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PROCESSO ADMINISTRATIVO: N® 548/2019

MODALIDADE LICITATÓRIA: TOMADA DE PREÇO 015/2019
UNIDADE SOLICITANTEiSECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇAO,OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para
Manutenção e Reparos em redes de Esgotos, Drenagens e Pavimentes de Vias

Urbanas do município de Nova Viçosa de acordo Termo de Referência (Anexo I).
EMBASAMENTO LEGAL: ART. 22, INCISO II, DA LEI FEDERAL N® 8.666/93.
RESULTADO:FRACASSADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- DECRETO N® 754/2019

fílasc. dos Santos Cláudia^0tto Cruz Moreira

Rosean

Membro

audia^gmo

Presidente

Débora-^mes dos Santos
Secretaria

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:733208-1124 E-mail: gabinetedoprefeitotõ)gmail.com - CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49
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AUTUAÇÃO
Aos vinte sete dias do mês de maio do ano de dois mi! e dezenove autuei sob

n° 548/2019 autorização do Excelentíssimo Prefeito Municipal para abertura de
Processo Administrativo em atendimento ao oficio Requisitório oriundo da

Secretaria Municipal de Administração ao qual pontuou a necessidade de
contratação de empresa especializada Contratação de empresa
especializada em prestação de serviços para Manutenção e Reparos em
redes de Esgotos, Drenagens e Pavimentes de Vias Urbanas do município
de Nova Viçosa de acordo Termo de Referência (Anexo I), levantamento de
quantitativos e Planilha Orçamentária Estimada, Mapa de Localização,
Cronograma Físico financeiro, oficio do Prefeito a contabilidade do município
solicitando informação quanto a dotação Orçamentária capaz de custear a
referida despesa, resposta do contador com a indicação da rubrica
orçamentária, ofício do Prefeito a Assessoria jurídica solicitando analise e
emissão de Parecer Jurídico em conformidade a Lei 8.666/93 e 10.520/2002.

Parecer Jurídico e minuta de Edital. Foi autorizado ainda Pelo Senhor Prefeito

autorização para deflagrar Processo Licitatório em atendimento a solicitação
supracitada aos quais anexo Decreto 754/2019

Cláudia 0:^Cruz Moreira
/

Presidente da CPL

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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Decretos

DECRETO N° 754/2019
DE 23 DE ABRIL DE 2019

"Constitui a Comissão Permanente de Licitação
da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, para o
exercício de 2019 e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA. ESTADO DA BAHIA, MANOEL

COSTA ALMEIDA, no uso legal de suas atribuições e em cumprimento aos dispositivos da
Lei n® 8.666/93 e suas alterações posteriores c/c as Lei Municipais Complementares n°.
014/2006 8 052/2017;

CONSIDERANDO que o Art. 51 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos
prevê a composição de Comissão Permanente para processar e julgar os atos relativos
aos Procedimentos Licitatórios. não podendo exceder a 1 (um) ano na Comissão de
Licitação da totalidade de seus membros,
DECRETA:

Art. 1®. Fica reconstituída a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa, que será composta pelos seguintes membros:
I. Claudia Otto Cruz Moreira - Presidente;

II. Débora Gomes dos Santos - Secretária;
III. Roseane Nascimento dos Santos - Membro.

Art. 2®. Compete a Comissão o processamento e o julgamento das habilitações
preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames licitatórios

instaurados, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro cadastral de
fornecedores da Coordenadoria de Compras,sua alteração e cancelamento.
Art. 3®. Os membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova
Viçosa, responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se
posição individual divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata,
lavrada na reunião que estiver sido tomada a decisão.

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I, Nova Viçosa - BA, CEP: 45920-000
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Art. 4®. Atribuir aos membros da Comissão de Licitação, além das funções
descritas no caput do artigo 51. da Lei n° 866/93 e suas aiterações posteriores, a de
receber e examinar todos os documentos relativos aos certames licitatórios, bem como

adotar medidas, para a realização do processo de licitação, desde que nesta ultima
hipótese, os procedimentos não conflitem com as competências do poder executivo.

Art. 5®. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário, em especial o Decreto n° 607/2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Viçosa - BA. em 23 de abril de 2019.

MANOEL COSTA ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

Endereço; Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I, Nova Viçosa • BA, CEP: 45920-000
Fone;(73)3209-1124 - E-mail; gabinetedoprefeito@novavicosa.ba.gov.br- CNPJ N"; 13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa, 27 de maio de 2019

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Departamento de Licitação, Contratos e Compras

Em acordo com oficio requisitório pela Secretaria Municipal de Viação, Obras e
Serviços solicitando a abertura de Processo Licitatório para contratação de empresa
especializada em prestação de serviços para Manutenção e Reparos em rede de Esgotos,
Drenagens e Pavimentos de Vias Urbanas do município de Nova Viçosa. Dotação
Orçamentária emitida pelo Contador, Autorizo ainda a Comissão Permanente de
Licitação a deflagrar Processo Licitatório de acordo com Parecer Jurídico e minuta de
Edital emitida pela Assessoria Jurídica em conformidade com a Lei 8.666/93.

Prefeito

unic/pal

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maIt: eabinetedoprefeito@email.com - CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49

PAEfErrUAit

o£

NOVA
Ccnsfrí//ndo

novo òisfúnoi

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
Ofício n° 004/2019

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Manoel Costa Almeida,

No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que
vossa Excelência autorize a abertura de procedimento liciíatório, nos termos da
legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários,
com o seguinte objetivo e descrição dos materiais e/ou serviços a serem
adquiridos/contratados.
Justificativa:

A presente contratação se faz necessária devido à necessidade de realizar
Manutenção e Reparos em Redes de Esgotos, Drenagens e Pavimentes de
Vias Urbanas do Município de Nova Viçosa.
Objetivo:

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para
Manutenção e Reparos de Esgotos, Drenagens e Pavimentes de Vias Urbanas
do Município de Nova Viçosa. De acordo com o Memorial Descritivo e Planilha
Orçamentária em conformidade com Tabela SINAP em anexo. Para a
realização dos serviços que serão prestados pela empresa a ser contratada
serão necessários a utilização de bens ou serviços, tais como:

Serviços Preliminares: Placa de obra em chapa de aço galvanizado;
Movimentação De Terra: Execução e compactação de aterro com solo
predominantemente arenoso/ argiloso exclusive escavação carga e transporte
e solo. Fornecimento e lançamento de pedra de mão. Transporte com
caminhão basculante de m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km,

Escavação mecânica campo aberto em solo exceto rocha, Areia para aterro posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte). Pavimentação:
Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante
elástico a base de poliuretano, Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia),
acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa,
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças
por m2), Rejuntamento pavimentação paralelepípedo betume cascalho.
Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maii: gabinetedoDrefelto(5)gmaii.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Caiação em meio fio. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna
de empreendimentos, /assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna
de empreendimentos. Reassentamento de paralelepipedo sobre colchão de pó
de pedra espessura lOcm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e
areia), considerando aproveitamento do paralelepipedo. Execução de
pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm,

espessura 6 cm. Rede De Esgostos E Águas Pluviais: Tubo de pvc para rede
coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elastica, instalado em
local

com

nível

baixo

de

interferências

fornecimento e assentamento, Sumidouro Regular em Alvenaria com blocos de

Concreto, Tanque Séptico retangular, Ponto de Consumo Terminal de água
Fria, (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc,
soldável, água fria, (dn no orçamento mm)(instalado em ramal, sub-ramal ou
ramal de distribuição), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.
Registro de Gaveta Bruto, Latão, Roscável, Ponto de esgoto com tubo de PVC
rígido, (Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc,
série normal, esgoto predial, (instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para prédios. Caixa de
Inspeção em Concreto pré-moldado. Os serviços serão feitos em todo o
Município tais como: Sede, Distrito de Posto da Mata, Distrito de Helvécia,
Distrito de Argolo e Povoados. Tais serviços deverão ser executados em um
período de 12(doze) meses, conforme cronograma de execução em anexo. O
acompanhamento para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, serão
feitos pela servidora Jéssica de Oliveira, Gestora dos Contratos Administrativos
do Poder Executivo, conforme Portaria n°. 003/2017 lotado, a quem caberá a

responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e
disposições deste Contrato, bem como, comunicar às autoridades competentes
qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal
e/ou administrativa

A fiscalização da execução da obra será exercida por engenheiro civil ou
arquiteto urbanista credenciado, independentemente de qualquer outra
supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha a ser
determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo. Compete ainda a
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos a gestão do contrato a ser
celebrado, ao qual designara a servidora. Engenheira Silvana Ribeiro Reis de
Melo, CREA 314.27/D -MG/9910-BA, matricula N°3 13 para está atuando na
qualidade de fiscal das Obras na sede do Município e o Servidor Sr. Rogério
Rezende David, portaria n° 263/2018, matricula n° 738, Eng.CREA/BA n°
Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-maíl: gablnetedoprefeito@gmall.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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051642150-6 Em Posto da Mata e Distritos subjacentes. O valor global

estimado para o objeto desta Licitação obedecerá ao preço máximo
estabelecido de R$ 725.006,72 (setecentos e vinte e cinco mil seis reais e
setenta e dois centavos), sendo esse o preço máximo que este Município se
dispõe a pagar pelos serviços contratados e será custeado através das
seguintes dotações orçamentárias:
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

12

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Públicos

Unidade

1201

Gabinete do Secretario Municipal de viação, Obras e
serviços públicos

Atividade

2.039

Gestão das atividades da Sec. De Viação, Obras e
Serviços Públicos

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - p. jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

Os serviços a cima descrito são de extrema importância para que esta
secretaria desempenhe um trabalho de qualidade em benéfico da População
do Município de Nova Viçosa.
Portanto aguardo deferimento da referida solicitação.

Nova Viçosa 23 de maio de 2019.

Salvino

Secretário Municipal de Viação, Obras e serviços Públicos
Decreto n° 764/209

Endereço: Av. Oceânica,3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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PAIfErrUAA

OE

NDVA
Ccn>f'v*"do un>o novo hlílúno'

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 548/2019.

TOMADA DE PREÇO N®. 015/2019.

TERMO DE REFERÊNCIA
1-OBJETO

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para Manutenção
e Reparos de Esgotos, Drenagens e Pavimentos de Vias Urbanas do Município de
Nova Viçosa.

2-JUSTIFlCATIVA

A presente contratação se faz necessária devido a necessidade de realizar
Manutenção e Reparos de Esgotos, Drenagens e Pavimentos de Vias Urbanas
do município de Nova Viçosa.

3-ESPECIFICAÇAO DOS BENS OU SERVIÇOS
SERVIÇOS PRELIMINARES: Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: Execução e compactação de aterro com solo
predominantemente arenoso/ argiloso exclusive escavação carga e transporte
e solo Fornecimento e lançamento de pedra de mão, Transporte com caminhão

basculante de m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km. Escavação
mecânica campo aberto em solo exceto rocha, Areia para aterro - posto

jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte). PAVIMENTAÇÃO: Piso
em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante

elástico a base de poliuretano, Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia),
acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa,
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças
por m2), Rejuntamento pavimentação paralelepípedo betume cascalho,

Caíação em meio fio. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm
Endereço: Av. Ofceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: gabínetedoprefeito(S)gmail.com - CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49
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(comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna
de empreendimentos, /assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto,
confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna

de empreendimentos. Reassentamento de paralelepipedo sobre colchão de pó
de pedra espessura 10cm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e

areia), considerando aproveitamento do paralelepipedo. Execução de
pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm,

espessura 6 cm. REDE DE ESGOSTOS E ÁGUAS PLUVIAIS: Tubo de pvc
para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm, junta elastica.
Instalado

em

local

com

nível

baixo

de

interferências

fornecimento e assentamento. Sumidouro Regular em Alvenaria com blocos de

Concreto, Tanque Séptico retangular. Ponto de Consumo Terminal de água
Fria, (Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc,
soldável. água fria, (dn no orçamento mm)(instalado em ramal, sub-ramal ou
ramal de distribuição), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios.
Registro de Gaveta Bruto, Latão, Roscável, Ponto de esgoto com tubo de PVC
rígido, (Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc,
série normal, esgoto predial, (instalado em ramal de descarga ou ramal de

esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para prédios. Caixa de
Inspeção em Concreto pré-moldado

4-LOCAIS DE REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão feitos em todo o Município tais como: Sede, Distrito de Posto
da Mata, Distrito de Helvécia, Distrito de Argolo e Povoados.
6-PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO
Tais serviços deverão ser executados em um período de 12(doze) meses, conforme cronograma de execução

6-ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
O acompanhamento para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, serão
feitos pela servidora Jéssica de Oliveira, Gestora dos Contratos Administrativos

do Poder Executivo, conforme Portaria n°. 003/2017 lotado, a quem caberá a
responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e
disposições deste Contrato, bem como, comunicar às autoridades competentes
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-mall: gablnetedoprefeito@gmall.com - CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49
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qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal
e/ou administrativa

A fiscalização da execução da obra será exercida por engenheiro civil ou
arquiteto urbanista credenciado, independentemente de qualquer outra
supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha a ser
determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo. Compete ainda a
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos a gestão do Presente

contrato, designar a servidora, Engenheira Silvana Ribeiro Reis de Melo, CREA
314.27/D -MG/9910-BA para está atuando na qualidade de fiscal das Obras na
sede do Município e em Posto da Mata e Distritos subjacentes.o Servidor Sr.

Rogério Rezende David,

portaria n° 263/2018, matricula n° 738 Eng.

CREA/BA n° 051642150-6

7-ESTfMATIVA DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

O valor global para o objeto desta Licitação obedecerá ao preço máximo
estabelecido de R$ 725.006,72 (setecentos e vinte e cinco mil seis reais e
setenta e dois centavos), sendo esse o preço máximo que este Município se

dispõe a pagar pelos serviços contratados e será custeado através das
seguintes dotações orçamentárias:

Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

12

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Públicos

Unidade

1201

Atividade

2.039

Elemento

3390.39.00

Gabinete do Secretario Municipal de viação, Obras e
serviços públicos
Gestão das atividades da Sec. De Viação, Obras e
Serviços Púbiicos
Outros Serviços de Terceiros - p. jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

8- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA
Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e

fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação
escrita do contratado.

Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento ás exigências do
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE
a partir da data da efetiva aceitação.

O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante
apresentação da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a
comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a
atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade da Situação
Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da
CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro
designado pelo CONTRATANTE;

O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não
superior a 90 (Noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão
depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que comprove o exato
cumprimento dos termos contratuais.

Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA
deverá tomar as seguintes providências:

a) testar todos os equipamentos e instalações;
b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações,
devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que
venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas
relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias de
Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida
pelo INSS relativo á obra/serviços.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela
solidez e segurança da obra ou serviço, nem a étlco-profissional pela perfeita
execução do contrato.

Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela
CONTRATADA para a execução dos serviços e obras contratados serão de
propriedade do CONTRATANTE.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir
do recebimento da obra, a reparar, ás suas custas, qualquer defeito, quando
decorrente de falha técnica devidamente comprovada na execução da obra.
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sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados,
conforme preceitua o Código Civil Brasileiro.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1 - São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

I - À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em

Cláusulas próprias deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas
estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual
sobre licitações, cabe;

a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação indicada no preâmbulo deste termo;

b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura
executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência,

imperícia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou
natureza, que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o
CONTRATANTE;

c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à
execução do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso
de equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo estabelecido, a
obra seja entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de
uso;

e) observar, na execução da obra mencionada, as leis, os regulamentos, as
posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas
específicas;

f) providenciar, às suas expensas, junto às repartições
competentes, o necessário licenciamento dos serviços, as aprovações
respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de placas
exigidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE;
g)fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e
mão de obra necessários à execução da obra;
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h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e
materiais novos e de primeira qualidade;

1) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de
equipamentos ou de serviços executados;

j) realizar as despesas com mão de obra, inclusive as
decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista,
apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de
quitação;

I) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive
quanto às redes de serviços públicos, aos fatos de que resultem na destruição
ou danificação da obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura
do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";

m) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e

obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e
previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem
como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária á
completa realização das obras, até a sua entrega perfeitamente concluída;
n) obedecer ás normas trabalhistas vigentes, contidas na
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne á despesa da
contratação com vínculo empregatício do pessoal a ser empregado na
execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da
execução dos contratos de trabalho em razão de horário, condição ou demais
peculiaridades;

o)fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o
uso e limitações da mesma;
p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/BA e
entregar a CONTRATANTE a respectiva ART;
q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as
Notas Fiscais de Prestação de Serviços, acompanhadas das respectivas
medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da
CONTRATANTE, especificando claramente o custo específico com a mão de
obra;

r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos
correspondentes ás medições da obra já executada;
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s) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os
serviços necessários à correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na
execução do objeto, sempre que a ela imputáveis.
t) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações
e despesas delas provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel
execução das obras contratadas;
u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e
pelos materiais empregados, que devem guardar conformidade com as

especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes,
a serem atestadas pelo CONTRATANTE.

v) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos

serviços pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho,
conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal e
demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer
natureza com as máquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus
ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em
x) manter constante e permanentemente vigilância sobre os
serviços e as obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais,
cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.

z) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo
máximo de até 30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o
cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos pagamentos.
II - A CONTRATADA é responsável por danos causados
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução
contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença
fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão
Administração.

ao
do
de
da

III - Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as conseqüências que advierem de:
a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão,
inclusive de seus empregados e prepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo
verificada após o termino deste contrato;
d) violação do direito de propriedade industrial;
e)furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários,
equipamentos e materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em

tudo que se referir às obras e aos serviços;
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g) esbulho possessório;
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

1) prejuízos causados à propriedade de terceiros.

inclusive

IV - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas,
decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas,

previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato,
podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do
cumprimento de tais encargos como condição do pagamento dos créditos da
CONTRATADA.

9.2- São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de
inadimplemento das obrigações da CONTRATADA;

b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos
em lei;

c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas
na forma da lei e do presente contrato;

d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço
e as cláusulas contratuais deste instrumento;

e)fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu engenheiro
responsável;

f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n°. 8.666, de 21/06/93 e do presente
instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro
durante a execução do contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo
estipulado no contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas
medições de cada etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro
responsável pela fiscalização;

h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da
obra ou pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato;
i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena
execução da obra, após a sua conclusão e entrega final;
j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as
notas fiscais de cada parcela;

k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação ás finalidades de
interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;
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I) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo
79 da Lei n° 8.666/93.
'OI

,oi

M.
4

Observação:

o julgamento da presente licitação será pelo menor preço global levando
em consideração ao preço máximo estabelecido de R$ 725.006,72
(setecentos e vinte e cinco mi! seis reais e setenta e dois centavos).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI 25,69%

OBRA: MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESGOTOS, DRENAGENS E PAVIMENTOS DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO
LOCAL: NOVA VIÇOSA/BA

SINAPI: MARÇO/2019 - COM DESONERAÇÃO

icÓDIGO

REFERENCI
A

1
74209/0
01

SINAPI

DESCRIÇÃO

ITEM

1.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

UNID

QUANTD.

28,80

TOTAL

P.UNIT.

RS

285,26

RS 358,54

RS

10.326,05

R$10.326,05

TOTAL DO ITEM 1.0

MOVIMENTAÇÃO DETEf
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
96386

SINAPI

2.1

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE

M^

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.

2.600,00

6,74

RS13.936,00

RS 5,36

RS

RS 5,64

RS 7,09

RS 8.234,40

RS 193,76

RS 7.728,40

RS 1,42

RS13.548,70

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO
96385

SINAPI

2.2

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE

M^

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
6454

SINAPI

2.3

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE PEDRA DE MAO

1.460,00

115,00

RS 154,16

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10
95875

SINAPI

2.4

MB, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).

M^XKM

11.990,00

RS 1,13
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83338

SINAPI

2.5

368/INS

SINAPI

2.6

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO. EM
MATERIAL DE IA CATEGORIA. COM ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

{RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

11.990,00

M-

1.820,00

R$ 2,45

R$

48,75

R$ 3,08
RS
61,27

R$ 29.375,50

R$ 88.725,00
R$ 171.548,00

TOTAL DO ITEM 2.0

pavimentação
68325

SINAPI

3.1

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO,
ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELÁSTICO A BASE

M*

455,00

R 43,91

R$ 55,19

R$ 19.979,05

560,00

R$ 31,91

R$ 40,11

R$ 17.869,60

1120,00

R$ 53,68

R$ 67,47

R$ 60.121,60

1120,00

R$ 24,01

R$ 30,18

R$ 26.891,20

156,75

R$ 3,43

R$ 4,31

DE POLIURETANO

98679

SINAPI

3.2

PISO CIMENTADO,TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,PREPARO
MECÂNICO DAARGAMASSA.
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO

72799

SINAPI

3.3

DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3(PEDRAS PEQUENAS

M'

30 A 35 PECAS POR M2)

83695/0
01
83693

SINAPI

3.4

SINAPI

3.5

REJUNTAMENTO PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO
BETUME CASCALH INCL MATERIAIS
CAIACAO EM MEIO FIO
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537,65
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ASSENTAMENTO DE GUIA {MEIO-FIO} EM TRECHO

94276

SINAPI

3.6

CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

M

223,00

R$ 36,98

RS 46,48

M

822,00

RS 33,85

RS 42,55 RS 27.824,70

RS 8.246,54

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO

94275

SINAPI

3.7

RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉFABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS.

REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE

73790/0
04

SINAPI

3.8

COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESSURA lOCM,
REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO
E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO

489,00

RS 40,46

RS
50,85

RS 19.784,94

PARALELEPIPEDO

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO,
92393

SINAPI

3.9

COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA
6 CM

M'

1.038,00

RS 46,98

TOTAL DO ITEM 3.0

-4

REDE DE ESGOTO E

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-mall: eabinetedoprefeito@emall.com - CNPJ ne CNPJ: 13.761.531/0001-49

RS
59,05

RS 48.765,24
R$ 230.020,52

NDVA

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE

90694

SINAPI

4.1

PAREDE MACIÇA, DN 100 MM,JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIAS-

M

255,00

R$ 27,90

R$
35,07

RS 7.115,31

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE

90695

SINAPI

4.2

PAREDE MACIÇA, DN 150 MM,JUNTA ELÁSTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIAS -FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

M

180,00

R$ 56,61

R$
71,15

RS 10.189,94

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE

PAREDE MACIÇA, DN 200 MM,JUNTA ELÁSTICA,
90696

SINAPI

4.3

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIAS-

M

46,00

R$ 86,64

RS 108,90 RS 3.985,35

R$ 230,33

RS 289,50

RS 49.750,62

R$ 67,34

RS 84,65

RS 1.683,62

RS 99,24

RS 124,74 RS 3.175,83

RS 63,45

RS

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE

PAREDE MACIÇA, DN 300 MM,JUNTA ELÁSTICA,
90698

SINAPI

4.4

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE
INTERFERÊNCIAS-

M

216,00

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

20180/1
NS

20181/1
NS

20174/1

SINAPI

4.5

SINAPI

4.6

SINAPI

4.7

TE, PVC,SERIE R, 150 X 100 MM,PARA ESGOTO
PREDIAL

TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM,PARA ESGOTO
PREDIAL

TE, PVC LEVE, CURTO,90 GRAUS, 150 MM,PARA

UNID

UNID
UNID

25,00
32,00
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20176/1
NS

41896/1
NS

7082/IN
S

46,00

ESGOTO

NS

SINAPI

4.8

SINAPI

4.9

SINAPI

4.10

SINAPI

4.11

TE DE REDUÇÃO, PVC LEVE, CURTO,90 GRAUS, COM
BOLSA PARA ANEL, 150 X 100 MM,PARA ESGOTO.
TE DE REDUÇÃO, PVC, BBB, JE, 90 GRAUS, DN 200 X
150 MM,PARA REDE COLETORA ESGOTO.

TE, PVC, 90 GRAUS, BBB, JE, DN 100 MM,PARA REDE
COLETORA ESGOTO (NBR 10569)

UNID

UNID

UNID

22,00

12,00

15,00

R$ 73,96
R$ 280,79

RS

92,96

RS 1.627,03

RS 352,93

RS 3.369,50

R$ 85,51

RS 107,47 RS 1.282,60

R$ 144,20

RS 181,25

RS 182,20

RS 229,01 RS81.990,10

R$ 180,30

RS 226,62

RS 374,33

RS 470,50 RS 23.208,46

RS 326,96

RS 410,95

RS 10.462,64

RS 1.878,07

RS .360,55

RS 9.390,36

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA

83676

DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M

INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M

480,00

RS 69.217,99

TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA

83677

SINAPI

4.12

DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M

INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M

83446

02797/0
RSE

74166/0
01

98052

SINAPI

4.13

ORSE

4.14

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E
DRENO BRITA

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços
esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 xO.SOm

UNID

UNID

450,00

86,00

62,00

RS 15.506,00

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
SINAPI

4.15

DN 60CM COM TAMPA H= 60CM -FORNECIMENTO E

UNID

INSTALACAO

SINAPI

4.16

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉMOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA
INTERNA = 2,50 M,VOLUME ÚTIL: 2138,2 L(PARA 5

UNID

32,00

5,00

CONTRIBUINTES).
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NDVA

SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
98078

SINAPI

4.17

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M,ÁREA DE INFILTRAÇÃO:

UNID

RS 3.647,64

5,00

R$.584,71 R$ 18.238,18

13,2 M^(PARA 5 CONTRIBUINTES).

R$313.11245

TOTAL DO ITEM 4.0

1
1

■ 'í

S■

TOTAL GERAL COM BDI

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: gabinetedoprefeito@gmall.com - CNPJ n9 CNPJ: 13.761.531/0001-49

R$ 725.006,72
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PLANILHA BDI DES
TIPO DE EMPREENDIMENTO:

DESONERAÇÃO:

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e

Sim

pavimentação de vias urbanas

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da

40%

base de cálculo para o ISS:

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%
3®

Siglas

% Adotado

Situação

1° Quartil

Médio

Administração Central

AC

4,01%

OK

3,80%

4,01%

4,67%

Sequro e Garantia

SG

0,32%
0,50%

OK
OK

0,32%
0,50%

0,40%
0,56%

0,74%

R
DF

1,02%

OK

1,02%

1,11%

1,21%

L

6,64%

OK

6,64%

7,30%

8,69%

CP

3,65%

OK

3,65%

3,65%

3,65%

ISS

2,00%

OK

0,00%

2,50%

5,00%

CPRB

4,50%

OK

0,00%

4,50%

4,50%

BDI PAD

19,69%

OK

19,60%

BDI DES

25,69%

OK

Itens

Risco

Despesas Financeiras
Lucro

Tributos (impostos GOFINS 3%,
8 PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo
com 0 município)

Quartil

0,97%

Tributos (Contribuição
Previdenciária sobre a Receita

Bruta - 0% ou 4,5% -

Desoneração)
BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU)

1

IBDI COM desoneração

?0,97%

24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
BDt.DES

=

fl-hAC-fS + R + G)*íl-h

DF)*(1+L}

^

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de
cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e
pavimentação de vias urbanas, é de 40%, com a respectiva alíquota de 5%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a
alternativa mais adequada para a Administração Pública.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Adebaldo Rodrigues dos Santos
CREA/BA 18457/D

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: gabinetedoDrefeito@gmall.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

OBRA: MANUnNÇÃO E REPAROS DE ESGOTOS, DRENAGENS E PAV1MENTOS DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO
valor dos

discrmnaçAo

rrEM

PESO <%)

SERVIÇOS (iSI

MÊS-01
%

VALOR
10.326.05

1.42

10 326 OS

100 00

100 X

171.548.00

23.66

34 309.60

20 00

20 X

230.020.52

31 73

SERVIÇOS PRELIMINARES

1

3

movimentação oe terra
pavimentaçAo
REBE OÊ ESÔôTÔEAfiUAS

4

pluviais

»>

313.112.15

-

43.1ã

VALOR

%ACUM.

%

100.x

%

zyxwvutsrqpon
100 00

-

-

34 XS60

20.m

40 X

-

34 X9.60

x.oo

60 00

62.622 43

x.oo

20.00

96.932.03

13,37

24,26

-

•

100,00

72S.006.72

MES^

MES42
VALOR

%ACUM.

6.16

44.635.65

34.309.60

&16

10,89

4.73

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CRONOGRAMA PISICO-FÍNANCEIRO

%

VALOR

%ACUM.
100 X

34.X9.60

20.00

%

.

-

34 X9 60

sox

20.00

%ACUM.

VALOR

20.00

13.37

40.x

37,63

%

%ACUM
.

VALOR

100.00

40.00

100.00

100 X

1X.OO

100.00

6,35

80,96

-

20.00

60.00

62 622.43

20.00

eo.x

62.62243

20.00

IX,00

9& 932.03

13.37

51.00

62.62243

8.64

5964

6262243

6.64

68,27

V.

1X00

20, X

x.x
IX.OO

-

6.35

87.31

VALOR
-

% ACUM.

%
-

46.004.10

20.x

45.004,10

X X
IX 00

•

6.35

VALOR

93.65

-

46.004.10

20.x

1X.OO
46.004.10

20,00

46.004.10

6.35

46.004.10

6.35

X.OC
IX.OO

1X00

IX.OO
IX 00

-

% ACUM.
IX.OO

IX.OO

•

%

VALOR
-

-

%ACUM

%

IX.OO
1X00

-

VALOR

MES-t2

MÊS-11
%ACUM.

1X.C0

46.X4.10

-

-

62622.43

-

46.X4 10

%ACUM.

%

1X.OO

-

100 00

20.00

VALOR

100 X

MES-10

MES4)9

%ACUM

100 00

.

62.622.43

%

MES-08

MES-07

MES46

MES-05

MES4)4

IX.OO

Rihftiro Ppfs de Melo^
>,v.Gia9lO-BA

74,62

-

46X4.10
-

46OT4.10
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Nova Viçosa, 24 de maio de 2019

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

Em atendimento a solicitação do Secretario Municipal de Viação, Obras e Serviços
solicitando a abertura de Processo Licitatório para contratação de empresa especializada
em prestação de serviços para Manutenção e Reparos em rede de Esgotos, Drenagens e
Pavimentes de Vias Urbanas do município de Nova Viçosa. Solicito desta assessoria
Jurídica analise e emissão de Parecer Jurídico, bem como minuta de editai em acordo
com a Lei 8.666/93.

Prefeito Munic

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: gablnetedoDrefelto@gmail.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Do: Setor Contábil

Para: Setor de Licitação

Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos
que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que
há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o
Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa de Empresa
especializada para a execução de Serviços de Manutenção e reparos de esgotos,

Drenagens e Pavimentes de Vias Urbanas na Sede e Interior deste IVIunicipio,

decorrente

da

presente

solicitação

será

custeada

pelas

UNIDADES

ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

12

Secretaria Municipal de Viaçâo, Obras e Serviços

Poder

Públicos
Unidade

1201

Atividade

2.039

Elemento

3390.39.00

Gabinete do Secretario Municipal de Viação, Obras e
Serviços Públicos
Gestão das Atividades da Sec. de Viaçâo, Obras e
Serviços Públicos
Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

Nova Viçosa - BA, 23 de maio de 2019

LINDOMAR SA^AMIIVI FONSECA
CRC/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,~ Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73 3208 1124 E-mall: controiadorianv@gmail.com CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa, 23 de maio de 2019

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor Contábil

Em atendimento a solicitação do Secretario Municipal de Viação, Obras e Serviços
solicitando a abertura de Processo Licitatório para contratação de empresa especializada
em prestação de serviços para Manutenção e Reparos em rede de Esgotos, Drenagens e
Pavimentes de Vias Urbanas do município de Nova Viçosa. Solicito desta contabilidade

a informação quanto a existência de Dotação Orçamentária capaz de custear a referida
despesa.

^refeito

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000

Fone: 733208-1124 E-mail: eabínetedoprefeitü@gmail.com - CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49
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MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

PARECER jurídico
Processo Administrativo rf. 548/2019.

Origem: Comissão de Licitação.

Assunto: manutenção e reparos em rede de esgotos, drenagens e pavimentes em vias urbanas.
Interessado: Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
EMENTA: Direito Administrativo. Análise jurídica do texto da
minuta do Edital da Tomada de Preços para contratação de

empresa especializada em

prestação de serviços para

manutenção e reparos em rede de esgotos, drenagens e

pavimentes de vias urbanas do município de Nova Viçosa/BA.
1. Relatório.

Trata-se de solicitação encaminhada pela Comissão de Licitação para emissão de Parecer em
cumprimento ao parágrafo único do art. 38, da Lei 8.666/93.
Analisando os Autos e diante dos valores estimados para o objeto, a modalidade a ser

seguida é a Tomada de Preços conforme o artigo 22, §2°, c/c o art. 23,1, b e II, b da Lei 8.666/93.
Desta forma, a Licitação foi enquadrada na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço
global.

Tem o Edital de Licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global,
por objeto a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção e
reparos em redes de esgoto de engenharia para reforma e ampliação da Escola Municipal Laura
Bandeira, localizada na Avenida Durval Carneiro, centro, distrito de Posto da Mata, município de
Nova Viçosa/BA.
Foi-nos encaminhada á Minuta do Edital e seus anexos para análise jurídico-formal.
Sinalo que o presente parecer não se restringirá ao exame exclusivo da minuta de edital, mas
também dos atos do procedimento licitatório realizados até então.
E o breve relatório.

2. Análise Jurídica. Instrução Processual. Edital e anexos.

Inicialmente, consigno que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os

elementos que constam,até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.
Portanto, este parecer será única e estritamente jurídico, não me competindo a adentrar sobre

a conveniência e oportunidade dos atos praticados até então, nem analisar os aspectos de
naturezaeminentemente técnico-administrativa.

A Tomada de Preços, como se sabe, constitui modalidade de licitação utilizada para aquelas
contratações que possuam um valor estimado médio, compreendidas até o montante de R$

1.430.000,00 para a aquisição de materiais e serviços, e de R$ 3.300.000,00 para a execução de

obras e serviços de engenharia.

O

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

Destarte, em obediência à legislação de regência, a Administração justificou a modalidade

de licitação a ser adotada, enquadrando a pretensa contratação nesta modalidade licitatória.
Quanto à formalização do processo de licitação, percebe-se que foi devidamente autuado,
protocolado e numerado, em consonância com o disposto no art. 38, caput, da Lei n^ 8.666, de
1993.

Ao analisar a Minuta de Contrato, verifico que estão presentes todas as cláusulas

necessárias, elencadas pelo Artigo 55 da lei 8666/93, estando em conformidade com a Legislação
em vigor.

Feitas as observações pertinentes, concluo que, do ponto de vista jurídico, até o presente
momento, conforme consta dos autos não há óbice à viabilização do Processo Licitatório

pretendido, estando preenchidos os requisitos do Art. 40 da lei 8666/93 e demais Legislações
pertinentes.
3. Conclusão.

Segue os autos para prosseguimento dos demais atos e que sejam aplicados ao certame todos
os princípios que regulam os procedimentos licitatórios.
Por fim, em cumprimento ao Princípio da Publicidade, seja publicado o aviso em órgãos
oficiais contendo o resumo do instrumento convocatório, como forma de garantia de eficácia do Ato

Administrativo praticado pelo Agente Público bem como ainda observando o quanto disciplinado
no art. 21 da Lei 8.666/93.

É o parecer. À Consideração Superior.
Nova Viçosa, 24 de maio ^ 2019.

Daniel Teles Carvalho Machado

Advogado - OAB/BA 28.109

PHtr tlTVtiA

0£

NDVA
Consirvindo uma novo hslOno'

7

Aviso de Tomada De Preço N° 015/2019
Processo Administrativo 548/2019

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa - BA

A CPL do Município de Nova Viçosa-BA, torna público que será realizado no
dia 14/06/2019 às 08h na sala da CPL situada a Av. Oceânica 2.994, Bairro

Abrolhos I Nova Viçosa Bahia, Processo Licitatório na Modalidade Tomada de
Preço N°015/2019 para contratação de empresa especializada em prestação
de serviços para Manutenção e Reparos em rede de Esgotos, Drenagens e
Pavimentes de Vias Urbanas do Município de Nova Viçosa, de acordo com
Termo de Referência Anexo I. O Edital deverá ser retirado pelos interessados

junto a Comissão de Licitação no endereço acima.

Cláudia ore. Moreira

Presid^te da CPL.
DECRETO 754/2019

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-mall: gabinetedoprefeíto@gmaíl.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

Quinta-feira
30 de Maio de 2019
34 - Ano ■ N° 2833

Nova Viçosa

Diário Oficial do

município

Aviso de Licitação - Tomada de Preços Num: 548/2019
PREFEITURA MUNiCiPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJ N; 13.761.531/0001-49

TOMADA DE PREÇOS 015/2019

A CPL do Município de Nova Viçosa-BA, toma público que será realizado no dia 14/06/2019 às 08h na saia da CPL
situada a Av. Oceânica 2,994, Bairro Abrolhos I Nova Viçosa Bahia, Processo Licitatório na Modalidade Tomada de
Preço N°015/2019 para contratação de empresa especializada em prestação de serviços para Manutenção e Reparos
em rede de Esgotos. Drenagens e Pavimenlos de Vias Urbanas do Município de Nova Viçosa, de acordo com Termo de
Referência Anexo 1. O Edital deverá ser retirado pelos interessados junto a Comissão de Licitação no endereço acima.
Cláudia O. C. Moreira- Presidente da CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VWHUEKUJZHH/LNDMSSIA/W

Esta edição encontra-se no site: www.novavicosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASiL

DIÁRIO OFICIAL
iAivADOt.amiMim. looi

MUNICÍPi

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
PREFEITURA MUNICIPAL DE UTINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

»t E«ff«fl>*A yuNCtfPAL 0£ U7W&Jt«X

PHfQÀO PHüSSMCUVt H' e2t/?01> • .:
i-*
ÍA •• d»

1 j f* * 5fc'.wc*

«vtDOSf JBfíj'"! Cl c»£'.in'et!iCii:i»i cp»?
A
PWMrViA^
r«'«

At* Utarv.:»^ 4*
ãAPn
&«•«
•»
cMt
^

^
«t/^v i*<
«• £uw'*»*^dt A«
(M«W v-jr-,
f a^l iA*4
^ >

M
t O^CÇAf.«

9%

At A
' '.«*••
•<L.. r'^
t »•'&;.>'

«X wm oaoe
''j*'Tt«j'ak

la
Wia,A-;<j 0*«
»5i •;
i4»»
>• M'» A» Lvx-Tb-n
n SaV «w '«c-tt Pa M. • •>

."»• T S"-?
k4,>li •-

..•f.>'RA Ma-A na /aiir dit:>3 %»'-•vaiot* fhíi"4;i
a;
«c
?» C X
-If '^
Iia9>?c«mvf •CDf«tlUTAÇfcODftdtir«iÇOidPEClALl2AeACM

FOANCCIMCNTO 0€ fOOA PlFRA^ESTAUT UAA WCCES^AlA PA«A PCAtlZAÇÀQ QC TOMa CV6WTOft POMüNiCIPlO
:>*••*» vr
* t»>.^aí-r'»..cy.x-.k w
^r».v
(•*
9» .'•;iv WarCiPlu^:
PIRESOeSOU2A "ty.r-j
Pfl£Ff TtURA MVWCStAL OE UfSI&A^

pp(a|«acp*'

V etta«< (*^'9 **• »»9b*0i na i

VCdlfc-'^ ;• ^4 lll»4 4d JUTd

MfCVAO PPCSEMCtAv N'
'V

1..-

. i../».-

'fL V

« / ••..yx*-" 5, r
o.. ': ^ •'

U,*i íifj >1 ••'5#

i>f .r*! A*

• j

>'^e .•,-,* iX »«*'» «••>ra>>0

PA v ra

^la

rv 1 «a.v^

<-» —-rla-íAde

-y -fc a

Vi^<

*(i.i. v<*.

'*»*í VÍ*«'Al *«•').'.*70

t<4r'r; «r

-1.
:tara CSNT«ATACAeDBEUP«StAtPASALeei<A6 K 01 (UM| TSATOJI BtfBIPlAfi OT
O^M) MAQUINA CX? TiPÚ (AETRú SSCAVAOErltAL COttOPEAAOOR OE ACORDOCOM A NGQE5SOADE DA AOMPlIAtM*
ÇAO W~A'»'V Jiv"* •
-<')' |'^Pí^ •—'•»'•;. ••. . ;»:• • "T»,.*
UA r*
v
liA*PÇ>0

Avn« 9¥
Õ« *'•<« H' anoot*
Pro<t*«e Ad^ntftiAtMixAl^Pídl
Pf«ung*4
d* M«*a v<o«« > tt A

lUtf PMCIOK fOÜJA (•*{} —
PR CF C ktuA A PA i;n < iPiAL O £ VT mo A •« A
•

PfiWAô OnCftfMCAL K*«V4frl4- * ^-v "•

t,w«'. .*st» utr -

ir^yrsu.vy
n oui .

- r,v/ .,u., ,.!« >•

"j i.',<.'!• r» J ii^vo.v. ix,*.''i ;v

ifL »r .tfJk

* ».v-.

. I

.".-x

«'..o

RA ^ • pt.'*. j

*.•.•.• • !» " MeiV .»i •í'i« tv l-f.

«í^*i •ti>WJ'«í. -ivy'. I*.í

.-f. «a

t». U..-i j./' i»'jjna

jj«,

»'HLwAiw •'-.t-irn.Ak V JJA.OU titC'0«

:v«i^ i ^CCUTRATACAO OE CM^REAA C«PecWlU2ADA CMA€RyiCOOOe PROOuÇAO 0£

UtCA CPAVACLotieSPOTE VEICiJLACAOO€MÍOIAVOLAK1f €U ATRNOUiieNTQ AS PteCCBAPCMDCS OC HUHCiPtO P8
UtMCABA i.ei', > .•tPn

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO

x^ífj

, '5' ' irj H/'>a

PR CPEpTVPA MUNICIPÍAL O E UT«0A'0A

PRECAC ELCTRÒNICO N'MAP7P^t • v

> WUhICiFO Pe PAilAAS Oe M(>N*e AirC « .
,.t»í
.r.".i'»jA

PflCOAO PRCflCNCtAL ÍHP H' «:«;3»t>PP
.
CiAv
A. r,
-

CE PfikCO PAkA C'ONtRATA<:AC Ti lUIW

»A t APi .
.
it' AH
:>»; •. :r.*t*L*:

••CB^iÇOS UC V*N'jTlftCiO O'.
«jDt
M

4-1

r».*,»» 3. Wfci.» A*.
f «•

;i;f/

'j.i'. ' i- r . i.'^Vtrk
If. ^w.;vS nr^-i-'>•

jv« •>««..
0*j4la

irivs •««<•*,•«

CqAAI Mf"-.?»

«'•r',..

'I

svM-.Vj-

' • ':r

-S--1VJV' • í

.«aji,

< X' , .

f.1

/-

'..

. V

j. . «h t, » K

. r «r >«

1-^.J'r t; 1 "1'

' *. '

X

»» .:'ii a Ü»

r»

> c-la l» '

-v e-sd'*-:^ í-^Pír^*-

« '
Sa t.-" PIWWtA Pü
LI ^
Ac 3»
Fp*»

CCífACÁO cw.<
• d <(£'**• •»<>»
'.br. • fanv^a '«*^A VaUiM Cf PA» 4o* &«Me«
|«rkf|C4 Otd:"'e'''4CSP
9» lhO» 4It>».*M3
M''3dl au« M
-fk '; j iC
«lA-iip* rv

í

•lAf:4»:0 c»T raerft r.aar ;«

a

f •)« i»ad

*-3 ww*

^;^>4>'..iriCONTP*UCACOEPO»«CP:C«0*OERiOMBORETOOCriPO
r.j

da t-ft* r^ a b .

o.. .'

..

r'•

(a

M

•riCONtBATAÇAllOEPORMECCOORDEMATEPlALOCSVPPMtNTO

D( BtFOPIiUtPCA MPAATeNQÇR A&LCCF&SSAOE&DOiR^NC^lOOE UTBiCA v-ti
?ir. «
.r, ..^ f.
->- ,,.v. ' THAOíU BANDEIRA AR au^
oa» «**>^1 Ae«> jM* • • « r*i
>la .r.-r**»V. W
a

J.

r.a''.

PREGÃO El»fiTRONPCO N OUrVítt • L "<^3.c.. di -fM. a V^-^ ;.kt > .'«-•>«

i>ariPic«c<o 01 oi**eiiM
J» H/Aa A-t»^ Etiaiv 94 Qa' a
^aeo» » aW
0«

c. Jk*

Tw R?''/,TR*
COHDCORAOO.

'•« w<>» m •>'17 . ri

< •

0<>CO*OOCCUANECEUCADeCAAO«a«cSTRriCAO . •'a k
:'.
«'
: ^ tV > s^rr-ac.
TMAOCuIAMDCjAAARAUJO

.»<

Ao ;•»(>«»

'.et , tw.-. i..ií « 1. \-*

DR EFClTuAA tf jWC AAL ÓE UTll»CA4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÃO ARCADO

^'«'***1 or>

.í^íl^ri-

. >•• 1NAKURAND««AARAI470

PREC AO ELCTRÓmCQ N' 0T»/20lP . . t-r ^

... ..

aut

o--^a

PR CTEl^VPA M*ifMCP»LAL SC xftmCA^

•<

QA -r« «- to
/-.'A»vii I --f « "

-u f-tr^pí.^j W»/»* ;ji x ul.-.^-

.Ja»-r-Pf-A*
'M**) N»
' to tt*»-" n a CONTBATACAO Of R0RMCK30I» DP

tr-trw

TlPOSPLlT 06 ACOAPOCQM A NiceAGIOADE DA ADMINISTRAÇÃO U-^a nH,-'

i íl-í •
i PHV.íírxcA-;
Fík* **Lr*£tR A', sí*
:
'Jt t> w-v.;» <
.. '.i/f*L c;* i.

bA

IP'

HARCO LUt£P Rb^ÜE 30U£A

» >r»

^' í*

H Ub ,7H Oi^VK

taiae ts^c n*

ff .í|4A'k*.V*aA

UU ia >
P'^;r«'fO

FUNDAÇÕES MUNICIPAIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE SANTANA

Uamdi Ativ*f«r> kfa^.«'
RratfMP «BMetRal

:a:»v,« •'.1 tp?^ Etiicj.r f *' ; ;W^ %».

ACOTTiitiAO tfpn«r>eflle O a LpcRkAo 'e >7.' e~i»

VA tUriJ-eaít

r i'vP< ««ít 'Jv? «•?

CAlriOrridef n» TAa.i#

PUlLiCACAO OB SXtRAtÔ OR CONTRATO M*at>P»OtP

coiiTnxTMjir

'

iV

r»Ere'TjjiAui.)ii;:«i 8S miíii.f^nn

COnrnMADCi
Cf>F

•'.'íK^tn" n

Ari

p.cxkc o .'fArjC •«• avpov íi)i4 rRocirss»^ adü.n>5trat;võ -* jm.sítr

| Jrj 1v;b' 1

>0.afrs'a A

ôAUu

O* tPft Oi inC tfkjSO rit 'U

PANf U4l Ün«trillfl9R

lNC*íai "VOAtíÇ C»V'P'>«.»'W

CO*lt««TANT|; KUNpO

Ukju Cri^^ti Pt 'tfAtOg DOE.AADC i*?ilA»pA r.:r.'»íTrt a^ADA 'jr'i>S BpOWCVCA COWêHv.O SkRviÇOÔÉ REPREtC-

VAlOKiOCMUlODOft SAKtO» (ilhO

>A<ÒCA iT{3A

.'ae> Nt 10 lWfCS A(tr<>(«.• a &i corVAV. Ot.mCPP^

.'!»»

OBJETO
«lESIíCIO Qí sm«<OS D£ S0riCfl'2.lC*C WS* A stEAiiíACJlO Dt SMtJrt »H' sr CO IAUS:C *l CiiS
#*HO*»oyE«A''«t5t'.T»nAcifwci''wce»e'iHCSi5«f "íocs^Trope w»at~ci«noa '.ouv.. cífsjcE
VH.AOAKCASa DUttAHTt 0»iStl:X>r« 1AO

VAIOBOIÔHAI

CEAAftlO

#14T«0e;Qi.'ATaiVL ri-T<-E..Tf5BEAi-..

•.niEf»c;A

J*ri:«a,TA*iTe. ÍHirC/fVbD.i NJ^ks* '-Al C. '-AtfLC. tb • L HACf .S*P.'1NA

COMWNKAOO AOiTfVO H'0tP2«tft1

arie c»*i vee< yijfc»' »« «1 ^

i.'.«v:iVA jixj.v;'-.» 21 li

;».í..70i;

»*-«•

r 1-JAto t-y

p*»)Yi»'b ;f * f' ' .wM'-» Ofd» *3 tf l/Aa;

«Ti#*»» a teNA»-k »»v V'
4*1t i*c* ••Ia» «1 PfilAíee n

tO • • -n - '«9^^ wP.*;*-?©! © »«•.>«
*•»'
w e »-r •

t i {«'"'.pn 4» ?•* 1'.-Ci»
v t*,
-^v Va

(t *.:)NTRMAOA OREEN CARD O/AREPCiCOC&COWiftCKlE 5CRVCQ&
UAXriian-xt

*«a'«Uax M

W> «•

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
A CRmMR Pttn«Mftta «a ucHkBa
nau o dopn» »« i» £»adriit R 4J >70«&. r4 a«i F«Mr«l I SMIt» nj
%•»»»»«(•'
t «TI •tçsRS «9» PTC frtfP WtfPPOMM «^IIOIRV « pvRM«M»«A 0Pr«7«
vtx'artta ap'»w.ttaAtiiciiA<«mw*Al«vAaaA'>»rrri«* wak* «• CSD

»V.^
A vB .•;.»» I
^Fveic^iv.-o

APReOOEiRAECOtfiPCDCAPOÚOO iiJh^CiP«aDEd4H0eSFa.H0l."<ri/^^ . >*:

L.,.

*y.- - • • .

V tf* « >ri 9« ' t k« .'L '. I

BfATiiNi -Tr*Kti'i>»j

.

t ' •. •

3j : .•'*

;"y'-'

• tf ) '

•

V.í.

UL'J

tipo M«n«< Pte(4

tf ...k >'i

"

üiv»lrt OMPi A«J(»CIb «• Pi*í»*oiB»m»aA*^
veHAV «ESCfUt^p UCÇor r PMaT;SOÚ

r"»

.*••

Vtwcec-C"

TA.Ak^CL t'OA

MÇ

Uty<0:T;Uyt V»in' R|

HAri' --:

*»S

wf

.•.•>UCRr !• CAC..

' ata

r*'

'C*

ifO

>»(»

NSrCiS7^C

•flaCCOOA

««« RR Tf^rJOO «CN^CCOA PRiUC OUfWDwCAoC

RJ 4aM« sr^rEliOA rA^Afs-ÍU ôf CÍHJ'PAWCNtM«»A SA'.jCP OCÔIÍ^
C*Xl Cí» *'6rMi>yj^CGA

•«OWtXC^SACAi; x•^.kTAcLo••'M »««"

PREoAo UL^AONPCOi 0«>CO*0 .:«?•» A4w»<ç>» 6» CVàv») vfl'8kae m*a

•*ef^ ri « Ae4»»iriiM •> 09 OSTjtki v.A-C^ vE^riCE

»I E U PR 6 E NCf W£nr CS C OW FAC^O E l OC AC 0£S • E iRti 1 tPP

«•Mr Mel trifKP •••f>«09a<Pâ

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS

nOVC^&CAÇACliClTAÇAOvm;0'Air.TPRF.OAO ^'le^RO^iíCOn D4Í*»'í C^Iq Aaia<MÍ9M EsbkMMt»
Wwl friT* airirxa*' At n«cM«<A<»«riaAt«Tn;An &«aa* vfNCf F.OA UC^rtAP r.OVfÇR;* Õ C SCRviÇO^ tE^PriCOfl .T^A
v^Mk Mf ji ri u» 40 H©>*>eeçaj,>o 0'aAi'v.*4 «k

«BETCITUKA MUNIC «Al OC lWaU«*NAE4A

.lAIMP'»!':..!»'*U/lei» ""I t'i'.;i-.

tRUC*

. Ut'«;31
tM»'rt*9Awr«
M »•*• *»• i«Ar'><N* Ari

A»vvviN #
tai*|»w«rina« ««Ivwkriv «ril*»l1fXt btstfri A«
na
Vian.. Lpjl Ov wn«A«ri*n*i

fa<v*« W«T<n»(^9t at;jkriB Jatei (?ini7l IHAAa^OSMt »« i;itfl>
i 'lí P'cí«P.>'«

c;i na «de
: 'yj"

iOU'>.'XkAC^Í';i.^. PÍ*C*0''Cf'l :'5tAM*t CSCÇAy
ritfAJti íi

<16

Tl010f.<: Hílff sa..çjçji C3/>.í;o*Ç

0«l

06;*'# Aa-^KdP Iri CA«i»l4UAlí«'»

5* r<<ev^cw f v* ( P VtNCtDtfP JCCfVAi OF O. íXTjN* ^ANtuS « Mt VaV RF

UuPta.'^*!
. 'H !t1't

Projetos Especiais: 713116-2S08/2805 "|

| Acesse nosso site: www.egba.ba.gov.br |

Correitf

SatvaCor quinta-leua iO ct; ir.niü

24h

gÚâJSi,

ECONOMIA

Prêmio reconhece as melhores empresas para trabaJ\p^n^^

Oí

EVENTO Para reconhecer as

boas práticas em gestão de
pessoas, o Instituto Great
Place to Work (GFTW),em
parceria com o CORREIO,
irá premiar as 15 melhores
empresas para trabalhar na
Bahia. A cerimônia,.sô para
convidados,será realizada

hoje, a partir das 19h30, no
Congrats I iall. espaço para
eventos localizado na Aveni
da Paralela.

estüo a qualidade dc vida.

e o relacionamento. A pre-

TrabalharnaBahia. "Nós.

miaçáo é dividida em duas

enquanto imprensa, temos o

iniciativa: "Fara nós, é uma

das empresas, levantando
aspectos positivos e negati vos da gestão de recursos

categorias: Empresas com

papel de colocar luz em íni -

enorme satisfação estar mais

humanos dessas organiza -

iDoradores.

ções. Em seguida, é feita
uma avaliação das práticas

ciativas de sucesso para que

um ano reconhecendo as

sirvam de exemplo para ou tras organizações. Ao longo

empresas da região que de
senvolvem seus funcionários

dos anos, observamos que as
empresas que investem em

e que contribuem para a
construção de uma socieda

práticas de gestão de pessoas

de melhor". Ela destaca que
entre os re.su]tado.s positivos

Pelo sexto ano,o COR-

organizações que possuem

seu \'eredito o clima organi zacional,os comentários do,s

mercado de trabalho baiano

funcionários, práticas cuiturals das organizações e de
ge.stãode pessoas. Dentre os

cinpi csds baianas

senvoiver os seus profissio
nais. Para reconhecer uma

quesito ambiente de traba lho. o GFTW considera para

critérios avaliados este ano

Work, ressalta o valor da

mais de mil funcionários e

culturais de cada empre.sa.
Autoridade mundial no

Ranking Great Place to

Melhore.s Empresas para

Empresas de 30 a 999 cola -

as melhores práticas no
na hora deatrair, reterede-

Carla Casta, dircrora^tS^j^'C^'^'5^

entre todos os funcionários

perspectiva de crescimento

15

A premiação alcança as

REIO publicará a lista de

REIO publicará a lista de

empresa como uma das me
lhores para se trabalhar, o
GFTW aplica questionários

melhoram a performance e
alcançam importantes dife

serão premiadas pelo
Instituto Great Place

to Work(GFTW)

Superávit do Governo Central
registra queda de 28,3% em abril

renciais competitivo", relata
Fábio Góis,gerente de Mar
keting. Frojetos e Mídias Di
gitais do CORREIO.O ca derno especial será publica do amanhã,no jornal impre.sso e no site do jornal.

da pesquisa está a participa
ção das mulheres na alta li

derança das empresas, que
subiu de 407,. para 47"/,. este

ano. A A.s,snciação Brasileira
de Recursos Humanos

(ABRH - Bahia)é outra par
ceira da iniciativa.

COMUNICADO DE RECALL
JEEP RENEGADE

MARCELO CAkTAPCO.ACÉNCIA

CONTAS PUBLICAS A queda
de receitas em abril fez o su

¥

perávit primário do Governo
Central(Tesouro Nacional,
Frevidéncia Social e Banco

Central) cair em abril. No
inés pa.ssado, as contas fica

ram positivas em RS 6,537
bilhões, contra RS 8,684 bi
lhões em abril de 2018, nu

ma queda de 24.77,,.
O superávit primário é o re
sultado positivo nas contas do
governo desconsiderando o
pagamento de juros da dívida
pública- Nos quatro primeiros

Secretário do Tesouro Nacional

mário de R$ 2,748 bilhões.

da arrecadação com royalties de petróleo (• 2.5"/, em
valores corrigidos pela infla
ção), as receitas líquidas da

Esse é o melhor resultado para

União caíram 1,6"/.., descon

o período desde 2015(superá

tando a inflação.

vit de RS 13,581 bilhões). O
Tesoun)pre\'é que fechará
2019 com déficit primário de
RS 139 bilhões. No fim de

"A gente achava que a
principal limitação para os
gastos fo.sse o teto de gastos,
mas está .sendo a queda de

março, o governo te\e de

arrecadação. Ferdemos

contingenciar(bloquear) RS

0,57,. do PIB (Produto Inter
no Bruto) de receitas líqui
das em relação ao valor
aprovado no Orçamento",

meses do ano, o Go\'erno

Central acumula déficit pri

30 bilhões do Orçamento para
atingir exsa meta.
Em abril, as receitas caí

Veiculo convocado

Ano/modelo

JEEPRENEGADE

2018e2019

Relação de chassis
INúmervs de chassis não sequenòois- uiiímos 6 diçilosi

184001 a 252736

A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LIDA. convoca

os proprietários idos veículos JEEP RENEGADE, todas as versões,
ano/modelo 2018 e 2019, para, a partir do dia 3 de junho de 2019,

agendarem o seu comparecimento em uma das concessionárias
JEEP, a fim de que seja providenciada, gratuitamente, a atualização
do software da central do airbag, visando a preservação dos seus
parâmetros originais de fabricação.
Foi identificada a possibilidade de desconfiguração dos parâmetros

ram por causa da queda da
arrecadação de tributos.

afirmou o secretário do Te

de funcionamento do software da central do airbag. comprometendo

souro Nacional. Mansueto

Mesmo com o crescimento

Almeida.

o acionamento dos airbags e dos pré-tensionadores dos cintos
de segurança do veículo em caso de colisão ou capotamento,
aumentando o risco de danos físicos ao condutor e aos passageiros
do veículo.

JUROS DO CHEQUE F DO CARTAO

O tempo mínimo para o reparo é de.aproximadamente, 1 [umal hora.

323,3/.

foi a (axa média do ditjc|uc especial em abril passado,

0,6 pontopercentual a mais em relação a março,

segundo informações divulgadas ontem pelo Banco
Central(BC), Já ojuro médio do cartão de crédito

rotativo para pessoas físicas caiu de 299,47i> ao ano,

em março,para 298,6% ao ano,em abril deste ano

Solicitamos que agende sua visita previamente na concessionária
JEEP de sua preferência,
Para consultar os números dos chassis envolvidos e/ou obter mais

informações, acesse o site www.jeep.com.br ou contate a Central
de Serviços ao Cliente JEEP pelo telefone 0800 703 7150.
Com esta iniciativa, a FCA visa assegurar a satisfação dos seus

clientes, garantindo a qualidade, a segurança e a confiabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CMPJ N; 13.761,531/0001-49

dos veículos da marca JEEP,

AVISO DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL-SRP N*137-301».

A Pregoei.a ao Municipio Qe Nova ViçosaBA realizara no dia 11/06/2019. As
08-i30min, LcitaçSo na Modalidade Pregão Presencial • SRP n' 137'2019. para

AguisiçOo de Equipamentos de informaiica fconputador. impressoras, pe^s e

acessas), para alender as demandas das Secrelanas desle Municipio. conforme

JEEP RENEGADE

soi.cilacOos. O Edital pode-ã sor adquindo na saia da Comissão de Pregão na Sedo

do Prefeitura em dias úteis das Sn ás 12h. Nova Víçosa/6A. 26 de Maio de 2019.

TOUTaDA de PREÇOS 015/2019
I realizado no d.a
A CPL do Município de Nova Viçosa-SA. torna oúBNco que
•z 05'2019 as 08li na sa a da CPI situada a Av. Oceânica 2.994, Banro Afirol-

nos I Nova Viçosa Baina. Processo Licitalòno na Modalidade Tomada de Preço
N015'2019 para contralaçào de empresa especializada em prestação de serviços
00'.-! Manutenção e Reparos em rede de Esgotos. Drenagens e Pavimentes de Vias
Uioanas do Municipio de Nova Viçosa, de acordo com Termo de Roferónc.a Anoxo
t. O Edital deverá ser retirado petos interessados junio a Comissão de licitação no

endereço acima. Cláudia O. C. Moreira- Presidente da CPL

No irànsito.
dé sentido ávida.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.seção 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON
AVISO DE UCITAÇAO
PRECAO PRESENCIAL N» 39/19
Abert.: 11/06/19 i( 09:00h. Obj: Registro de Preço visando a aquisiçio de material de
expediente e diversos para manutenção de setores Administrativos do Município de Miguel
Calmon. Edital e demais Informações e atos posteriores na Prefeitura de Miguel Calmon e
no site: http://dlari050ficiais.otg.br/ba/miguelcalmon T: 74 3627-2121.
WESKLEY MARLEY ALMEIDA PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Ns 103, quinta-feira. 30 de ma

ISSN 1677-7069

RESULTADOS JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N« 123/2019
Comercio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda-EPP - (itens: 01, 02, 03, 05, 06 e 07) RS

41.963,00; Ultramega Distribuidora Hospitalar Ltda EPP - (item: 04) RS 19.975,00 - Critério
de Julgamento: menor preço por item. Filipe Alexandre Uma e Silva - (Pregoeiro).
PREGAO PRESENCIAL N« 129/2019
Objeto: Aquisição de Materiais de Consumo (Limpeza e higienizaçJo) • Vencedores:
Comercial de Utilidades Moura Ltda - (Lote: 01) RS 7.295,60 • Critério de Julgamento:
menor preço por Lote.

AVISO DE UCITAÇAO

FlUPE AUXANDRE LIMA E SILVA

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL-SRP N' 137-2019

A Pregoeira do Município de Nova Viçosa/BA realizará no dia 11/06/2019, ás
08h30mín, Ucitação na Modalidade Pregão Presencial - SRP n' 137/2019, para Aquisição de
Equipamentos de informática {computador, impressoras, peças e acessórios}, para atender
as demandas das Secretarias deste Munidpio, conforme solicitações. O Edital poderá ser
adquirido na sala da Comissão de Pregão na Sede da Prefeitura em dias úteis das 8h ás

^

Objeto: Aquisição de Fraldas Descartáveis, Ceriátncas e Infantis - Vencedores: Lusmed

RETIFICAÇÕES
Referente Diário Oficiai da União Seção 3 n. 66 de 05/04/19 Resultado Pregão
Presencial n. 072/19 onde se lé: Biodiag Agnóstica e Hospitalar Ltda leia-se: Biodiag
Oiagnóstica e Hospitalar Ltda.

12h.

Referente Diário Oficial da União Seção 3 n. 89 de lO/OS/19 Retificação

Nova Viçosa/6A, 2S de Maio de 2019.
LETÍCIA S. DA CONCEIÇÃO

Resultado Pregão Presencial n. 072/19 onde se lê: Biodiag Agnóstica e Hospitalar Ltda leiase: Blodiag DIagnóstIca e Hospitalar Ltda.

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÂO

AVISO DE UOTAÇÃO

RESULTADO JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N» 15/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N» 10/2019

A CPL do Município de Nova Viçosa-BA, torna público que será realizado no dia
14/06/2019 ás 08h na sala da CPL. situada a Av. Oceânica 2.994, Bairro Abrolhos í Nova

Viçosa Bahia, Processo Lrcitatórlo na Modalidade Tomada de Preço NÍ015/2019 para
contratação de empresa especializada em prestação de serviços para Manutenção e
Reparos em rede de Esgotos. Drenagens e Pavimentes de Vias Urbanas do Município de
Nova Viçosa, de acordo com Termo de Referência Anexo I. O Edital deverá ser retirado
pelos interessados junto a Comissão de Licitação no endereço acima.
CLÁUDIA O. C. MOREIRA

Presidente da Comissão mde Licitação

A Pregoeira oficial do Município de Pedrão - Ba, torna publico para
conhecimento dos interessados o resultado da licitação na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO n' 010/2019 ■ 86 nS 765169, que teve por objeto a contratação de empresa
especializada para o fornecimento de material de expediente em atendimento às
demandas e atividades das diversas secretarias do Município de Pedrão- Bahia. Empresa
vencedora; VILLAS COMERCIAL EIRELi-ME, CNPJ: 21.786.8S8/0001-01. Valor global R$:

264.999,00 (Duzentos e sessenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais) a ser
pago em parcelas, conforme necessidade. Maiores informações Tel. (75) 3428- 2124. Email: licltacaopedrao@gmail.com.
Pedrão-Ba 29 de Maio de 2019.
JESSICA OLIVEIRA SOUZA BARRETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS DE MONTE ALTO

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL SRP N' 28/2019PP

PREFEITURA MUNICIPAL DE POJUCA

AVISO DE UCTAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N9 38/2019

O MUNICÍPIO DE PALMAS DE MON"re ALTO torna público que realizará a

PREGÃO PRESENCIAL N* 028/2019PP de acordo com o processo administrativo

076/2019PMA. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAI^O DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO PARCELADO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE

APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS

MUNICIPAIS DE PALMAS DE MONTE ALTO - BA, SOB REGIME DE MENOR PREÇO GLOBAL

POR LOTE. Abertura: ás OShlOmin de 13/06/2019, no Auditório da Prefeitura Municipal,
com sede na Praça da Bandeira, n*. 230 Município de Palmas de Monte Alto - BA, CEP
46.460-000. Edital disponível no endereço http://palmasdemomealto.ba.gov.br/:(77) 36622116. Em 29/05/2019.

O Município de Pojuca, através de seu Pregoeiro, comunica que fará realizar no
dia 12 de junho de 2019 às 09:30hs, na Sala da COPEL, localizada na Praça Almirante
Vasconcelos, s/n'.. Centro, Pojuca/BA, licitação na modalidade Pregão Presencial nê
038/2019, cujo objeto é aquisição de eletrodomésticos para Unidades Escolares da Rede
Municipal de Ensino e prédios pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. O Edital
e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço supracitado. Informações: (e-mail:

copelpmp@outlook.com}. Fone: (71) 364S-1147. Pojuca, 30 de maio de 2019.
POMPILIO RODRIGUES DONATO

VANDERSON ALEX DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

EXTRATOS DE CONTRATOS

AVISOS DE UCITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N» 28/2019

CT. n. 0302/19 - Proc. Adm.n. 0407/19 - Pregão Presencial n. 091/19 - Objeto: aquisição de

medicamentos(soro), conforme planilha de especificações e termo de referência em anexo,
para o ressuprimento do Setor de Almoxarifado/Farmácia do Hospital Municipal de Paulo
Afonso - HMPA • Contratada: Pharmaplus Ltda - Valor global: RS 53.100,00- Prazo de
entrega: O prazo da entrega será de acordo com a necessidade dos sollcitantes , de forma
parcelada, com previsão de uso para 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da
autorização de fornecimento e/ou da assinatura do contrato, o prazo de entrega será de
05(cinco) dias após a solicitação ■ Data: 14/05/19 - (SESAU).
CT. n, 0303/19 - Proc. Adm.n. 0407/19 - Pregão Presencial n. 091/19 - Objeto: aquisição de
medicamentos (soro), conforme planilha de especificações e termo de referência em
anexo, para o ressuprimento do Setor de Almoxarifado/Farmácia do Hospital Municipal de
Paulo Afonso - HMPA • Contratada: YVMEO Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Eireli -

ME - Valor global: RS 41.000,00- Prazo de entrega: O prazo da entrega será de acordo com
a necessidade dos solicitantes , de forma parcelada, com previsão de uso para 06 (seis)
meses, contados a partir do recebimento da autorização de fornecimento e/ou da
assinatura do contrato, o prazo de entrega será de OS(cinco) dias após a solicitação- Data:

A Pregoeira realizara o Pregão Presenciai ns 028/2019 - objeto - aquisição de
kits de língua portuguesa e matemática para atender a Secretaria de Educação, conforme
Termo de Compromisso PAR 201804120-8 FNDE/MEC. Informações na Prefeitura, das
08:00
às
12:00,
pelo
tel:
(77)
3492-2317
ou
pelo

portahwww.presidentejanioquadros.ba.gov.br/licitacoes. Abertura no dia 11 de junho de
2019 ás 09:30. Pres. Jânio Quadros-Ba, 29 de maio de 2019. Suzana Lima Novaes -

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL N» 29/2019
A Pregoeira realizará o Pregão Presencial ni 029/2019 • objeto - locação de
estruturas para os Festejos Juninos 2019. informações na Prefeitura, das 08:00 ás 12:00.
pelo tel: (77) 3492-2317 ou pelo portal: www.presídentejanioquadros.ba.gov.br/licitacoes.
Abertura no dia 11 de junho de 2019 às 11:00. Pres. Jânio Quadros-Ba. 29 de maio de
2019. Suzana Lima Novaes - Pregoeira

14/0S/19 - (SESAU).

PREGÃO PRESENCIAL SRP N« 30/2019

CT. n. 0304/19 - Proc. Adm.n. 0407/19 - Pregão Presencial n. 091/19 - Objeto: aquisição de
medicamentosjsoro), conforme planilha de especificações e termo de referência em anexo,
para o ressuprimento do Setor de Almoxarifado/Farmácia do Hospital Municipal de Paulo
Afonso - HMPA - Contratada: Inovamed Distribuidora de Medicamentos e Material

Hospitalar Ltda ■ ME - Valor global: R5 41.040,00 - Prazo de entr^a: O prazo da entrega

será de acordo com a necessidade dos solicitantes, de forma parcelada, com previsão de

A Pregoeira realizará o Pregão Presencial SRP n^ 030/2019 - objeto - registro de
preços para futura aquisição de material gráfico destinado ao atendimento da demanda
das Secretarias. Informações na Prefeitura, das 08:00 ás 12:00, pelo tel: (77) 3492-2317 ou

pelo portal: www.presidentejanioquadros.ba.gov.br/licitacoes. Abertura no dia 11 de junho
de 2019 ás 14:30. Pres. Jânio Quadros-Ba, 29 de maio de 2019.

uso para 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento da autorização de
fomecimento e/ou da assinatura do contrata, o prazo de entrega será de OS(clnco) dias
após a solicitação- Data: 14/05/19 - (SESAU).

SUZANA LIMA NOVAES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CT. n. 0233-C/18 - Proc. Adm. n. 1335/19 - Pregão Presencial n. 0524/17 - Objeto:
Aditamento de Prazo e Valor do contrato de contratação de empresa especializada em
serviços de transporte escolar - Contratada: A M dos Santos Transpones Ltda - ME- Prazo:
06 (seis) meses, contado a panir de 11/05/2019 - O valor prorrogado será de
R$1.404,032,00(um milhão, quatrocentos e quatro mil e trinta e dois reais )- Data:
10/05/19 - (SEOUC).
AVISO

IMPUGNAÇÃO PP NC 0132/2019
O Pregoeiro e equipe de apoio comunicam aos interessados que a impugnação
apresentada pela empresa Sandra Cristina de Araújo 6omes-ME, no dia 29/05/2019, pelo
Processo Administrativo ns. 1972/2019, quanto ao Pregão Presencial
0132/2019, cujo
objeto é Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Desinsetizaçlo e
Desratização na parte Interna e externa do Hospital de Paulo Afonso - HMPA, foi
apresentado Tempestivamente.

EXTRATO OO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N» 013/2019
Processo Administrativo: 069/2019

Contrato n«: 097/2019
Contratante: Prefeitura Municipal de Quijingue - BA.

Contratada: GGS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA / CNPJ: 03.230.915/0001-81.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de material gráfco para identificação

e divulgação do projeto, material esportivo e uniformes para atendimento aos alunos do
Programa Segundo Tempo na zona rural e na zona urbana, no município de Quijingue/6A,
conforme proposta n« 059699/2017 do Programa Segundo Tempo, Processo n«
58000.120348/2017-59.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor Global: RS 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), distribuídos da seguinte forma:

a) O valor de RS 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais) para o LOTE I;
b) O valor de RS 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) para o LOTE II;
c) O valor de RS 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o LOTE III.
Dotação Orçamentária:

Paulo Afonso, 29 de maio de 2019.
ÍTALO DAVI ARA6Ã0 BARBOSA
Pregoeiro
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EDITAL

TOMADA DE PREÇOS N"015/2019

Processo Administrativo n®: 548/2019.

Modalidade: Tomada de Preços n°.015/20]9.
Tipo: Menor Preço global.
Data de abertura: 14/06/2019 às 08h:00min

A Comissão Pennanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa/BA, TORNA PÚBLICO aos
interessados que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS,do tipo MENOR PREÇO,sob a
forma de execução indireta e regime de empreitada por preço global, regida pela Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993 e legislação pertinente, tendo por finalidade a contratação de empresa especializada em prestação
de serviços para Manutenção e Reparos de Esgotos, Drenagens e Pavimentos de Vias Urbanas do município de
Nova Viçosa, de acordo com o que se encontra definido na especificação e condições estabelecidas neste Edital
e seus anexos, cuja direção e julgamento serão realizados por sua Comissão Permanente de Licitações, em
conformidade com o disposto na Lei Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993. alterações posteriores e
demais legislações pertinentes.
1 - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para Manutenção e

Reparos em redes de Esgotos, Drenagens e Pavimentos de Vias Urbanas do município de
Nova Viçosa de acordo Termo de Referência (Anexo I)
1.2 O julgamento da presente licitação será pelo menor preço global levado em consideração o preço máximo
estabelecido de RS 725.006,72(setecentos e vinte e cinco mil seis reais e setenta e dois centavos)

2-DOS PRAZOS

2.1 O prazo para assinatura do contrato pelo licitante vencedor será de até cinco dias depois da notificação pelo
CONTRATANTE, ou da retirada do instrumento, sujeitando-se o infrator às sanções previstas na Lei n®.
8.666/93.

2.3 A vigência do contrato será até 12 meses,contados a partir da assinatura do contrato.

3 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

3.1 À proponente vencedora serão aplicadas as seguintes sanções no caso de recusa da assinatura do Contrato e
pelo inadimplemento na entrega da obra CONTRATADA
a) advertência verbal ou escrita;

b) multa de até 5%(Cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração.
Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta,
observando-se sempre o limite de 20%(Vinte por cento);
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública
Municipal, por prazo não superior a 2(Dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, conforme inciso
iV do artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93.

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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4 - DO LOCAL ONDE PODERÁ SER OBTIDO O EDITAL

4.1 Os interessados deverão retirar pessoalmente o Edital completo, na sede da Prefeitura Municipal junto a
Comissão de Licitação, situada à Avenida Oceânica, n°. 2994, Bairro Abrolhos 1. Nova Viçosa/BA. no horário
das OShOOmin às 12h00min, até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes; mediante a assinatura
no recibo de Edital com a apresentação de RO e CPF;

5 - DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS
5.1 Até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura dos envelopes das propostas, quando se tratar de cidadão comum,
e de até 02 (dois) dias úteis, quando se tratar de licitante, os interessados poderão solicitar, por escrito,
esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório.
5.2 As impugnações e/ou Recursos deverão ser protocoladas dentro do prazo previsto em lei, junto à Comissão
Permanente de Licitação situada à Avenida Oceânica, n". 2994. Bairro Abrolhos 1, Nova Viçosa/BA, no horário
das OShOOmin às 12h00min. fazendo constar obrigatoriamente fora do envelope (devidamente lacrado) o
"número da licitação", seu conteúdo ("Interposição de Impugnação") e seu encaminhamento aos cuidados da
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

5.3 Não serão aceitas impugnações ou recursos enviadas por e-mail, meio eletrônico de transmissão de dados e
via correios.

5.4 Caberá à Comissão Permanente de Licitações decidir sobre a impugnação e sua manifestação de resposta se
dará através do Diário Oficial do Município de Nova Viçosa/BA.

5.4 Em caso de deferimento da impugnação contra o ato convocatório, será tomada uma das seguintes
providências:

a) Anulação ou revogação do edital;
b) Alteração do edital e manutenção da licitação, republicação do edital e reabertura do prazo de publicidade;
c) Alteração no edital e manutenção da licitação, dispensada a nova publicação e reabertura do prazo nos casos
em que, inquestionavelmente, a alteração não tenha afetado a formulação das propostas.
5.6 Aos atos da Comissão Permanente de Licitações e da Autoridade Competente cabem: recurso, representação

e pedido de reconsideração, conforme artigo 109, inciso 1. 11 e 111 da Lei n.® 8.666/1933.
6 - DIA E LOCAL PARA VISITA TÉCNICA OBRIGATÓRIA
6.1 As empresas interessadas em participar do certame, deverão realizar previamente a Visita Técnica aos locais
de execução dos serviços e deverá ser feita por um profissional da empresa, que comparecerá ao local da visita,
e tomará conhecimento de todas as informações, das condições e local para o cumprimento das obrigações

objeto da presente licitação, sendo que a visita deverá ser agendada até 2 (dois) dias utéis antes da data de
abertura dos envelopes.

6.2 A visita técnica deverá ser agendada junto a Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, através do
telefone (73) 999089091 de segunda à sexta-feira, exceto feriados, no horário de OShOOmin às 12h00min

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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6.3 Os custos decorrentes da visita ao(s) local(is) da realização dos serviços desta licitação correrão por
exclusiva conta da licitante.

6.4 Em nenhuma hipótese a licitante poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas em relação aos
locais que serão executados os serviços, responsabilizando-se por quaisquer ônus decorrentes desses fatos.

6.5. A visita é obrigatória e imprescindível para dar ao Município de Nova Viçosa a certeza e a comprovação de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de conseqüência, que suas propostas
de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de desconhecimento
das características dos bens licitados, resguardando o Município de possíveis inexecuções contratuais. Desta

Forma, a finalidade da introdução da fase de vistoria prévia no edital é propiciar ao interessado o exame, a
conferência e a constatação prévia de todos os detalhes e características técnicas do objeto, para que o mesmo
tome conhecimento de tudo àquilo que possa de alguma forma, influir sobre o custo, preparação da proposta e
execução do objeto.
6.6. Ao final da visita, será fornecido o Atestado de Visita técnica, conforme modelo (Anexo VIII) devidamente

assinado pelo representante do Município para tal finalidade.

7 - DA DISPONIBILIDADE DO PROJETO BÁSICO E DO LOCAL ONDE PODE SER ADQUIRIDO
7.1 A pasta contendo o Edital e as demais especificações da obra se encontram à disposição dos interessados
para exame e retirada no endereço citado no item 4.

8 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
8.1 Poderão partlcinar da Tomada de Preços n°. 015/2019 todas as empresas legalmente constituídas e
estabelecidas, que esteiam devidamente cadastradas na Prefeitura Municipal de Nova Vicosa/BA ou que
atenderem aos requisitos e as condições nara cadastramento até o terceiro dia anterior à data da abertura
dos envelopes, nos termos do S 2° do art. 22 da Lei n°. 8.666/93: e que tenham canacidade para executar o
seu obieto e que satisfaçam, integralmente, a todas as condições do Edital.

8.1.1 As empresas interessadas e ainda não cadastradas no Município de Nova Viçosa deverão
OBRIGATORIAMENTE fazer o cadastro no link "SICAF - Sistema de Cadastro de Fornecedores" através do

sítio eletrônico http://www.novavicosa.ba.gov.br/ e comparecer no Setor de Cadastro de Fornecedores munido
com o protocolo de registro cadastral - Pessoa Jurídica e dos seguintes documentos:
8.1.1.1

Cédula de Identidade e CPF do(s) sócio(s) da pessoa jurídica;

8.1.1.2

Contrato Social em vigor;

8.1.1.3

Alvará de Funcionamento;

8.1.1.4
8.1.1.5

Cartão do CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica);
Cartão de Inscrição Estadual ou Municipal;

8.1.1.6
8.1.1.7
8.1.1.8
8.1.1.9
8.1.1.10

Certidão Negativa de Tributos Federal. Estadual e Municipal;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
Certificado de Regularidade do FGTS;
Certidão Negativa de Débitos do INSS;
Certidão Negativa de Falência e Concordata;

8.1.1.1 1

Balanço Patrimonial registrado na Junta Comercial ou órgão competente;
Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mall: gabínetedoprefeíto@novavÍcosa.ba.gov.br - CNPJ n®: 13.761.531/0001-49
Página 3

8.1.1.12 Certidão de registro do proponente e do seu responsável técnico no CREA/CAU;
8.1.1.13

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

8.1.2 Os documentos anexados ao SICAF deverão ser apresentados em original, por meio de cópia reprográflca
autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração Municipal, ou ainda, por publicação em
órgão da imprensa oficial, junto ao Setor de Cadastro de Fornecedores no prazo de lO(dez) dias, contados a
partir do pedido de cadastramento,juntamente com o recibo de protocolo de solicitação de registro cadastral que
deverá ser impresso e assinado pelo licitante interessado, sob pena de indeferimento do registro.

8.1.3 O prazo de lO(dez) dias mencionados no item 8.1.2 não se confundi com o prazo previsto no § 2° do art.
22 da Lei n°. 8.666/93.

8.2

Não poderá participar da presente licitação:

8.2.1

Empresa interessada que não atender ao item 6.1 deste Edital;

8.2.2

Empresa considerada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta,

8.2.3

Empresa inadimplente ou que tiver contrato rescindido unilateral ou judicialmente ou, ainda, suspensa

8.2.4
8.2.5
8.2.6

de licitar/contratar com o Município de Nova Viçosa/BA.
O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela Licitação;
Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma empresa junto à
Prefeitura nesta Tomada de Preços, sob pena de exclusão das licitantes representadas.

8.3

DO CREDENCIAMENTO

8.3.1
8.3.2

Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue:
Quanto aos representantes:

Federal. Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento
constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato
constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus
poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular com flnna
reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para praticar todos os
atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento
constitutivo da empresa;

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento
oficial que contenha foto;

e) Encerrada a fase de credenciamento, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes
retardatários.

f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado.
8.3.3 Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação:
a) Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação que deverá ser apresentado FORA dos
Envelopes n°. 1 (Proposta) e n°. 2(Habilitação).
8.3.4 Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

8.3.5 A micro empresa e empresa de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei
Complementar n°. 123/2006 deverão apresentar:
8.3.6 Quando optante pelo SIMPLES NACIONAL:

a)Comprovante de opção pelo SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;
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b) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4®, art. 3®, da Lei Complementar
Federal n®. 123/2006.

8.3.7 Quando não optante pelo SIMPLES NACIONAL:

a) Declaração de imposto de renda ou balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício DRE, comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do art. 3® da LC
123/2006;

b) Declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do §4®, art. 3° da Lei Complementar n®.
123/2006.

8.3.8

Declaração, assinada por representante/sócio da empresa e contador, de que a empresa deseja (caso
deseje) ou de que a empresa não deseja (caso não deseje) valer-se do tratamento diferenciado
concedido a microempresas e empresas de pequeno porte pela Lei Complementar n°. 123/2006.
conforme modelo constante do Anexo 111 deste Edital.

8.3.9

Os documentos para credenciamento NÃO deverão ser entregues dentro dos envelopes.

8.4
DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
8.4.1.1
Os documentos de habilitação e a proposta de preço exigidos neste Edital deverão ser apresentados
em envelopes distintos e lacrados, contendo as seguintes indicações no seu anverso:
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa/BA.
Tomada de Preços n°. 015/2019.

Envelope n®. 001 - Documentos de Habilitação.
Abertura: 14/06/2019 às OShOOmin.

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa/BA.
Tomada de Preços n°. 015/2019.
Envelope n°. 002 - Proposta de Preços.
Abertura: 14/06/2019 às OShOOmin.

8.4.1.2

8.4.1.3

Todos os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de
cópia devidamente autenticados em cartório em uma via ou publicados em órgão de imprensa oficial, ou
ainda, autenticados por membros da Comissão Permanente de Licitação, quando apresentados
juntamente com o original em até 24 horas antes da abertura do certame;
A inversão dos documentos no interior do envelope, ou a colocação da proposta de preço no
envelope de documentos de habilitação e vice-versa, acarretará a exclusão do licitante do certame.

8.5

DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS- HABILITAÇÃO -"ENVELOPE 01"

8.5.1

Habilitação Jurídica

8.5.1.1

Cédula de Identidade dos proprietários, ou responsáveis pela firma e assinantes da proposta de
preços;

8.5.1.2
8.5.1.3

Registro comercial, no caso de Empresa Individual ou;
Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de
seus administradores ou;

8.5.1.4

Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em
exercício ou;
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8.5.1.5

Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a
atividade assim o exigir, obedecendo ao art. 28 da Lei n°. 8.666/93.
8.5.1.6
Caso o proponente compareça na abertura da licitação deverá apresentar a respectiva credencial
8.5.2

fora do envelope de documentação.
Regularidade Fiscal:

8.5.2.1

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica -CNPJ/MF;

8.5.2.2
8.5.2.3
8.5.2.4
8.5.2.5

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal;
Certidão Negativa de Tributos Federais e Quanto à Dívida Ativa da União;
Certidão de Regularidade junto à Secretaria de Fazenda Estadual;
Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede do licitante;

8.5.2.6

Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS;

8.5.2.7

Certificado de Regularidade Fiscal junto ao FGTS;

8.5.2.8
8.5.3

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -CNDT.
Qualífícação Econômica e Financeira

8.5.3.1

Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,
no prazo máximo de 90(Noventa) dias antes da data da realização da licitação;
8.5.3.2
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.5.3.3

O Balanço Patrimonial deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial, inclusive para EPP
eME.

8.5.3.4

As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item
mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o
caso;

8.5.3.5

Serão considerados aceitos como na forma da lei o Balanço Patrimonial (inclusive o de abertura) e

demonstrações contábeis assim apresentados: publicados em Diário Oficial; ou publicados em Jornal;
ou por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
proponente; ou por cópia ou fotocópia do livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da
sede ou domicílio da proponente ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
de Encerramento.

8.5.3.6

Será reconhecida como data limite para apresentação do Balanço Patrimonial do exercício

anterior a mesma de tolerância para a realização da assembléia dos sócios (Lei 10.406/2002 - Art.
1.078), ou seja, até o último dia do quarto mês seguinte ao término do exercício social.
8.5.3.7

Os documentos relativos ao item 8 deverão ser apresentados contendo assinatura do

representante legal da empresa proponente e do seu contador, ou, mediante publicação no Órgão
de Imprensa Oficial, devendo, neste caso, permitir a identificação do veículo e a data de sua
publicação.

8.5.3.8

A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho Regional de
Contabilidade -CRC são indispensáveis.

8.5.3.9

Poderão ser apresentados na forma da Lei, Balanço Patrimonial Consolidado em nome (CNPJ) da
MATRIZ,em caso de participação de empresa filial.

8.5.3.10

Comprovante de boa situação financeira do fal PROPONENTE,de acordo com o modelo do Anexo
IX.

8.5.3.11

Demonstrativo de índices Financeiros, extraídos do balanço apresentado, para fins de análise das
condições financeiras da Licitante, conforme abaixo:
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LG =

Ativo Circulante + Realizável a Lontio Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
SG =

Ativo Total

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
LC =

Ativo Circulante Passivo Circulante

8.5.3.12

A licitante que apresentar em seu Balanço resultado igual ou menor do que I (um)em qualquer dos
índices acima fica obrigada a comprovar na data de apresentação da documentação. Patrimônio Líquido
mínimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da contratação para o item constante da
proposta comercial apresentada.
8.5.3.13
Todos os documentos de habilitação, bem como as Certidões constantes no item anterior, em que
não constar no prazo de validade ou data de vencimento serão considerados vencidas 60 (sessenta) dias
após sua emissão, salvo as Certidões de Acervo Técnico, inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas(CNPJ)e Certidão simplificada de ME ou EPP - validade anual.

8.5.4

Qualificação Técnica

8.5.4.1

Comprovante de registro ou inscrição do proponente e do Responsável Técnico, Engenheiro Civil
ou Arquiteto no CREA/CAU, devidamente atualizado;
Declaração emitida e assinada pelo proponente e pelo seu engenheiro responsável de que recebeu
os documentos e de que tomou conhecimento minucioso de todas as informações e das condições locais
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, declarando, ainda, que não tem qualquer dúvida
sobre o objeto a ser licitado e que se julga capaz de executar a obra caso seja adjudicatária do objeto

8.5.4.2

desta licitação;
8.5.4.3
8.5.4.4

Acervo Técnico do engenheiro responsável perante o CREA/CAU;
Capacitação técnica e profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente,
na data prevista para a entrega da proposta de preço, profissional de nível superior ou outro devidamente
reconhecido pelo CREA/CAU, detentor de acervo técnico de elaboração de projetos ou serviço de
características semelhantes aos do objeto da licitação;

8.5.4.5

No mínimo 01 (um) atestado de responsabilidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado que comprove que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pela entidade competente e que tenha executado obra de aspectos e
características semelhantes aos do objeto da licitação.

8.5.4.6

8.5.4.7

A comprovação de pertencer ao quadro permanente deverá ser feita por meio de cópia autenticada
da carteira de trabalho (página de identificação do empregado e página da contratação) ou ficha de
Registro de Empregado (registrado no Ministério do Trabalho) ou contrato de prestação de serviços
profissionais firmado por tempo indeterminado, ou ainda Contrato Social.
Capacitação técnico-operacional: comprovação através de atestado de que a empresa licitante já
executou, de modo satisfatório, atividade com aspectos e características semelhantes aos do objeto da
licitação;

8.5.4.8

Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 1" da Constituição Federal

8.5.4.9

Comprovação fornecida por meio de declaração do licitante de que o mesmo cumpre o disposto no
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal.
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8.5.4.10

Declaração de ter visitado o local das obras e se inteirado de todas as condições necessárias e
suficientes para orientar a elaboração completa de sua proposta, cuja declaração, para sua validade,
deverá conter o "VISTO" do representante designado pela Administração Municipal de Nova Viçosa.

8.6

DA PROPOSTA DE PREÇOS -"ENVELOPE 02"

8.6.1

A proposta de preço deverá ser apresentada em uma única via devidamente rubricada em todas as suas
folhas e assinada na última, com valores expressos em real, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, em

impresso próprio da firma proponente, sendo colocada em envelope separado da documentação de
habilitação e entregue à Comissão Permanente de Licitação devidamente lacrado e rubricado em seu
fecho, contendo obrigatoriamente, ainda, o que segue:

8.6.2
8.6.3

A empresa deverá ainda apresentar, obrigatoriamente, a planilha truncada considerando apenas 2
(duas) casas decimais após a vírgula, a não apresentação deste item desclassificará a empresa.
A validade, que não poderá ser inferior a 60 (Sessenta) dias, contados a partir da abertura do envelope

8.6.4
8.6.5

O preço em moeda corrente do país dispostos em planilha de quantitativos e custos unitários e totais;
Os prazos de execução e entrega da obra, que não poderá ser superior ao prazo previsto neste edital;

8.6.6

O Cronograma Físico e Financeiro da obra.

8.6.7

O licitante deverá apresentar orçamento estimado em planilhas e quantitativos e preços unitários e
totais, com base na planilha orçamentária estimada, integrante do anexo Xlll, expressos em moeda
corrente nacional, devendo o preço incluir todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas,
impostos, frete, encargos sociais e demais despesas pertinentes;
No valor da proposta deverão estar contempladas todas e quaisquer despesas necessárias ao fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também
fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e
equipamentos utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e
quaisquer outros custos que. direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela

de proposta de preços.

8.6.8

CONTRATADA das obrigações.

8.6.9

O licitante deverá apresentar planilha de composição de preços unitários, obrigatório para todos os itens
descritos na planilha orçamentária, por item e subitem, com clareza e sem rasuras.
8.6.10 Composição do BDl (Bonificações e Despesas indiretas) e composição dos encargos sociais.
9

DO CRITÉRIO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

9.1

No dia 04/06/2019. às OShOOmin. horário local na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Nova

9.2

envelopes da Tomada de Preços n°. 015/2019.
A Comissão Permanente de Licitação examinará em seguida a credencial de cada representante legal

Viçosa, na presença dos interessados e abertos ao público, serão iniciados os trabalhos de abertura dos

9.3

9.4

das empresas proponentes presentes no ato, que deverá estar de posse de seus documentos pessoais.
A Comissão Pennanente de Licitação procederá ao recebimento dos envelopes, contendo a
Documentação de Habilitação (envelope n®. 1) e Proposta de Preços (envelope n°. 2) e, em seguida
procederá com a rubrica e abertura dos envelopes de documentação, que serão colocados à disposição
dos licitantes para conhecimento, rubrica e eventuais observações que serão lançadas em ata.
Procedida à abertura destes envelopes o Presidente da Comissão Permanente de Licitação poderá
suspender a sessão para o julgamento da habilitação. Em caso de suspensão, informará aos licitantes a
data e hora que estará disponível a relação das empresas habilitadas e/ou inabilitadas, bem como, a data
e hora para abertura do envelope da Proposta de Preços, podendo de comum acordo com os presentes.
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abrir o envelope n°. 2. na seqüência da sessão, no caso de não haver apresentação de recurso
administrativo ou judicial.

9.5 A análise pela Comissão, dos elementos de cada envelope será efetuada a critério exclusivo da mesma, na
reunião de abertura ou em reunião reservada da Comissão, sendo, neste caso. determinado o dia e a hora da

próxima reunião, quando serão apreciadas as questões porventura levantadas e anunciado o julgamento da
Comissão.

9.6. Caso o resultado de habilitação das licitantes seja proferido na sessão de abertura e, em havendo plena e
expressa concordância de todas as licitantes da decisão proferida, inclusive com desistência de interposição
de recursos, a qual será registrada em ata, a licitação terá prosseguimento com a abertura do envelope n°. 2.

cujo conteúdo será rubricado pelos representantes das licitantes presentes e também pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação, sendo esta sessão encerrada, definitivamente, passando-se para a análise
das Propostas de Preços.

9.7. Na hipótese de interposição de recursos na fase de habilitação, o Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, convocará nova sessão pública para anunciar a decisão dada ao mesmo e, não havendo mais a
apresentação de novos recursos, nesta mesma sessão serão abertos os envelopes de Proposta de Preço das
licitantes habilitadas, nos termos do art. 43, II, da Lei n°. 8.666/93.

9.8. Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos relacionados no item de
Habilitação ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital.
9.9.0 envelope n°. 2, devidamente lacrado e rubricado, contendo a Proposta de Preços do licitante inabilitado,
será devolvido ao seu representante ou enviado por via postal.
9.11 Das reuniões serão lavradas atas circunstanciadas nas quais constarão todas as ocorrências verificadas,

devendo as mesmas ser assinadas pela Comissão Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes.

9.12É facultada à Comissão ou a Administração Superior do Órgão Licitador. em qualquer fase da Licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
10 DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

10.11.1 Encerrada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação, dará início à abertura dos
envelopes contendo a Proposta de Preços, devendo seu conteúdo ser rubricado por todos os
representantes das licitantes presentes e membros da Comissão Permanente de Licitação.
10.11.2 A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender os trabalhos para, em sessão privativa, analisar
as Propostas de Preços apresentadas, desclassificando aquelas que:
a) Apresentar na planilha, preços simbólicos, de valor zero ou incompatíveis com o produto acrescidos
dos respectivos encargos;

b) Apresentar preços ou quaisquer condições baseadas em cotações de outro licitante ou ainda,
quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;
c) Apresentar proposta com preços abusivos ou excessivos em desacordo com os preços praticados no
mercado, superfaturados, ou manifestamente inexequíveis.
10.11.3 Consideram-se preços abusivos, para efeito desta licitação, aqueles superiores ao valor máximo
estabelecido neste Edital.

10.11.4 Os erros de soma e/ou multiplicação, eventualmente configurados na Proposta de Preços das licitantes,
serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação, prevalecendo o preço unitário.
10.11.5 A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar nomeação de comissão especial ou de Assessoria
Técnica para auxiliá-la na tomada de decisão.
10.11.6 Observando o disposto neste item, a Comissão Permanente de Licitação, classificará a proposta
vencedora, pelo critério de julgamento de Menor Preço global, conforme Art. 45, § 1 inciso 1, da Lei
n®. 8.666/93, desde que atendidas às exigências do Edital, e comunicará formalmente a sua decisão à
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licitante vencedora do certame, e encaminhará posteriormente para a autoridade competente para a sua
homologação e adjudicação de seu objeto ao legítimo vencedor do certame.
10.11.7 Havendo empate entre duas ou mais propostas, o critério para o desempate, far-se-á. exclusivamente e
unicamente pelo sorteio, nos termos do artigo 45 da Lei n®. 8.666/93.

10.12 DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO
10.12.1 Após a publicação do resultado da licitação e, não havendo interposição de recursos nos termos do
artigo 109 da Lei n°. 8.666/93, decorridos cinco dias úteis, o objeto do certame será adjudicado à
empresa vencedora do certame.

10.12.2 O prazo de cinco dias úteis para a homologação da licitação também poderá iniciar-se a partir da
lavratura da ata de encerramento da sessão de julgamento das propostas de preços, desde que presentes
no ato os prepostos das licitantes.

10.12.3 O cumprimento do prazo recursal poderá ser dispensado desde que os proponentes se manifestem a
respeito na ata ou em documento à parte.

11 DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DOS PREÇOS UNITÃRIO E GLOBAL
11.1 Serão aceitas apenas as propostas que apresentarem preço global até o valor máximo estipulado nas planilha
orçamentária em Anexo, para a execução da obra objeto desta licitação devendo ser observado o item 10 do
Termo de Referência (Anexo 1), bem como ainda o modelo para apresentação da proposta constante no
Anexo X.

11.2Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor zero;
11.3No caso de apresentação de propostas com preços inexequíveis ou irrisórios, será aplicado o disposto nos §
1® e 2° do artigo 48 da Lei n°. 8.666/93.

12 DO CRITÉRIO DE REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS
12.1 Decorrido o prazo de 12 (Doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o contratado fazer jus

ao reajuste do valor contratual pelo índice Nacional da Construção Civil - INCC que deverá retratar a
variação efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto, na forma do que
dispõe o art. 40, X, da Lei n®. 8.666/93 e os arts. 2® e 3® da Lei n® 10.192, de 14/02/2001.

13 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
13.1 Os pagamentos serão efetuados de acordo com o Cronograma Físico Financeiro, depois da realização das
medições, que serão elaboradas conforme a execução da obra, tomando-se como final do período, o último
dia de cada mês, ou de cada quinzena. As medições da obra executada serão procedidas por engenheiro civil
designado como fiscal pela CONTRATANTE.
13.2A medição final, bem como os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da Obra serão elaborados
por Comissão de Vistoria ou por servidor qualificado designado pela Administração Municipal para tal
finalidade quando concluída toda a obra.
13.3Se, por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento da medição de cada parcela não ocorrer
dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária diária de
0,1% (um décimo por cento) a partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo pagamento,
limitada a 10%(dez por cento).

13.40 Cronograma de Desembolso máximo por período será executado de acordo com a disponibilidade dos
recursos financeiros.
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13.5SÓ haverá compensações financeiras e penaiizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais
antecipações de pagamentos se houver acordo entre as parles.

14 DAS INSTRUÇÕES E NORMAS PARA OS RECURSOS PREVISTOS EM LEI
14.1.1 O licitante, que discordar das decisões da Comissão Permanente de Licitação, no tocante à habilitação
ou julgamento de Proposta de Preços, terá o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
contados da intimação do ato ou da lavratura da ata, se presente no momento da abertura.

14.1.2 Interposto o recurso, dele se dará ciência aos demais licitantes que poderão impugná-lo no prazo de
cinco dias úteis.

14.1.3 O recurso deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação e entregue mediante
protocolo diretamente na Comissão Permanente de Licitação no endereço constante no preâmbulo deste
Editai.

15 DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA
15.1 Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado.

15.2Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a
CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.
15.30 objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante apresentação da Certidão Negativa
de Débito(CND)junto ao INSS; a comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes
sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade da Situação Fiscal junto ao FGTS,
em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de
comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE;

15.40 objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não superior a 90 (Noventa) dias,
após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que
comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

15.5Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes
providências:
a)testar todos os equipamentos e instalações;
b)revisar todos os acabamentos;

c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
d)corrigir os defeitos ou imperfeições apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer elemento
da obra/serviços executados;

e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra,
inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito(CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.
15.6 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra
ou serviço, nem a ético-proflssional pela perfeita execução do contrato.

15.7Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução
dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.
15.8A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento da obra, a
reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na
execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua
o Código Civil Brasileiro.
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16 DA FONTE DE RECURSOS

16.1 Todas as despesas decorrentes deste processo Licitatório de Tomada de Preços n°. 015/2019 correrão por
conta de recursos próprios do município, alocados na seguinte dotação orçamentária:
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA

Secretária

12

Secretaria Municipal de Viaçâo, Obras e Serviços Públicos

Unidade

1201

Gabinete do Secretario Municipal de Viaçâo, Obras e Serviços
Públicos

Atividade

2.039

Gestão das atividades da Sec. De Viação, obras e Serviços Públicos

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros -P.jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

17. O ACOMPANHAMENTO E A FISCALIZAÇÃO
17.1-0 acompanhamento e a fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, serão feitos pela
servidora Jéssica de Oliveira, Gestora dos Contratos Administrativos do Poder Executivo, conforme Portaria

n°. 003/2017 lotado, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e
disposições deste Contrato, bem como,comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a
necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

17.1.1-0 acompanhamento e fiscalização para o fiel cumprimento e execução da obra será exercida em Nova
Viçosa por engenheiro civil do Município Sr'. Silvana Ribeiro Reis de Melo, CREA 314.27/D -MG/9910-BA,
matricula n° 313; e em Posto da Mata pelo Servidor Público Sr. Rogério Rezende David, Portaria n® 263/2018,

matricula n° 738 Eng. CREA/BA n° 051642150-6 indicado pelo titular da Secretaria Municipal requisitante, a
quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir, rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste
Contrato, bem como comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de
medidas de ordem legal e/ou administrativa.

17.2 - Fica reservada ao titular da Secretaria Municipal requisitante a competência para resolver todos e
quaisquer casos singulares, duvidosos ou omissos neste contrato, nas normas e em tudo mais que, de qualquer

forma, se relaciona direta ou indiretamente com o objeto deste contrato, garantindo, entretanto, o contraditório e
a ampla defesa.
17.3 - A atuação da Fiscalização em nada restringe a responsabilidade única e integral da CONTRATADA, no
que concerne aos serviços fornecidos, à execução do Contrato e as implicações próximas ou remotas, perante o
CONTRATANTE ou terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução do

Contrato não implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE.
17.4 - A CONTRATADA deve permitir e oferecer condições para a mais completa fiscalização do
CONTRATANTE, fornecendo informações e propiciando o acesso às documentações referentes ao objeto
contratado, bem como atendendo as observações e exigências apresentadas pela fiscalização

19 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 O licitante que praticar por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de qualquer tributo, ou atos ilegais
visando a frustrar os objetivos da licitação; retirar sua proposta após conhecer os preços das demais
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participantes, ou ainda, demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Prefeitura Municipal, em
virtude de quaisquer outros atos ilícitos praticados, estará sujeita ás penalidades previstas neste Edital e na Lei
n°. 8.666/93.

19.2 Sem prejuízo das penalidades previstas neste Edital, a Comissão Permanente de Licitação, poderá inabilitar
o licitante ou desclassificar a proposta sem que isto gere direito indenizatório ou de reembolso, caso tome

conhecimento de fato ou circunstâncias que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira,
técnica,jurídica ou de produção do licitante.
19.3 O licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus anexos, pois a simples
apresentação da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços subentende a aceitação incondicional de
seus termos, independentemente de transcrição, bem como o conhecimento integral do objeto em licitação, não
sendo aceitas alegações de desconhecimento de qualquer por menor.

19.4 No caso de eventual divergência entre o Edital e seus anexos, prevalecerão as disposições do primeiro.

19.5 À CONTRATANTE se reserva o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse público ou
anulá-la, no todo ou em parte, por vícios ou ilegalidade, bem como prorrogar o prazo para recebimento ou
abertura da Documentação de Habilitação e da Proposta de Preços.

19.6 A Comissão Permanente de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos apresentados,
desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos.

19.7 É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originalmente a Documentação de Habilitação ou da Proposta de Preços.

19.8 Quaisquer informações, com relação a este Edital, poderão ser obtidas, diretamente na Comissão
Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, no período das 8:h00min às 12h00min de segunda à sextafeira.

19.9 É facultado à CONTRATANTE, quando o licitante adjudicatário não assinar o contrato respectivo ou não
apresentar a garantia no prazo, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para fazê-lo nas mesmas
condições da primeira colocada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

19.10 A não apresentação de dúvidas, implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, não cabendo, em
nenhuma hipótese, direito a qualquer reivindicação posterior com base em imperfeições, omissões ou falhas nos
referidos elementos.

20 DOS ANEXOS DO EDITAL

20.1 - São partes integrantes deste edital:
a) Anexo 1 - Termo de Referência/ Memorial Descritivo

B)Anexo 11 - Modelo de Declaração de Cumprimento das Obrigações;
C)Anexo 111 - Modelo de Declaração da Microempresa;
D)Anexo IV - Modelo de Declaração De Inexistência De Fato Impeditivo e de Declaração de que não Emprega
de Menores;

e) Anexo V - Modelo de Contrato;
F) Anexo VI - Modelo de Carta de Credenciamento;
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H)Anexo VII - Termo de Vistoria;
I) Anexo IX - Capacidade Econômico-Financeira;
J) Anexo X -Carta Proposta Comercial;
K)Anexo XI - Memorial Descritivo
L)Anexo Xli- Planilha Orçamentária Estimada
m)Anexo XIII - Proposta de Preço

n) AnexoX IV - Cronograma Físico Financeiro Estimado
o) Anexo XV - Planilha BDI DES

Nova Viçosa, 30 de maio de 2019.

Claudia Ott^Cruz Moreira
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Debo

es dos Santos
Secretária

mOí.

RoseanÊ^. Dos Santos
Membro
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ANEXO I

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 548/2019.

TOMADA DE PREÇO N°. 015/2019.

TERMO DE REFERÊNCIA
1-OBJETO

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para Manutenção e Reparos
em rede de Esgotos, Drenagens e Pavimentos de Vias Urbanas do município de Nova Viçosa
de acordo com o Termo de Referência (Anexo I)
2-JUSTIFICATIVA

A presente contratação se faz necessária devido a necessidade de realizar Manutenção
e Reparos de Esgotos, Drenagens e Pavimentos de Vias Urbanas do município de Nova
Viçosa.
3-ESPECIFICAÇAO DOS BENS OU SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES: Placa de obra em chapa de aço galvanizado,

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA: Execução e compactação de aterro com solo
predominantemente arenoso/ argiloso exclusive escavação carga e transporte e solo
Fornecimento e lançamento de pedra de mão, Transporte com caminhão basculante de
m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km. Escavação mecânica campo aberto
em solo exceto rocha. Areia para aterro - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,

sem transporte). PAVIMENTAÇÃO: Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico,
espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano. Piso cimentado, traço 1:3
(cimento e areia), acabamento liso, espessura 2,0 cm, preparo mecânico da argamassa,
Pavimento em paralelepípedo sobre colchão de areia rejuntado com argamassa de

cimento e areia no traço 1:3 (pedras pequenas 30 a 35 peças por m2), Rejuntamento
pavimentação paralelepípedo betume cascalho, Caiação em meio fio. Assentamento de
guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões
100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para
urbanização interna de empreendimentos, /assentamento de guia (meio-fio) em trecho
reto, confeccionada em

concreto

pré-fabricado, dimensões

100x15x13x20 cm

(comprimento x base inferior x base superior x altura), para urbanização interna de
empreendimentos. Reassentamento de paralelepipedo sobre colchão de pó de pedra
espessura lOcm, rejuntado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), considerando

aproveitamento do paralelepípedo. Execução de pavimento em piso intertravado, com
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bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm. REDE DE ESGOSTOS E ÁGUAS
PLUVIAIS: Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 100 mm,

junta

elastica,

instalado

em

local

com

nível

baixo

de

interferências

-

fornecimento e assentamento. Sumidouro Regular em Alvenaria com blocos de

Concreto, Tanque Séptico retangular, Ponto de Consumo Terminal de água Fria,

(Composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água
fria, (dn no orçamento mm)(instalado em ramal, sub-ramal ou ramal de distribuição),
inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Registro de Gaveta Bruto, Latão,
Roscável, Ponto de esgoto com tubo de PVC rígido, (Composição representativa) do

serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, (instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para

prédios. Caixa de Inspeção em Concreto pré-moldado
4-LOCAÍS DE REALIZAÇAO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão feitos em todo o Município tais como: Sede, Distrito de Posto da Mata,
Distrito de Helvécia, Distrito de Argolo e Povoados.
5-PRAZO DE ENTREGA OU PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

Tais serviços deverão ser executados em um período de 12(doze) meses, conforme
cronograma de execução
6-ACOÍVIPANHAIVIENTO DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, serão feitos
pela servidora Jéssica de Oliveira, Gestora dos Contratos Administrativos do Poder
Executivo, conforme Portaria n°. 003/2017 lotado, a quem caberá a responsabilidade de
fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem
como, comunicar ás autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a
necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa
A fiscalização da execução da obra será exercida por engenheiro civil ou arquiteto
urbanista credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão,
assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela
CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo. Compete ainda a Secretaria de Obras, Viação
e Serviços Públicos a gestão do Presente contrato, designar a servidora. Engenheira
Silvana Ribeiro Reis de Melo, CREA 314.27/D -MG/9910-BA para está atuando na

qualidade de fiscal das Obras na sede do Município e em Posto da Mata e Distritos
subjacentes.o Servidor Sr. Rogério Rezende David, portaria n° 263/2018, matricula n°
738 Eng. CREA/BA n° 051642150-6
7-ESTIMATIVA DO VALOR E DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA
O valor global para o objeto desta Licitação obedecerá ao preço máximo estabelecido
de R$ 725.006,72 (setecentos e vinte e cinco mil seis reais e setenta e dois centavos),
sendo esse o preço máximo que este Município se dispõe a pagar pelos serviços
contratados e será custeado através das seguintes dotações orçamentárias:
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:

'-•(yú

Secretária

12

Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços

êá-

Públicos
Unidade

1201

Gabinete do Secretario Municipal de viação, Obras e
serviços públicos

Atividade

2.039

Gestão das atividades da Sec. De Viação, Obras e

Elemento

3390.39.00

Serviços Públicos
Outros Serviços de Terceiros - p. iuridica

Fonte

00

Recursos Ordinários

8- DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA

Depois de concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo
circunstanciado assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização,
assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado.
Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do
CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os

prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da
efetiva aceitação.

O objeto do presente contrato será recebido provisoriamente, mediante apresentação
da Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovação de regularidade
fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do
Certificado de Regularidade da Situação Fiscal junto ao FGTS, em até 15 (quinze) dias
da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão
ou de membro designado pelo CONTRATANTE;

O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não superior a
90 (Noventa) dias, após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o
prazo de observação e de vistoria que comprove o exato cumprimento dos termos
contratuais.

Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar
as seguintes providências:

a)testar todos os equipamentos e instalações;
b) revisar todos os acabamentos;
c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente
oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser
verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados:
e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o
pessoal empregado na obra, inclusive quanto ás Guias de Recolhimento junto ao INSS e
FGTS;
f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS
relativo à obra/serviços.
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S

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e
segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do
contrato.

Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA
para a execução dos serviços e obras contratados serão de propriedade do
CONTRATANTE.

A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do
recebimento da obra, a reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de
falha técnica devidamente comprovada na execução da obra, sendo responsável pela
segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o Código Civil
Brasileiro.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1 - São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

I - À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em Cláusulas
próprias deste instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em
especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:
a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com
as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo;
b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços
porventura executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão,
negligência, impericia, imprudência ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou natureza,
que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE;
c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários
à execução do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de
equipamentos;

d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que, no prazo
estabelecido, a obra seja entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas
condições de uso;
e) observar, na execução da obra mencionada, as ieis, os regulamentos,
as posturas, inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas:
f) providenciar, às suas expensas, junto ás repartições competentes, o
necessário licenciamento dos serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos
complementares, bem como de placas exigidas pelos órgãos competentes e pela
CONTRATANTE;

g) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de
obra necessários à execução da obra;

h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais
novos e de primeira qualidade;
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i) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de
equipamentos ou de serviços executados;
j) realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de
obrigações previstas na legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à
CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos de quitação;
I) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às
redes de serviços públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da
obra, estendendo-se essa responsabilidade até a assinatura do "TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";

m) se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações
comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer

outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com
material e mão de obra necessária à completa realização das obras, até a sua entrega
perfeitamente concluída;

n) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo
empregatício do pessoal a ser empregado na execução das obras, englobando todas e
quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho em razão de
horário, condição ou demais peculiaridades;
o) fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e
limitações da mesma;
p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/BA e entregar a
CONTRATANTE a respectiva ART;
q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais
de Prestação de Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente
aprovadas pelo Engenheiro responsável da CONTRATANTE, especificando claramente
o custo específico com a mão de obra;
r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes
às medições da obra já executada;
s) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE, os serviços
necessários á correção e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do
objeto, sempre que a ela imputáveis.
t) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e
despesas delas provenientes, e equipamentos acessórios necessários á fiel execução
das obras contratadas:

u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos
materiais empregados, que devem guardar conformidade com as especificações dos
Projetos Básico e Executivo, com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo
CONTRATANTE.

v) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços
pelo cumprimento das Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme
disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal e demais legislações
aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras
ou serviços ou em
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x) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e
as obras executados, bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total
responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que eventualmente venham a ocorrer
até a Aceitação Definitiva das Obras.
z) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até
30 (trinta) dias a contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação
condição para a liberação dos pagamentos.
II - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato,
não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo
acompanhamento da execução por órgão da Administração.
III - Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da
CONTRATADA, as conseqüências que advierem de:

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de
seus empregados e prepostos;
b) imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;

c)falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada
após o termino deste contrato;

d) violação do direito de propriedade industrial;
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários,
equipamentos e materiais utilizados na execução de obras e/ou serviços;
f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que
se referir às obras e aos serviços;
g) esbulho possessório;
h) infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.
IV - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive
decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e
comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer
tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos como condição do
pagamento dos créditos da CONTRATADA.
9.2 - São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:
a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de
inadimplemento das obrigações da CONTRATADA;
b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em
lei;

c) homologar reajustes e proceder à revisão dos valores propostas na
forma da lei e do presente contrato;

d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e
as cláusulas contratuais deste instrumento;

e) fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu engenheiro
responsável;
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f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n°. 8.666, de 21/06/93 e do
presente instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro
durante a execução do contrato;

g) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado
no contrato depois do recebimento das notas fiscais e respectivas medições de cada
etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro responsável pela fiscalização;
h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou
pela inobservância de quaisquer das cláusulas deste contrato;
i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da
obra, após a sua conclusão e entrega final;
j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas
fiscais de cada parcela;

k) modificar o contrato, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONTRATADA;
I) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no
inciso I do artigo 79 da Lei n°. 8.666/93.
Observação:

O julgamento da presente licitação será pelo menor preço global levando
em
consideração ao preço máximo estabelecido de R$ 725.006,72 {setecentos e vinte e
cinco mil seis reais e setenta e dois centavos).

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: eabinetedoprefelto@novavÍcosa.ba.eov.br - CNPJ n^: 13.761.531/0001-49

Página 21

ANEXO II

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 548/2019.

TOMADA DE PREÇO N°. 015/2019.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO
DAS OBRIGAÇÕES

sediada

CNPJ

empresa

, por intennédio de seu representante legal, infra-assinado, DECLARA
expressamente que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; em atendimento ao
Art. 30, inciso 111 da Lei n®. 8.666/93.

de

de

(Assinatura do responsável)

Nome:

N.°doCPF:

OBS: DEVERÁ SER APRESENTADA, NO ATO DO CREDENCIAMENTO,FORA DOS ENVELOPES.
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ANEXO III

PROCESSO ADMINISTRATIVO N®. 548/2019.

TOMADA DE PREÇO N®. 015/2019.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE(LC n". 123/2006)

Eu,

R.G.

CPF

n°.

representante
CNPJ
R.G.
CRC

empresa

da

n°.

,

,

n".

n®.

e

CPF

eu,

n®.

contador da empresa citada

n®.

anteriormente, declaramos, sob as penas da lei, que:

{)solicitamos que à empresa
, na condição de microempresa/empresa de
pequeno porte, quando da sua participação na Tomada de Preços n°. 015/2019. seja dado o tratamento
diferenciado concedido a essas empresas nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar n°. 123/2006 e suas
alterações;

( )NÂO solicitamos que à empresa

, quando da sua participação na Tomada

de Preço n®. xxx/2019, seja dado o tratamento diferenciado concedido a essas empresas nos artigos 42 a 45 da
Lei Complementar n°. 123/2006 e suas alterações.
de

de

(nome e assinatura do representante ou sócio da empresa)

(nome e assinatura do contador da empresa)

OBS: DEVERÁ SER APRESENTADA,NO ATO DO CREDENCIAMENTO,FORA DOS ENVELOPES.
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ANEXO IV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 548/2019.

TOMADA DE PREÇO N°. 015/2019.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE DECLARAÇÃO
DE NÃO-EMPREGO DE MENORES

CNPJ

A empresa

, sediada na

. por intermédio de seu representante legal,
infra-assinado, e para os fins da Tomada de Preços em epígrafe, DECLARA expressamente que:

a) até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

de

de

(Assinatura do responsável)

Nome:

N." da cédula de identidade:

OBS: DEVERA SER APRESENTADA DENTRO DO ENVELOPE N^ 01
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ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 548/2019.

TOMADA DE PREÇO N° 015/2019.

CONTRATO N°.

^/2019 FIRMADO ENTRE O

MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA E A EMPRESA
CONFORME

PARA
ANEXOS

DESTE EDITAL.

Pelo presente instrumento contratual, o MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA. Estado da Bahia, pessoa jurídica de
direito público municipal, com sede administrativa à Avenida Oceânica, n°. 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa/BA,
devidamente inscrita no CNPJ N®. 13.761.531/0001-49, neste ato representado na forma de sua Lei Orgânica

pelo Prefeito Municipal Manoel Costa Almeida, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de
identidade n®. 01.624.960-79 SSP/BA e do CPF n®. 050.967.745-20, residente e domiciliado na Rua São

Benedito n° 255, Centro, Posto da Mata distrito de Nova Viçosa- BA, doravante denominado de

CONTRATANTE,e a EMPRESA

, inscrita no C.N.P.J./MF sob o n.®_. . /
, e Inscrição Estadual sob n.®
, estabelecida a Rua
, , Bairro
, representada neste
ato por
, brasileiro,
,
, portador do RG n.°
e do CPF
n®.
.
- , residente à Rua
, n°.
, na cidade de
, doravante denominada de
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do Processo Administrativo n®. 510/2019 e
no Edital de Tomada de Preços n®. 015/2019, mediante as Cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- Este contrato tem por Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para
Manutenção e Reparos em redes de Esgotos, Drenagens e Pavimentos de Vias Urbanas do
Município de Nova Viçosa.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO
2.1 - O regime de execução é o de empreitada por preço global, nos termos do artigo 6®, Vlll, "a" da Lei n®
8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1
(

-

o

presente

contrato

tem

em

seu preço global estimado
)proposto pela CONTRATADA.

de

R$

3.2- O contrato durante toda sua vigência e execução deverá observar o equilíbrio financeiro nos parâmetros da

proposta, conjugado na composição de preços dos valores básicos de cada item.
3.3 - Os pagamentos serão efetuados, depois da realização das medições que serão elaboradas conforme a
execução do serviço, tomando-se como final do período, o último dia de cada mês, ou de cada quinzena.
3.4 - As medições da obra executada serão procedidas por Engenheiro Civil do Município, Sr*
CREA
designado como fiscal pela CONTRATANTE.
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IWCOSK
3.4 - As medições da obra executada serão procedidas por Engenheiro Civil do Município. Sr^
CREA
designado como fiscal pela CONTRATANTE.
3.5 - A medição final, bem como os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo dos serviços será elaborada
por Comissão de Vistoria ou por servidor designado pela Administração Municipal para tal finalidade quando
concluída toda a obra.

3.6 - Se por motivo não imputável à CONTRATADA, o pagamento da medição de cada parcela não ocorrer
dentro dos trinta dias de sua realização, incidirá sobre o valor da mesma, atualização monetária diária de 0.1%, a

partir do trigésimo dia do adimplemento até o dia do efetivo pagamento, limitada a 10%.
3.7 - O Cronograma de Desembolso máximo por período será executado de acordo com a disponibilidade dos
recursos financeiros.

3.8 - Só haverá compensações financeiras e penalizações por eventuais atrasos e descontos por eventuais
antecipações de pagamentos se houver acordo entre as partes.
3.9 - Os preços do contrato não poderão ser reajustados, porém, será observada estritamente a manutenção do
equilíbrio econômico-fmanceiro do mesmo.
3.10 - A CONTRATANTE, independente das quantias previstas neste instrumento poderá sustar o pagamento

de qualquer fatura no todo ou em parte, nos seguintes casos;
a)execução defeituosa da obra;

b)existência de qualquer débito exigivel pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUARTA -DO PRAZO
4.1 - A CONTRATADA observará o prazo de 10 (dez) meses corridos, contados da data do recebimento da
"ORDEM DE SERVIÇO" para execução da obra e sua conclusão, promovendo, então, sua entrega em perfeitas
condições de imediato uso.

4.2 - As etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto estão demonstradas no Cronograma Físico da
obra.

4.3 - Só se admitirá a prorrogação de prazos quando houver impedimentos que paralisem ou restrinjam o normal
andamento da obra, decorrentes de fatos alheios à responsabilidade da CONTRATADA, atestados e
reconhecidos pela CONTRATANTE.

4.4 - Na ocorrência de tais fatos, os pedidos de prorrogação referentes aos prazos parciais serão encaminhados
por escrito um dia após o evento enquanto os pedidos de prorrogação do prazo final deverão ser encaminhados
por escrito dez dias antes de findar o prazo original, em ambos os casos com justificação circunstanciada.
4.5 - Todos os projetos executivos e legais elaborados pela CONTRATADA deverão ser aprovados pelo
CONTRATANTE. O desenvolvimento dos serviços obedecerá ao Cronograma Fisico-Financeiro apresentado na
proposta.

4.6 - As prorrogações de prazo de execução de etapas da obra serão processadas nos termos do artigo 57 da Lei
n''. 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
5.1 - O prazo de vigência do presente contrato será delO (dez) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado por termo aditivo, nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1® da Lei federal n®.
8.666/93, mediante prévia justificativa.

CLÁUSULA SEXTA -DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
6.1 - As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do artigo 65 da Lei n°. 8.666/93.
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6.2 - Fica a CONTRATADA, obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
do objeto deste instrumento, observado os termos e limites previstos no § I®. do artigo 65. da Lei Federal n°.
8.666/93.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA
6.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta das seguintes Dotações Orçamentárias;
Poder

2

Executivo

Órgão

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Secretária

12

Secretaria Municipal de Viaçâo, Obras e Serviços Públicos

Unidade

1201

Gabinete do Secretario Municipal de víação, Obras e serviços

Atividade

2.039

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros - p. jurídica

Fonte

00

Recursos Ordinários

públicos

Gestão das atividades da Sec. De Viação, Obras e Serviços Públicos

CLÁUSULA OITAVA - DA GARANTIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
8.1 - A CONTRATADA recolhe neste ato a caução de garantia de R$_
correspondente a 5%(cinco por cento) do valor proposto para a execução da obra;
, nos termos do art. 56 da Lei
8.2 - A caução prevista no item 8.1 foi prestada na modalidade de
n.° 8.666/93:

8.3 - A garantia prestada deverá vigorar por prazo igual ao de vigência do presente contrato, sendo que. em caso
de alteração contratual, a CONTRATADA deverá promover a complementação do respectivo valor, bem como
de sua validade, se for o caso, de modo a que o valor da garantia corresponda ao percentual fixado no caput,
facultada a substituição por qualquer das outras modalidades elencadas no § 1®, do artigo 56, da Lei federal n°.
8.666/93.

8.4 - O CONTRATANTE fica, desde já, autorizado pela CONTRATADA a promover perante a entidade
responsável pela garantia, o levantamento de valor devido em decorrência de aplicação de penalidade de multa,
na hipótese de não existir pagamento pendente em valor suficiente para quitar o débito, nos ternios do item 6.1
da Cláusula Sexta deste contrato.

8.5 - Verificada a hipótese do item 8.3. e não rescindido o contrato, a CONTRATADA fica obrigada a proceder
ao reforço da garantia, no valor correspondente ao levantamento feito, no prazo de 10 dias, contados da data de
recepção da notificação do respectivo abatimento, sob pena de suspensão dos pagamentos subsequentes.
8.6 - A garantia prevista no item 6.1 será liberada ou restituída após a expedição do Termo de Recebimento
Definitivo da obra ou serviço e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente conforme dispõe o artigo
56, § 4®, da Lei federal n®. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
9.1 - São direitos e responsabilidades da CONTRATADA:

1 - À CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas em Cláusulas próprias deste
instrumento e seus anexos, bem como daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas
federal e estadual sobre licitações, cabe:

a) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no
preâmbulo deste termo;
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b) responsabilizarem-se integralmente pelas obras e/ou serviços porventura executados com
vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão, negligência, imperícia, imprudência ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, inclusive aqueles que acarretem infiltrações de qualquer espécie ou
natureza, que deverão ser demolidos e/ou refeitos, sem ônus para o CONTRATANTE;
c) responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do
objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos;
d) cumprir fielmente o presente contrato, de modo que. no prazo estabelecido, a obra seja
entregue inteiramente concluída e acabada, em perfeitas condições de uso;
e) observar, na execução da obra mencionada, as leis. os regulamentos, as posturas,
inclusive de segurança pública e as melhores normas técnicas específicas;
f) providenciar, às suas expensas, junto às repartições competentes, o necessário
licenciamento dos serviços, as aprovações respectivas, inclusive de projetos complementares, bem como de
placas exigidas pelos órgãos competentes e pela CONTRATANTE;
g) fornecer equipamentos, instalações, ferramentas, materiais e mão de obra necessários à
execução da obra;

h) fornecer e utilizar na execução da obra, equipamentos e materiais novos e de primeira
qualidade;

i) executar ensaios, verificações e testes de materiais e de equipamentos ou de serviços
executados;

j) realizar as despesas com mão de obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na
legislação fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópias dos documentos
de quitação;

1) assumir quaisquer acidentes na execução da obra, inclusive quanto às redes de serviços
públicos, aos fatos de que resultem na destruição ou danificação da obra. estendendo-se essa responsabilidade
até a assinatura do "TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DA OBRA";

m)se responsabilizar, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais,
tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por
todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa realização das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluída;

n) obedecer às normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidação das Leis do Trabalho
(CLT), no que concerne à despesa da contratação com vínculo empregaticio do pessoal a ser empregado na
execução das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execução dos contratos de trabalho
em razão de horário, condição ou demais peculiaridades;
o)fornecer, na entrega da obra, as indicações práticas sobre o uso e limitações da mesma;
p) providenciar o registro da obra junto ao CREA/CAU/BA e entregar a CONTRATANTE
a respectiva ART;

q) apresentar no prazo estabelecido neste instrumento as Notas Fiscais de Prestação de
Serviços, acompanhadas das respectivas medições devidamente aprovadas pelo Engenheiro responsável da
CONTRATANTE,especificando claramente o custo específico com a mão de obra;
r) receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes às medições da obra
já executada;

s) prestar, sem quaisquer ônus para o CONTRATANTE,os serviços necessários à correção
e revisão de falhas ou defeitos verificados na execução do objeto, sempre que a ela imputáveis.
t) se responsabilizar integralmente pela iluminação, instalações e despesas delas
provenientes, e equipamentos acessórios necessários à fiel execução das obras contratadas;
u) se responsabilizar integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados,
que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básico e Executivo, com as normas da
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Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas
pelo CONTRATANTE.

v) se responsabilizar durante todo o prazo de execução dos serviços pelo cumprimento das
Normas de Segurança e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXlll do artigo 7® da Constituição
Federal e demais legislações aplicáveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as máquinas,
equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execução de obras ou serviços ou em
w) manter constante e permanentemente vigilância sobre os serviços e as obras executados,
bem como sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos,
que eventualmente venham a ocorrer até a Aceitação Definitiva das Obras.
x) proceder à matrícula da obra junto ao INSS, no prazo máximo de até 30 (trinta) dias a
contar da assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigação condição para a liberação dos
pagamentos.

y) se responsabilizar pelo período de 5 (Cinco) anos, pela solidez e segurança do trabalho,
assim em razão dos materiais, como do solo; conforme determina o Art. 618 da Lei n°. 10.406 de 10 de janeiro
de 2002, que institui o Código Civil.

I! - A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade

pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.
III - Correrão por exclusiva conta, responsabilidade e risco da CONTRATADA, as
conseqüências que advierem de:

a) sua negligência, imperícia, imprudência e/ou omissão, inclusive de seus empregados e
prepostos;

b)imperfeição ou insegurança nas obras e/ou nos serviços;
c) falta de solidez das obras e/ou serviços executados, mesmo verificada após o tennino
deste contrato;

d) violação do direito de propriedade industrial;
e) furto, perda, roubo, deterioração, ou avaria dos maquinários, equipamentos e materiais
utilizados na execução de obras e/ou serviços;

f) ato ilícito ou danoso de seus empregados ou de terceiros, em tudo que se referir às obras e
aos serviços;

g) esbulho possessório;
h)infiltrações de qualquer espécie ou natureza;

i) prejuízos causados à propriedade de terceiros.
IV - A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de

acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do

contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais
encargos como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

9.2 - São direitos e responsabilidades da CONTRATANTE os seguintes:

a) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais no caso de inadimplemento das
obrigações da CONTRATADA;

b) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições previstos em lei;
c) homologar reajustes e proceder á revisão dos valores propostas na forma da lei e do
presente contrato;
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d) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas
contratuais deste instrumento;

e)fiscalizar a execução da obra por intermédio do seu engenheiro responsável;
f) cumprir e fazer cumprir os termos da Lei n°. 8.666, de 21/06/93 e do presente
instrumento, inclusive no que diz respeito ao equilíbrio econômico e financeiro durante a execução do contrato;
g)efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA no prazo estipulado no contrato depois
do recebimento das notas fiscais e respectivas medições de cada etapa, já devidamente atestadas por Engenheiro
responsável pela fiscalização;
h) aplicar e cobrar as multas pela inexecução total ou parcial da obra ou pela inobservância
de quaisquer das cláusulas deste contrato;
i) efetuar a restituição da garantia oferecida para a plena execução da obra, após a sua
conclusão e entrega final;

j) efetuar a retenção dos impostos e encargos legais sobre as notas fiscais de cada parcela;
k) modificar o contrato, unilateralmente. para melhor adequação às finalidades de interesse
público, respeitados os direitos da CONTRATADA;
I) rescindir unilateralmente o contrato, nos casos especificados no inciso I do artigo 79 da
Lei n". 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

10.1 - Decorrido o prazo de 12(Doze) meses da data da apresentação da proposta, poderá o contratado fazer jus

ao reajuste do valor contratual pelo índice Nacional da Construção Civil - INCC que deverá retratar a variação
efetiva do custo de produção ou dos insumos utilizados na consecução do objeto, na forma do que dispõe o art.
40, X, da Lei n". 8.666/93 e os arts. 2° e 3° da Lei n°. 10.192, de 14/02/2001.

10.2 - A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não enseja
reajuste ou correção.
10.3 - Será objeto de reajuste apenas o valor remanescente e ainda não pago.

CLÁUSULA

DÉCIMA

PRIMEIRA - DAS SANÇÕES

ADMINISTRATIVAS E

DEMAIS

PENALIDADES

11.1 - A recusa em assinar o presente contrato no prazo estipulado no Edital, bem como a inexecução. total ou
parcial do contrato, a execução imperfeita, a mora na execução, ou qualquer impedimento ou infração contratual
da CONTRATADA, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que couber e garantida à defesa prévia,
ficará sujeita às seguintes sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93:
a)advertência verbal ou escrita;
b) multa de até 5% (Cinco por cento) sobre o valor do contrato, aplicada de acordo com a

gravidade da infração. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido
inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20%(Vinte por cento);
c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2(Dois) anos;
d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal, conforme inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°. 8.666/93.
11.2- A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.
11.3 - A sanção prevista na alínea b desta Cláusula poderá ser aplicada cumulativamente a outra.
11.3 - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do contrato, garantido o
contraditório e a defesa prévia.
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11.4 - A multa administrativa prevista na alínea b não tem caráter compensatório, não eximindo a
CONTRATADA do pagamento por perdas e danos em relação às infrações cometidas.
11.5 - A aplicação da sanção prevista na alínea d é de competência exclusiva Prefeito Municipal, devendo ser
precedida de defesa do interessado, no prazo de 10(dez) dias.
11.6 - O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a
gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.
11.7 _ O valor da multa aplicada também poderá ser pago quando do recebimento da fatura, se assim o requerer
a CONTRATADA.

11.8- Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA antes da comprovação do recolhimento da multa ou
da prova de sua relevação por ato da Administração, bem como antes da recomposição do valor original da
garantia, que tenha sido descontado em virtude de multa imposta.
11.9 _ Nos casos em que o valor da multa for descontado de caução que tenha sido prestada, o valor desta
deverá ser recomposto no prazo máximo de 48 (Quarenta e oito) horas, sob pena de rescisão administrativa do
contrato.

11.10 - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a
CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada administrativa ou judicialmente.
11.11 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa
de mora de 1%(Um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de

empenho ou do saldo não atendido, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo
CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

11.12 - A aplicação de qualquer sanção administrativa prevista neste item deverá observar os princípios da
ampla e prévia defesa, contraditório e proporcionalidade.
11.13 - A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando
houver descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.
11.14 - A Administração poderá aplicar outras penalidades previstas na Lei n°. 8.666/93; no caso da não
execução da obra, ou de sua paralisação ou retardamento desmotivados, ou ainda pela execução imperfeita do
objeto contratado.

11.15 - As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA,inclusive as perdas e
danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos
créditos que a CONTRATADA tenha em face do CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável,
serão cobrados judicialmente.

11.16 - Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a

CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez
por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e
honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20%(vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FUSÃO,CISÃO E INCORPORAÇÃO
12.1 - Nas hipóteses de fusão, cisão ou incorporação, poderá ocorrer, a critério do CONTRATANTE e desde
que mantidas as condições de habilitação e qualificação técnica, econômica e financeira exigidas no edital, a
sub-rogação, por termo aditivo, do objeto deste Contrato para a pessoa jurídica empresária resultante da
alteração social.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO
13.1 - Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da
CONTRATADA, a impossibilidade, perante o CONTRATANTE, de opor, administrativamente, exceção de

inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.
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13.1 - A suspensão do contrato, a que se refere o art. 78, XV. da Lei if. 8.666/93, se não for objeto de prévia
autorização da Administração, de forma a não prejudicar a continuidade dos serviços públicos, deverá ser

requerida judicialmente, mediante demonstração dos riscos decorrentes da continuidade da execução do
contrato, sendo vedada a sua suspensão por decisão unilateral da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

14.1 - O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do CONTRATANTE, pela inexecução total
ou parcial de suas cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 a 80. da Lei n°. 8.666/93.
14.2 - A CONTRATANTE poderá considerar rescindido este contrato, de pleno direito, independentemente de
qualquer notificação ou aviso prévio,judicial ou extrajudicial, se:
a) a CONTRATADA não iniciar os trabalhos dentro de dez(Dez) dias contados da data do
recebimento da "ORDEM DE SERVIÇO" ou interrompê-los por mais de vinte dias consecutivos, sem
justificativa aceita pela CONTRATANTE.

b) a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, ceder o presente
contrato, no todo ou em parte.

c) a CONTRATADA atrasar por mais de trinta dias o cumprimento dos prazos parciais
previstos no Cronograma Físico e Financeiro aprovado pela CONTRATANTE.
d) a CONTRATADA não atender as exigências da CONTRATANTE relativamente a
defeitos ou imperfeições das obras, dos serviços ou das instalações, ou com respeito a quaisquer dos materiais,
dos equipamentos e da mão de obra utilizados.

e) as multas aplicadas à CONTRATADA atingirem, isolada ou cumulativamente, montante
correspondente a 20%(Vinte por cento) do valor do contrato;
f) a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer cláusula, condições ou obrigações
previstas neste contrato ou dele decorrente;
g) ocorrer qualquer um dos motivos referidos nos Capítulo 111, seção V da Lei n®. 8.666, de
21/06/93.

14.3 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo,

assegurado à CONTRATADA o direito ao contraditório e à prévia e ampla defesa.
]4.4 _ A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou
extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficiai.
14.5 - Além das demais sanções administrativas cabíveis, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10%(Dez

por cento) incidente sobre o saldo reajustado dos serviços não executados, sem prejuízo da retenção de créditos,
e das perdas e danos que forem apuradas.
14.6 - Decretada a rescisão por culpa da CONTRATADA, a mesma somente terá direito ao recebimento das
faturas relativas às obras executadas até a data da rescisão e apenas daquelas que estiverem em condições de
aceitação.

14.7 - Decretada a extinção do contrato sem que caiba culpa à CONTRATADA, a mesma será ressarcida dos
prejuízos comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
a) devolução da garantia;

b) pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) pagamento do custo de desmobilização, caso haja.
14.8 - A CONTRATADA reconhece os direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 da Lei n®. 8.666/93.

14.9 - A rescisão deste contrato de forma unilateral acarretará, sem prejuízos da exigibilidade de débitos

anteriores da CONTRATADA, inclusive por multas impostas e demais cominações estabelecidas neste
Instrumento, às seguintes conseqüências:
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a) assunção imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato
próprio da Administração.

b) ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados
na execução do contrato, necessários à sua continuidade, na fonna do inciso V do artigo 58 da Lei n®. 8.666/93.
c) execução da garantia contratual, para ressarcimento da Administração, e dos valores das
multas e indenizações a ela devidos.

d) retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à
Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
15.1 - É facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do contrato e a contagem dos prazos,
devidamente justificado, na forma do disposto no artigo 78, XIV da Lei N°. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

16.1 - O presente contrato está vinculado em todos os seus termos ao Processo Administrativo n°. 510/2019,
Tomada de Preços n". 015/2019 e respectivos anexos, bem como à propostas de preços vencedora.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO

17.1 - Após a assinatura do contrato deverá seu extrato ser publicado, no Diário Oficial do Município de Nova
Viçosa, em conformidade com o Art. 61, Parágrafo Único da Lei n°. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTRATO E AOS CASOS
OMISSOS

18.1 - Aplica-se a Lei n°. 8.666/93 e o Código Civil Brasileiro ao presente contrato e em especial aos seus casos
omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO
19.1 - A CONTRATADA deverá manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
20.1 - O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos

do instrumento convocatório, do cronograma fisico-flnanceiro e da legislação vigente, respondendo o
inadimplente pelas conseqüências da inexecução total ou parcial.

20.1 - A fiscalização da execução da obra será exercida em Nova Viçosa por engenheiro civil do Município Sf.
Silvana Ribeiro Reis de Melo. CREA 314.27/D -MG/9910-BA, matricula n" 313; e em Posto da Mata pelo
Servidor Público Sr. Rogério Rezende David, Portaria n° 263/2018, matricula n° 738 Eng. CREA/BA n°
051642150-6 credenciado, independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou
acompanhamento da obra que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo. Como
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Fiscal do Contrato será designado o servidor(a)
Nova Viçosa e o Servidor (a)matricula n°
CPF

matricula n"
Portaria n°
CPF
matricula n°
Portaria n"*
, CPF

na sede
em Posto

da Mata e distritos subjacentes.

20.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de

inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,
elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários
ao desempenho de suas atividades.

20.3 - A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter
fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir que, a

tempo e por escrito, sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas
que venham a impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

20.4 - O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados.

20.5 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.
20.6 - A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus empregados, prepostos ou contratados.

20.7 - Todas as ORDENS DE SERVIÇOS, instruções, reclamações e. em geral, qualquer entendimento entre a

fiscalização e a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em
consideração quaisquer alegações fundamentadas em ordens ou declarações verbais.
20.8 - A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e não readmitir os empregados, contratados ou prepostos

que venham a criar embaraços à fiscalização, bem como a remover quaisquer materiais ou equipamentos que
não estejam de acordo com as especificações aprovadas para a execução da obra.
20.9 - Da(s) decisão(ões) da fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de
05 (Cinco)dias úteis, sem efeito suspensivo.

20.10- O acompanhamento para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, serão feitos pela servidora
Jéssica de Oliveira, Gestora dos Contratos Administrativos do Poder Executivo, conforme Portaria n®.

003/2017 lotado, a quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e
disposições deste Contrato, bem como, comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a
necessidade de medidas de ordem legal e/ou administrativa.

20.11- A execução do presente Contrato será acompanhada/fiscalizada pela Secretaria Municipal De Obras,
Viação e Serviços Públicos nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, que deverá atestar a realização dos
serviços contratados.

CLÁUSULA VIGÊNCIA PRIMEIRA - DO DIÁRIO DE OBRAS

21.1 - A CONTRATADA fornecerá e manterá, no local da obra, um DIÁRIO DE OBRAS, com todas as folhas
devidamente numeradas e rubricadas pelo seu representante e pela Fiscalização, no qual serão obrigatoriamente
registrados:
I - pela CONTRATADA:

a) as condições meteorológicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
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b)as falhas nos serviços de terceiros, não sujeitas a sua ingerência;
c)as consultas à Fiscalização;

d)as datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
e)os acidentes ocorridos no decurso do trabalho;
f) as respostas às interpelações da Fiscalização;

g)a eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra;
h)outros fatos que. a juízo da CONTRATADA,devam ser objeto de registro;
II - pela Fiscalização:

a)o atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;
b) o juízo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificações,
prazos e cronogramas;

c)as observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA;
d)as respostas às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA;
e) as restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA,seus prepostos e sua equipe;
f) a determinação de providências para o cumprimento do projeto e especificações;

g) outros fatos ou observações cujo registro se tome conveniente aos trabalhos de
fiscalização.

21.2 - Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade do CONTRATANTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DA OBRA

22.1 - Após concluída, a obra será recebida provisoriamente, mediante termo circunstanciado assinado pelo
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicação escrita do contratado.

22.2 - Na hipótese de recusa de aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a
CONTRATADA deverá reexecutar as obras, passando a contar os prazos para pagamento e demais
compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.
22.3 - O objeto do presente contrato será recebido provisoriainente, mediante apresentação da Certidão
Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; a comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos
incidentes sobre a atividade objeto deste contrato; e do Certificado de Regularidade da Situação Fiscal junto ao
FGTS, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de
comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE;
22.4 - O objeto do presente contrato será recebido definitivamente, em prazo não superior a 90(Noventa) dias,
após parecer circunstanciado da Comissão depois de decorrido o prazo de observação e de vistoria que
comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.
22.5 - Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá tomar as seguintes
providências:

a)testar todos os equipamentos e instalações;
b) revisar todos os acabamentos;

c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;

d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em
qualquer elemento da obra/serviços executados;

e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado
na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: gabinetedoprefeito(S)novavicosa.ba.gov.br - CNPJ nS; 13.761.531/0001-49

Página 35

22

f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à
obra/serviços.

22.6 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da
obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

22.7 - Todos os originais de documentos e desenhos técnicos preparados pela CONTRATADA para a execução
dos serviços e obras contratados serão de propriedade do CONTRATANTE.
22.8 - A CONTRATADA fica obrigada, pelo período de cinco anos, contados a partir do recebimento da obra, a

reparar, às suas custas, qualquer defeito, quando decorrente de falha técnica devidamente comprovada na
execução da obra, sendo responsável pela segurança e solidez dos trabalhos executados, conforme preceitua o
Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA FORÇA MAIOR

23.1 - Os motivos de força maior que possam impedir a CONTRATADA de cumprir as etapas e o prazo do
contrato deverão ser alegados oportunamente, mediante requerimento protocolado.
23.2 - Os motivos de força maior poderão autorizar a suspensão da execução do contrato.
23.3 - Nenhuma da Partes será responsável pelo descumprimento ou atraso no cumprimento das obrigações ora

contratadas, quando decorrentes de circunstâncias fora de seu controle que afetem diretamente a obrigação

inadimplida e que constituam força maior ou caso fortuito, nos termos do artigo 393 do Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

24.1 - A CONTRATANTE só admitirá quaisquer alterações de projetos ou especificações se houver motivo
justificado e fundamentado com a necessária antecedência.
24.2 - A CONTRATADA somente poderá subempreitar parte do objeto contratado com prévia concordância da
CONTRATANTE, ficando, neste caso, solidariamente responsável perante a CONTRATANTE pelas obras,

serviços ou instalações executados pela subempreiteira e, ainda, pelas conseqüências dos fatos e atos a ela
imputáveis.

24.3 - Compete a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos, a gestão do Presente contrato, atuando
na qualidade de fiscal Administrativo e Técnico Servidor, que será designado na assinatura do contrato.
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA -DO FORO
25.1 - Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Nova Viçosa, com recusa expressa de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.

25.2 - E por estarem justos e contratados, CONTRATANTE E CONTRATADA, mutuamente assinam o
presente instrumento contratual, em três vias de igual valor e teor e para todos os efeitos legais, na presença de
duas testemunhas idôneas e civilmente capazes.
Nova Viçosa, de

de 2019.

MANOEL COSTA ALMEIDA

XXXXXXXXXXXXX

Prefeito Municipal

CONTRATADA

Contratante

Contratada

Endereço: Av. Oceânica,2994,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
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TESTEMUNHAS:
Assinatura:

Assinatura:

ANEXO VI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 548/2019.

TOMADA DE PREÇO N°. 015/2019.
MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS N°. 015/2019

(Razão Social da empresa), inscrita no CNPJ sob n° xxxx, sediada na
neste ato representada pelo (a)
Sr(a)
portador da cédula de identidade RG , residente e domiciliado na xxxxxxxx, inscrito no CPF
sob o n°
detentor de amplos poderes para nomeação de representante para que lhe faça as vezes para
fins licitatórios, confere-os à, portador da cédula de identidade RG n° ,e inscrito no CPF sob o rf
com

o fim específico de representar a outorgante perante Prefeitura de Nova Viçosa/BA, na Tomada de Preços n°
015/2019, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento em nome da representada, e ainda assinar
atas. contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, enfim, todos

aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

Local, em xxxxxxx de xxxxxx de 2019.

Outorgante (reconhecer firma)
Outorgado

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone: 733208-1124 E-maíl: eabinetedoDrefeito@novavicosa.ba.gov.br - CNPJ nS; 13.761.531/0001-49
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ANEXO VIII

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 548/2019,

TOMADA DE PREÇO N°. 015/2019.

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA - BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REFERENTE; TOMADA DE PREÇOS N°. 015/2019

DECLARAÇÃO

Declaramos para todos os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pela Prefeitura
Municipal, na modalidade Tomada de Preços n°. 015/2019, que:

Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a
eventuais averiguações que se façam necessárias;

Aceitamos todas as condições contidas no Edital e em seus Anexos, sendo as mesmas consideradas na
elaboração da nossa proposta, comprometendo-nos a garantir o prazo de validade do preço e condições

constantes da presente proposta por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data constante no preâmbulo deste
Edital;

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data:

dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Representante Legal (assinatura)

Endereço; Av. Oceânica, 2994, - Abrolhos I Nova Viçosa • BA, 45920-000
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ANEXO VIII

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 548/2019.

TOMADA DE PREÇO N®. 015/2019.

TERMO DE VISTORIA(MODELO)

(local),(data)

Atestamos, para os devidos fins, nos termos do EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N® 015/2019, que a
Empresa
CNPJ:
visitou o local das obras e serviços, sito (Ruas e Avenidas) em diversos endereços, neste município de Nova
Viçosa/BA, no dia
/
/20I9.
Nessa visita

a

empresa,

por

meio de
seu
representante, o
Sr.
(a)
Registro
profissional
(se
for
o
caso)
tomou ciência das condições atuais do terreno, suas instalações, das obras e

serviços a serem realizados.

Assinatura do responsável técnico da empresa licitante

Assinatura do representante da prefeitura
Cargo:

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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ANEXO IX

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 548 /2019.

TOMADA DE PREÇO N°. 015/2019.
CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

A capacidade econômica e financeira licitante será avaliada mediante o exame dos seguintes indicadores,
computados a partir da informação contábil requerida no Edital, conforme abaixo:

índice de Liquidez Corrente ILC > 1.00(maior que um inteiro).
Ativo Circulante=AC
Passivo Circulante

ILC

=PC

=AC/PC

índice de Liquidez Geral ILG > 1.00(maior que um inteiro) Ativo Circulante
Passivo Circulante

=PC

Realizável a Longo Prazo
Exigível a Longo Prazo =EL
ILG

=RLP

=AC + RLP/PC + ELP

Solvência Geral SG > 1.00(maior que um inteiro) Ativo Total
Passivo Circulante
=PC Exigível a Longo Prazo
SG=

=AC

=AT
=ELP

AT/PC+ELP

Local e data:

de

de 2019.

Representante Legal (assinatura)

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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ANEXO X

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 548/2019.

TOMADA DE PREÇO N°. 015/2019.

CARTA PROPOSTA COMERCIAL

(Local e data)

À Prefeitura Municipal de Nova Viçosa
A/C Comissão Permanente de Licitação
Referência:

Tomada de Preços n°. 015/2019
Prezados Senhores, A empresa

neste ato representada por

inscrita no CNPJ sob o N"

(qualificação: nacionalidade, estado civil, cargo), em atendimento ao disposto no Edital do Tomada
de Preços em epígrafe, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu
conteúdo, se propõe a executar as obras objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a
seguir:

1 - O valor proposto para o item é de R$

(

)

"APRESENTAR PLANILHA".

2-0 prazo máximo para execução das obras é de

J dias corridos a partir da ordem

(

de serviço.

3. No preço estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação do serviço, inclusive tributos,
equipamentos, pessoal, materiais, taxas, manutenção, impostos, taxas e demais despesas incidentes desta
contratação.

4. A empresa declara a suficiência do preço proposto para a cobertura de todas as despesas que envolvem a
presente contratação e declara estar apta do ponto de vista Jurídico, econômico, técnico e operacional para os
serviços que integram esta proposta.

5. A presente proposta é válida pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de assinatura.
6. Os dados da nossa empresa são:

a) Razão Social:
Insc.

Estadual

b) CGC (MF) n°:
c)
Endereço:

n°.:
d)

E-mail:
CEP:

O

Banco

e) Cidade:
Agência

Fone/Fax:

Estado:
n^

Conta

Atenciosamente. Nome Representante Legal da Licitante

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
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OBSERVAÇÃO: Anexar junto à proposta planilhas orçamentárias com os quantitativos e preços unitários e
totais e mais a COMPOSIÇÃO DETALHADA DE PREÇOS UNITÁRIOS DE CADA SERVIÇO, bem como,
O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO,PARA CADA ITEM CONSTANTE NO ITEM ÚNICO.

ANEXO XI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 548/2019.

TOMADA DE PREÇO N°. 015/2019.

MEMORIAL

DESCRITIVO - MANUTENÇÃO

E

REPAROS DE ESGOTOS,

DRENAGENS E PAViMENTOS DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE NOVA
VIÇOSA - BAHIA

O presente memorial descritivo refere-se ao projeto de manutenção e reparos de
esgotos, drenagens e pavimentes de vias urbanas do município, elaborado para reparar
e auxiliar na manutenção de vias públicas no Município de NOVA VIÇOSA - Bahia, que
será executada conforme os serviços descritos abaixo:

1.0SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a placa padrão da Prefeitura

Municipal, cujo padrão será fornecido pela CONTRATANTE. A placa deverá ser
Instalada em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localização ser,

previamente, aprovada pela FISCALIZAÇÃO.
2.0MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1/2.2 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente
arenoso/ argiloso exclusive escavação carga e transporte e solo

Endereço: Av. Oceânica, 2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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