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PROPOSTA DE PREÇO 

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

DADOS DO FORNECEDOR: 

RAZÃO SOCIAL: DAMACENO SERVIÇOS CONSTRUTIVOS EIRELI 

NOME FANTASIA: GD ENGENHARIA CNRI: 23112.584/0001-64 

ENDEREÇO: RUA BERILO GUIMARAES, 118, MANGABINHA 

MUNICÍPIO: ITABUNA UF: BANIA CEP: 45.600-565 

REPRESENTANTE LEGAL: GLEIDSON SILVA DAMASCENO CPF: 019.305.725-57 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 26018/2021 INSCRIÇÃO ESTADUAL: NÃO INSCRITO 

TELEFONE COMERCIAL: (73) 3301-8298 E-MAIL: gdlicitacao@hotmail.com  

DADOS PARA PAGAMENTO  

BANCO: 341- ITAU AGÊNCIA: 0719-6 Ne CONTA CORRENTE: 99867-6 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Obra de conclusão da construção da sede da Promotoria de 

Justiça Regional de Jacobina 

I 

FATOR K 

0,78 

il 
GLEIDSO SILVA DAMASCENO 

Sócio Administrador 
CPF N°019.305.725-57 

OBSERVAÇÕES PARA PRECIFICACÃO 

- Validade da proposta: mínima de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública. 
- Prazo de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data indicada na 
Autorização de Serviço. 

- Incluem-se nos preços unitários ofertados todos os custos relacionados com a completa e perfeita 
execução dos respectivos serviços, tais como: mão de obra (salários, alimentação, exames, transporte, 
EPI's, exigências sindicais), materiais, ferramentas, equipamentos, serviços, fretes, despesas de 
transporte, carga, descarga, bota-fora, armazenagem, segurança do trabalho, vigilância, logística, 

gerenciamento, garantias, encargos financeiros, riscos, encargos sociais, tributos, taxas, todas as 
despesas diretas, BOI e quaisquer outros necessários. 
- É facultada aos licitantes a realização de visita técnica mediante agendamento prévio. 

- Este é apenas um modelo de documento, apresentado com a finalidade de demostrar as informações 
mínimas que deverão constar na proposta comercial do fornecedor, sob pena de desclassificação. O 
fornecedor, portanto, poderá utilizar o formato que melhor lhe convier, desde que todas as Informações 
solicitadas estejam claramente disponíveis. 
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OBJETO: Obra de conclusão da construção da sede da Promotoria de Justiça Regional de 
Jacobina, conforme especificações contidas neste edital e seus anexos. 

A proponente, através de representante habilitado, vem apresentar à Comissão de Licitação do 
MP-BA, sua proposta de preços, para prestação dos serviços acima discriminados, declarando 
expressamente: 

que concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da 
contratação, em especial Planilha orçamentaria e as cláusulas estabelecidas na minuta-
padrão de contrato; 
que na execução dos serviços observaremos, rigorosamente as especificações das 
Normas Brasileiras e do Caderno de Encargos, bem assim as recomendações e 
instruções da Fiscalização da MP-BA, assumindo, desde já, a integral responsabilidade 
pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os 
padrões dessa empresa. 
que utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em 
nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços, 
comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos 
e do pessoal, desde que assim o exija fiscalização da MP-BA. 
que executaremos os serviços constantes na Planilha Orçamentaria pelo preço 
total de R$ 2.099.383,00 (dois milhões e noventa e nove mil e trezentos e oitenta e 
três reais); 
que não alteramos quaisquer dos quantitativos estabelecidos pela MP-BA, à exceção 
daqueles expressamente permitidos no Edital deste certame, ou em seus Anexos; 
que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita 
execução do objeto contratual, todos os custos relativos a mão-de-obra, encargos 
sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte e seguro, bem como os custos 
e as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução dos 
serviços, incluídos todos os impostos e taxas incidentes sobre os insumos e serviços 
utilizados para a prestação dos serviços, as despesas com "know-hoW, "royalties", 
ensaios, divulgação e quaisquer outros encargos que incidam sobre os serviços, de 
modo que os mesmos se constituem na única remuneração pelos serviços contratados. 
que se submete a todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, sujeitando-
se totalmente às disposições neles contidas. 

Declaramos ainda que: 

Conhecemos plenamente as condições de execução dos trabalhos, assumindo total 
responsabilidade tanto pela execução dos serviços conforme especificações técnicas 
determinadas, quanto pelo perfeito cumprimento do contrato que integram o objeto desta 
Licitação. 

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o 
conteúdo desta proposta 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 
licitação em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

A intenção de apresentar esta proposta não foi informada a, discutido com ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

Não tentamos, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação, quanto a participar ou não da referida 
licitação; 
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V. 	O conteúdo desta proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação. 

Itabuna/BA, 18 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 
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Modalidade da Licitação: 

Tomada de Preço 

Número: 

004/2021 

R 
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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 Itabuna, 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: 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. 

§ 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. 
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§ 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, 18 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 
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Modalidade da Licitação: 

Tomada de Preço 

Número: 

004/2021 

R 
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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° 04/2021 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, 18 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 
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Modalidade da Licitação: 

Tomada de Preço 

Número: 

004/2021 
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME E EPP 

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, para fins de participação na Tomada 

de Preços n° 04/2021 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 vadações 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° 123/06. 

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 à contratação. 

Itabuna/BA, 18 de setembro de 2021. 

Atenciosamente, 

f 
DAMACENO 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, Itabuna-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° 04/2021 são autênticas e condizem com os 

documentos originais. 

Itabuna-BA, 18 de setembro de 2021. 

Atenciosamente, 

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

CPF n°019.305.725-57 
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