP. 42.700-000 

Tel. (71) 99978-8282/3378-9638 — CNPJ. 03.257.098/0001-55- e-mail:gias.ba@hotmail.com  
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MAINAN ENGENHARIA 

LTDA-ME CNPJ 

08.729.801/0001-02 



Rua Guilliard Muni; 416 Pituba, Salvador-BA. 
CNPJ.: 08.729.801/0001-02 
2(071)3354-4081 'tecei (071) 9146-8764 
mal): mainanengenharia@gmaRcom  MAI NAN engenharia 

   

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

Empresa Mainan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.729.801/0001-02, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Márvio Pedroso Santos, CPF 918.314.405-63, 

sob as penas da lei, em especial as do artigo n° 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente 

para participação na Tomada de Preços n°02/2021 do Ministério Público do Estado da Bahia, 

DECLARA que: 

a proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi elaborada de 

maneira independente por este Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 

iireta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada 

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 

licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

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

outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou não 

da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não será, 

no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto 

da referida licitação; 

o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não foi, no 

todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do Ministério Público do Estado da Bahia antes da abertura oficial da referida licitação; 

e 

está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-la. 

DECLARO, ainda, para os efeitos art. 299 do Código Penal Brasileiro, não estar sujeito às hipóteses de 

impedimento de participação elencadas na Secção XIV do instrumento convocatório, bem assim nos arts. 

18 e 125 da Lei estadual n°9.433/2005, quais sejam: 

Art. 18 - Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação, da execução de obras ou serviços e 

fr
do fornecimento de bens a eles necessários: 1 -o autor do projeto, básico ou executivo, pe soa física ou 
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jurídica; II - a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco 

por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico, subordinado ou 

subcontratado; III - servidor ou dirigente do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; IV 

- demais agentes públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a 

Administração Pública por vedação constitucional ou legal. 

§ 1°- É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa, a que se refere o inciso II deste artigo, 

na licitação ou na execução da obra ou serviço, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, 

supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da Administração interessada. 

j 2°- O disposto neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra ou serviço que inclua, como 

encargo do contratado ou pelo preço previamente fixado pela Administração, a elaboração do projeto 

executivo. 

§ 3°- Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existência de qualquer 

vinculo de natureza técnica, comercial, económica, financeira, trabalhista ou de parentesco até o 3° grau 

entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável pelos serviços, 

fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

§ 4° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior aos membros da comissão de licitação. 

Art. 125 - É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 

celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como representante de terceiro, sob 

pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais. 

Parágrafo único - Não se inclui na vedação deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de 

consultoria técnica, treinamento e aperfeiçoamento, bem como a participação em comissões 

examinadoras de concursos, no âmbito da Administração Pública. 

Salvador, 08 de setembro de 2021. 

• 

MAINAN ' N&ENHARIA LTDA-ME 
CNPJ: 18,729.801/0001-02 

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

A Empresa Mainan Engenharia Ltda - ME, inscrita no CNPJ 08.729.801/0001-02, por intermédio 

de seu representante legal o(a) Sr(a). Márvio Pedroso Santos, CPF 918.314.405-63, 

interessada na participação da Tomada de Preços n° 02/2021, caso seja VENCEDORA da 

licitação mencionada, para fins de contratação com o Ministério Público do Estado da Bahia, em 

atendimento aos artigos 1° e 2° da Resolução n° 37/2009 do CNMP, declara que não possuí 

sócios, gerentes ou diretores que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 

)u por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ou de servidores ocupantes de cargo 

de direção, chefia ou assessoramento no âmbito do Ministério Público do Estado da Bahia. 

Salvador, 08 de setembro de 2021. 

MAINAN N NHARIA LTDA-ME 
CNPJ: 0 .729.801/0001-02 

Márvio Pedroso Santos 
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