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6' TABELIONATO DE NOTAS 
Bele lvanise Pinto Varela 

Tabeid 

JnQuwln Procuração Pública que faz, na forma abaixo 

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração 
bastante virem que, aos seis dias do Imês de março do ano de dois mil e vinte 
(06/03/2020) nesta Cldade do Salvador, Capital do Estado da Bahia, República Federativa 
do Brasll, neste 60 TABELIONATO IDE NOTAS, a cargo de Bela IVANISE PINTO 
VARELA, Tabeliä Titular, compareceu, como OUTORGANTE, cONSTRUTORA PABLO 
LTDA, pessoa juridica de direito prlvado, com sede na Avenida Centenário, número 2883, 
Edificio Vlctorla Center, sala 1012, Chame-Chame, Salvador, Bahia, CEP: 40155150, 
Inscrita no CNPJ sob o número 14.443.519/0001-59 e na Junta Comercial do Estado da 
Baila (JUCEB) sob o NIRE número 29 2 0006212-8, com a sua 32a Alteração Contratual 
registrada na mesma (JUCEB), sob o número 96840208, em 01/07/2008, neste ato 
representada de acordo com o que lestabelece a Cláusula 5a do seu Contrato Social 
consolldado, pelo sóclo, PAULO ROBERTO BRUGNI NUNES brasileiro, casado, 
engenhelro clvll, fillho de Paulo da Silva Nunes e Aida Brugni Nunes, portador da Cédula de 
Identidade de número 01.001456-04, expedida pela SSP/BA, inscrito no CPF Sob o número 
049.055.985-91, residente e domicliado na Avenida Princesa Leopoldina, número 185, apartamento 301, Graça, Salvador, )Bahia, CEP: 40.150-080, endereço eletrônico 
construtorapablo@construtorapablo.com.br, a presente reconhecida como a própria, através das provas de identidade a mim exibidas neste ato, de cuja identidade e capacidade juridica, dou fé. E, pela Outorgante, através de seu representante, foi-me dito que, por este instrumento, nomeia e constitui seu ibastante procurador, GABRIEL DE MENDONÇA BRUGNI NUNES, brasileiro, solteiro, àdministrador de empresás, filho de Paulo Roberto Brugnl Nunes e Marcla de Mendonca Nunes, portador da Carteira Nacional de Habilitação de número 05551591058, expedida pelo DETRAN/BA, inscrito no CPF sob o número 056.618.485-01, residente e domiciliado na Avenida Rrincesa Leopoldina, número 185, apartamento 301, Graça, Salvador, Bahia, CEP: 40.150-080, endereço eletrônico gabrielnunes@contrutorapablo.com.br, a quem confere amplos e ilimitados poderes para representá-la perante o Banco Bradesco S/A, Agência 3650-1, conta 251-8, e Caixa Econômica Federal CEF, Agência) 2218, conta 1275-6 podendo, para tanto, dito procurador, abrir, movimentar e/ou encerrar Contas Bancárias, emitir, endossar, sustar, contra-ordenar, baixar, cancelar e assinar cheques, retirar cheques devolvidos, notas promissórias, depositar, autorizar cobranças, utilizar crédito aberto. solicitar saldos, 

Rua Arl Barroso, n" 5 - Chame-Chame - Salvador- BA- CEP: 40.157-300 

1e: (71) 3034-5200 

Emall: faleconosco@lvanisevarela.not.br- Ste: www.ivanisevarela potLbr 
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extratos, requerer e receber talões de cheques, cheques avulsos e cartões magnéticos, 

efetuar resgate/aplicações financeiras, efetuar saques em conta-corrente e poupança, 

cadastrar e recadastrar senha internet banking, investir, assinar instrumento e contrato de 

abertura de crédito, assinar proposta de empréstimos e/ou financiamentos, retirar qualquer 

importancia depositada, autorizar débitos em conta, aplicar, acessar, fazer TED, DOCe 

transferências de conta-corrente para a conta poupança, solicitar cartões de créditos, 

desbloquear cartões magnéticos e/ou eletrônicos, cadastrar, alterar e desbloquear senhas 

bancárias, efetuar pagamento e transferência por meio eletrônico, liberar arquivos de 

pagamento pelo Gerenciador Financeiro, promover recadastramentos, alterar endereço, 

fazer aplicações e seus resgates, receber, passar recibo e dar quitação, apresentar e retirar 

documentos, prestar as devidas declarações; representar, ainda, a Empresa Outorgante 

perante repartições públicas em geral, seus departamentos e secretarias, pessoas fisicas e 

juridicas de direito público ou privado, sociedades de economia mista estaduais, 

paraestatais, Receita Federal, Ministérios, Delegacia Regional do Trabalho, Sindicatos, 

Federações e Confederações, Junta Comercial do Estado da Bahia-JUCEB, Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, INSS, DETRAN, SUCOM, Secretaria 

Municipal da. Fazenda de Salvador, Secretaria da Fazenda Estadual, Cartórios em geral 

judiciais e extrajudiciais), Administradoras de Cartões de Crédito, Empresas de Telefonia 

móvel ou fixa, inclusive VIVO, O1, TIM e CLARO, Secretaria da Fazenda e Secretaria do 

Empresas Comércio e Indústria, Prefeitura Municipal, M.T.P.S., COELBA, EMBASA, 

Concessionárias, Permissionárias e Autorizatárias de Serviços Públicos, onde com esta se 

apresentar e for necessário, podendo requerer, alegar e assinar o que for preciso, juntar, 

apresentar e retirar documentos, apresentar e assinar quaisquer guias, acompanhar e dar 

andamento a processos, prestar declarações e informações, cumprir exigências, tomar 

ciência de despachos, pagar e receber importâncias, seja a que título for, dar e aceitar 

recibos e quitações; podendo, também, dito procurador, comprar e vender mercadorias, 

assinar documentos fiscais e faturas; promover e efetuar endossos e avais em títulos para 

desconto bancário; admitir e demitir empregados; assinar e/ou dar baixa em carteiras 

de trabalho; fixar ordens e atribuiçðes; promover e efetuar alterações em carteiras de 

trabalho; assinar petições; representá-la perante o DETRAN para, em nome da Empresa 

Outorgante, adquirir e transferir propriedade de veiculos, solicitar vistorias, pericias, lacres, 

emplacamentos e licenciamentos, solicitar, retirar e assinar 2a via de DUT e quaisquer 

outros documentos, inclusive Certificado de Registroe Licenciamento de Veiculo-CRLV, fazer 

comunicação e/ou concelamento de venda em Cartórios, bem como reconhecer a firma, 

recorer de multas e infrações de trânsito; podendo, finalmente, constituir e destituir 

advogado com os poderes das cláusulas "ad judicla et extra", para defender direitos e 

interesses da Empresa Outorgante, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, enfim, tudo 

promover, requerer, praticar e assinar o aue se torne necessário ao pleno desempenho do 
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presente mandato, ao que tudo dará, a Outorgante, por intermédio de seu representante, por bom, firme e valioso, sendo vedado o substabelecimento. 0 presente mandatoé válido por tempo indeterminado. Dados fornecidos por declaraç�o, ficando a Outorgante, através de seu representante, responsável por sua veracidade, bem como por qualquer incorreção. Foram dispensadas as testemunhas instrumentárias nos termos do parágrafo 50, do art. 215, do Código Civil Bra_ileiroAssim dissera, e a seu pedido eu, SIMONE MARIA DE JESUS DO CARMOSeua ESCREVENTE, digitei este instrumento, consoante o que faculta a Lei Federal 8.935, de 18 de novembro de 1994, que regulamenta o artigo 236 da Constituição_Federal/ dispondo sobre serviços notariais e de registro, o qual, após lido e achadó conforme, vai assinado pelo representante da oUTORGANTE e por mim, LAALA Bela IVANISE PINTO VARELA, TABELI que a mandei digitar, a subscrevo, dou fé e assino em público e raso. DAJE ISENTO -

número 015602, série 002, emissor 1606 deixo de consignar o recolhimento do 
Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial, em virtude deste ato ter por objeto a retificação de outro ato cartorário em decorrência de erro funcional, conforme determina o item "III", número "4", das Notas Explicativas da Tabela de Custas vigente. SMC. 

1TESTEMUNHO DA VERDADE. 

Bela IVANISE PINTO VARELA 
TABELIA 6 TABELIONATO DE NOTAS 

Bele lvanise Pinto Varela 
Tabais 

CONSTRUTORA PABLO LTDA 
PAULO ROBERTO BRUGNI NUNES 

Representante 

Selo de Autenticidade 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 8 
Ato Notanial ou de Registro 

1606AD9119311 
LJLAORTAVM 

Consulte: 
www.tjba.jus.br/autenticidade C 
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PABLA 
Hi 40 anos construindo confmça 

Proposta de Preço 

Número Modalidade de Licitaçäo 
Concorrència Pública 01/2020 

LENGENHARIA COM FATOR "K1 

LOTE /ITEM DESCRIÇÃO 

Constitui obeto da presente licitação a contratação de empresa 
especializacda de engenharia para executar obra de construção da 
edificação do predio da nova sede da Defensoria Pública no municipio K=0,88 
de Vitória da Conquista/Bahia, localizado no Loteamento Itamaraty, Rua 
Ro Doce s/n, Candeias, Vitória da Conquista/Bahia, de acordo com as 
especifcações, quantidades, condições e caracteristicas vinculados ao 
presente instrummento Convocatório 

multiplicador "K" 
OBS.: máxime acmitido de 1,00, Bmitado a 02 (duas) casas decimais em algarismo, conforme 
disposto no subitem 2.1.1, II do Anero Unico do Decreto 9.534/05] 

PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA sERVIÇD: | 180 DIAS 

PRAZO DE VALUDADE DA PROOSTA (60) DEAS (260] 

Savador 18 de janeiro de 2021 

Congtrora Pablo LTDA 14,443.519/0001-59 Paulo Roberto Brugni Nunes 



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DESONERADO 
NAE ERSA DELIRKDA 

ECNS ORAEURGAKCESINOO DXAAIA 

MESES TEM DESCRIÇÃO TOTAL POR ETAPA 
4MES SM�S o MES PM�S 

11,46% 
51.670,75 

1MES 2 MES 

10,56% 
47.612,84 

12,40% 
33.873,83 

SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 10,47 
47.207,05 

10,77 
48.559,69 

35,13 
95.966,73 
9,80% 

260.984,49 
11. 97 

405.510,91, 
100.0% 

3.387162.22. 

43,29% 
195.185,59 

13,45% 
60.643,25 

450.879,17, 
IMPLANTAÇAO 21,58% 

58.951,38 
273.176,02 24,57% 

67.119,35 

21,91% 
583.486,75 

6,2 
17.264,72 

3 UNIDADE DEFENSORIAL VITÓRIA DA CONQUISTA 9,25% 
246.337,40 

,28 
646.602,39 

18,95% 
504.658,78 

15,81% 
421.037,22 

2.663.107,04 

Porcentaaem 
Custo 
Porcntaoem Acumulado 
LCusto Acumulado 

13.55% 
458.787,72 

20.7 74% 

702.276,85 
20.R 17.3 15. S6% 

527.195,66 
88.03 

2.981.65131- 

707.245,64 586.145,45 
72.46 

2.454.455.66 
13.55% 34.43% 55.1 

458.787.72 1166.033.35 1.868310.21 

CONSTRUTORA PABLO LTDA 

CRO 
Pagina2 dei 



PABLA 
a N TUT oRA A 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROROSTAEDEruindo confiança 
INEXIST�NCIA DE IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO NOCERTAME 

Modalidade de Licitação 
Concorrência Pública 

Número 
01/2020 

[Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
Constituido de [Identificação completa da licitante], doravante denominada LICITANTE, para 
fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas da lel, em 

espedal o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para partiipar desta liatação foi elaborada de maneira independente por mim e o 

conteudo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer outro partiapante potencial ou de fato desta liatação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, 

a intencão de apresentar a proposta elaborada para participar desta lictação não foi informada, discutida ou 
receoda de qualquer outro participante potencial ou de fato desta lictação, por qualquer melo ou por qualquer 

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

d)aue o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitacão não será, no todo ou em parte, direta 
Ou indiretamete, comunicado ou disautido com qualquer outro partidipante potencial ou de fato desta lictação 
antes da adjudicação do objeto; 

(e) 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 diente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e Informaçðes 
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 n° 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 -0 autor do projeto, básico ou executivo, pessoa fisica ou jurídica; II 

a empresa responsável, isoladamente ou em consórcio, pela elaboraç�ão 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; 
Tservidor Ou dirigente do drg�o ou entidade contratante ou responsáve! pela licitação; V- demais agentes 
públicos, assim definidos no art. 207 desta Lei, impedidos de contratar com a Administração Pública por vedação 
constitucional ou legal. 

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

20-0 disposto neste artigo não impede a licitação ou contrataç�o de obra ou serviço que inclua, como encargo 
do contratado ou pelo preo previamente fxado pela Administração, a elaboração do projeto executivo. 
3 Considera-se participação indireta, para os fins do disposto neste artigo, a existència de qualquer vincuo 
de natureza técnica, comercial, económica, 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, formecimentos e obras, incluindo
se o fornecimento de bens e serviços a estes necessários. 

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

Art. 125 E vedado ao agente politico e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou condição, 
celebrar contratos coma 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 vedacão deste artigo a prestação de serviços em caráter eventual, de 
consultoria técnica, treinamento e aperfelcoamento, bem como a participação em comissões examinadoras de 
Concursos, no âmbito da Administração Pública. 

Salvador 18 de janeiro de 2021. 

Construtora Pablo LTDA 14443.519/0001-59 Paulo Roberto Brugni Nunes 

Av, Centenário, 2883 Edf. Victória Center 10° Andar Sala 1012-Tel.: (71) 3245-8488 CNPJ.: 14443.519/0001-59- Insc. Est.: Isenta 
CEP 40.157.151 Chame-Chame Salvador/Ba - e-mail: construtorapablo@construtorapablo.com.br 



PABA 
CoN STRUTORA PA BL O 

Hd 4o anos construindo confiança

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DoS DOCUMENTOS

Modalidade de Licitação
LConcorrência Pública 

Número 

01/2020 

Declaro a veracidade dos documentos por mim apresentados, sob as penas da le. 

Salvador 18 de janeiro de 2021. 

Constrotora Pablo LTDA 14.443.51J0001-59 Paulo Roberto Brugni Nunes 

Av. Centenário, 2883 Edf. Victória Center 10" Andar Sala 1012-Tel: (71) 3245-8488-CNPI.: 14443.519/001-59- Insc. Est.: Isenta 
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