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Mesa de Uom com salda para 1S canais

Kit

Microfone sem Fio- Base para 2

2

Kit

15

Nobreak
Notebook

Ponto Digital 1
Quadro Digilál 2.00 X 1,20

Roteadores(300)
Sistema de S|egurança com 5 ou 10 cámeras
Teia de Projdção com Tripé
Televisor 50*

Unidade

10

Unidade

20

Unidade

36

Unidade

2

Unidade

20

Kit

20

Kit

19

Unidade

15

UNIDADE

QUANT.

Tabefa 5^ Ac^uísição de Efetrodomésticos e utensílios
i

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Baiança Oigilai para Alimentos

Unidade

4

Batedeira Planetária

Unidade

25

Bebedouro dé Galão - Coluna

Unidade

10

Bebedouro Industrial

Unidade

8

Bebedouro Industria! infantil

Unidade

6

Unidade

13

Fogão Industrial 04 Bocas com Forno
Fogão Industrial 06 Bocas com Forno

Unidade

10

Freezer Horizontal 534L

Unidade

20

Freezer Vertical 250L

Unidade

3

Geladeira 475L ou maior

Unidade

15

Geladeira até 300L

Unidade

10

Liqüidificador industriai

Unidade

Máquina de Lavar Roupas IIKg

20

Unidade

7

Micro-ondas SOL

Unidade

20
25

Muitiprocesspdcr de Alimentos

Unidade

Ventilador com Pé

Unidade

10

Ventilador Tufão(Parede)

Unidade

90

UNIDADE

QUANT.

1
UTENSÍLIOS

Bacia de plástico reforçado 40L
Bacia de plástico reforçado 20L
Escumadeira grande de alumínio

Unidade

30

Unidade

30

Unidade

30

Lixeira de 1001 com tampa

Unidade

Lixeira de 601 com tampa

25

Unidade

Lixeira de 30i com tampa

25

Unidade

25

Panela de alumínio de 101

Unidade

35

Panela de alumínio de 201

Unidade

35

Panela de alumínio de 401

Unidade

35

Panela de aiuminio de 501

Unidade

35

Frigldeira grande de alumínio

Unidade

35

Panela de alumínio batido de 201

Unidade

25
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Panela de pressão de 15!

Unidade

Panela de pj-essão de 101
Panela de pressão de 20!

20

Unidade

15

Unidade

Escumadetra médio de alumínio

15

Unidade

Caldeirão dé alumínio de 401

40

Unidade

Escorredor de macarrão de alumínio médio

40

Unidade

35

Unidade

20

Unidade

30

Caneco de alumínio para café de 21
Caneco de èluminio para café de 31
Colher de alumínio média

Colher de ejumínío grande
Colher de plástico grande

Concha de alumínio grande
Ralo grande inox

Unidade

50

Unidade

50

Unidade

50

Unidade

50

Unidade

36

Unidade

Oescascador de legumes

30

Unidade

Escorredor de arroz de alumínio

50

Unidade

36

Unidade

20

Unidade

35

Unidade

20

Kit de assadeira de alumínio

Caneco de èluminio de 101
Cancha de alumínio média

Caixa para armazenamento 5!
Caixa para èrmazenamento 101
Jarra de plástico 3 L
Tábua de corte

Faca tipo pèixeira média
Faca tipo peixeira grande
Faca de serra para pão

Unidade

25

Unidade

60

Unidade

35

Unidade

35

Unidade

35

Unidade

35

Caçarola de alumínio 401
Caçarola de alumínio 601

Unidade

32

Unidade

36

Unidade

Caçarola de alumínio 80!
Caçarola de alumínio 20!

36

Unidade

25

Unidade

25

Peneira grande para suco

Tabela 6 - Aquisição de Ar Condicionado
EQUIPAMENTOS E RECURSOS

UNIDADE

QUANT.

Unidade

Ar Condicionado 18.000 BTUS

30

Unidade

Ar Condiciohado 24,000 BTUS

10

Unidade

4

Ar Condicionado 12.000 BTUS

Ar Condicionado 9,000 BTUS
Cortina de Ar

Unidade

6

Unidade

4

UNIDADE

QUANT.

Unidade

25

Unidade

35

Unidade

30

Tabela 7 - Aquisição de móveis escolares
' EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Armário de Aço com 02 Gavetas

Armário de Aço com 02 portas 1,75 X 0,75
Armário de Aço com 02 porlas 2,00 X 0,90
I
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Armano de Aço com 04 Gavetas

Unidade

30

Armário de Aço com divisórias
Armário paraiAlimentos

Unidade

35

Unidade

25

Cadeira de Escritório Giratória

Unidade

35

Cadeira Estofadas

Unidade

Mesa de Escritório com suporte para teclado

120

Unidade

30

Kit

130

Mesa de Plástico com 04 cadeiras

Mesa para Biblioteca
Mesa para Cantina

Unidade

10

Unidade

25

Mesa para Refeitório com Bancos

Mesa para Rfeuniâo 3,00 X 1,00
Mesa para uso do Professor em Sala de Auia
Prateleira em Aço 2,00 X 0,90
Quadro Branco 1,50 X 1,20
Quadro Branco 3,00 X1.20

Kit

15

Unidade

15

Unidade

50

Unidade

25

Unidade

35

Unidade

90

Unidade

30

Quadro de Avisos Magnético 1,50 X 1,20
Roupeiro em Aço com 20 portas

Unidade

15

Suporte para CPU

Unidade

50

Tabela 8- Wículos
1

TIPOS DE veículos

UNIDADE

QUANT.

Camintiâo Limpa Fossa

Unidade

02

Carro popular

Unidade

03

Furgão

Unidade

01

Ônibus Escolar modelo 'amarelintio'

Unidade

02

Moto

Unidade

02

UNIDADE

QUANT.

1

Tabela 9 -putros equipamentos
IIPOS DE EQUIPAMENTOS

Tenda 10X10
Tenda 5X5

Unidade

5

Unidade

10

VALOR ESTIMADO para realização dos Itens das tabelas 4 a 9; RS 2.448.070,00 (dol

s

milhões quatrocentos e quarenta e oito mil e setenta reais).

Tabela 10 •>- Capacitação dos Profissionais do Magistério da Educação
1
Cursos

'

Oncínas

TIPOS DE CAPACITAÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

-

.

Palestras |

.

.

VALOR ESTIMADO para realização dos itens das tabelas 10: R$ 1.000.000,00(um milhar>
de reais). i
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ANEXO II

DO DECRETO N°. 879/2020
Ata

da

Reunião

Extraordinária,

realizada

em

06/02/2020, com a Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Desportos e os membros do Conselho
Municipal do FUNDEB.
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS COM O CONSELHO MUNICIPAL CACS
FUNDEB

Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, as oito horas e trinta e dnco

minutos reuniram-se na sala de reuniões da Secretaria Munidpal de Educação
localizada na Rua Inglaterra n" 08 . Centro Posto da Mata - Nova Viçosa Bahia os
membros do Conselho Municipal do Fundeb Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação para tratar de

assuntos referente o Plano de Aplicação dos Precatórios do FUNDEF. A secretária

Natália Carolino Costa Pereira,Iniciou a reunião agradecendo a presença de todos logo

após explanou a necessidade dessa reunião para explicar a necessidade de redução
do quantitativo dos itens constantes nas tabelas 04 a 09. exceto a tabela OS que
permanece sem alterações para que atenda os valores das cotações fornecidos pelo
banco de dados . em anexo e fazendo parte desta ala como se estivesse transcrito. O

senhor Fábio Soares dos Santos juntamente com a secretária explanou a necessidade

da redução dos quantitativos com explanação de todos os itens mencionados nas
tabelas. O qual foi acatado e aprovado pelo presidente do Conselho senhor Antônio

Carlos Gomes da Silva e demais conselheiros presentes. Em seguida a secretária pediu

aos conselheiros que fossem fiscalizadores e indicassem locais para instalarem os

alunos das escolas municipais que serão reformadas, pois está preocupada com a
locação dos alunos no período das reformas, expôs algumas sugestões para resolvera
questão supracitada. Os Conselheiros deram várias sugestões. Portando, não havendo

por partes dos presentes a esta reunião nenhuma manifestação contraria ao exposto

pela secretária senhora Natália Carolino Costa Pereira a mesma,deu por a encerrada
a reunião agradecendo a presença de todos os participantes. Eu. Roseiâni Dias

Marques Fernandes,lavrei ajpresentq^ataque após lida e aprovada segue assinadapor

mim e todosas presentes.. ^9jíf0/nj
iyniK.7r^Hc\
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Nova Viçosa, 20 de fevereiro de 2020

Do: Gabinete do Prefeito

S6

Para; Departamento de Licitação, Contratos e Compras

Em acordo com ofício requisitório pela Secretaria Municipal de Educação, solicitando a
abertura de Processo Licitatório para Contratação de empresa especializada para
Prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibilizaçao de projetos básico e
executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra da Creche Emília Suiz,

Creche Cantinho dos Corais e Creche Zélia Régulo, pertencentes ao Município
de Nova Viçosa - BA, no regime de contratação integrada previsto na lei n°
12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos. Autorizo
ainda a Comissão Permanente de Licitação a deflagrar Processo Licitatório de acordo
com Dotação Orçamentária emitida pelo Contador e Parecer Jurídico e minuta de Edital
emitida pela Assessoria Jurídica em conformidade com a Lei Federal 12.462/2011 e
subsidiariaraente a Lei Federal 8.666/93.

'rereito

Endereço: Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mai!: gabinetedoDrefeito(5)email,com - CNPJ n® CNPJ; 13.761.531/0001-49

PIíEFEITURA municipal de nova viçosa
SECRETARIA MUNICIPAL DE educação,cultura e desportos

VIÇOSJ

Posto da Mata - Novas Viçosa - Bahia,19 de fevereiro de 2020

Ofício SMECD[425/2020
Ao Gabinete Do Prefeito;

Exmo. Sr. ManLel Costa Almeida
Referência: Deflagração de Processo Licitatório para Contratação para

contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engentiaria,
voltado a reforma das escolas municipais.
Prezado Senhor,

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos, vem através

deste, em cumprimento à exigência legal, prevista na lei n° 8.666/93 e 10.520/02,
solicitar de V. Excelência autorização para Deflagração de Processo Licitatório para

Contratação para contratação de empresa especializada para prestação de serviço
de engenharia, voltado a reforma das Unidades Escolares:
/ 29473411 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CANTINHO DOS
CORAIS - Avenida Oceânica, 594- centro - Nova Viçosa - Bahia;
^ 29493005 - CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA EMILIA SULZ - Rua
Henrique Suiz, s/n - Centro - Helvécia - Nova Viçosa - Bahia;
^ 29492807 - CRECHE MUNICIPAL ZELIA REGULO BREMER - Avenida Rio
de Janeiro, s/n - centro - Argolo- Nova Viçosa - Bahia.
Considerando a necessidade de adequação dos espaços existentes para
melhor atender os alunos destas Unidades Escolares;

Considerando que estas Unidades Escolares estão inclusas no Plano de

Aplicação de Recursos dos Créditos decorrentes de Precatórios oriundos de
diferenças das transferências do FUNDEF apresentado em Audiência Pública
realizada em oito de novembro de dois mil e dezenove e aprovada conforme
decreto n° 835/2019 de nove de dezembro de dois mil e dezenove e decreto n®
879/2020 de 07 de Fevereiro de 2020;

Considerando projeto arquitetônico realizado pela C&C Consultoria e

Projetos de Construção Civil EIreli Me, contratada para a elaboração de Projetos
Civis de Engenharia compreendendo Projeto Executivo Arquitetônico, Projeto
Endereço: Rua Inglaterra, 7, Centro, Distrito de Posto da Mata, Nova Viçosa,45928-000
Fone:733209-1055 E-mail:educação@novavicosa.ba.gov.br.
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Nova Viçosa, 19 de fevereiro de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Setor Contábil

Em atendimento' a solicitação da Secretária Municipal de Educação, solicitando a
abertura de Processo Licitatório para Contratação de empresa especializada para
Prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibilização de projetos básico e
executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra Creche Emília Suíz,

Creche Cantinho dos Corais e Creche Zélia Régulo, pertencentes ao Município
de Nova Viçosa - BA, no regime de contratação Integrada previsto na lei n°
12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto e seus anexos. Solicito
desta contabilidade a infonnação quanto a existência de Dotação Orçamentária capaz de
custear a referida despesa.

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone:733208-1124 E-mail: gablnetedoprefeitogiemail.com - CNPJ n» CNPJ: 13.761.531/0001-49

NDVA

VIÇOSA

Do; Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

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 Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para
reforma das Escolas Municioais Creche Emilia Suiz. Creche Cantinho dos Corais
e Creche Zélia Réoulo de acordo com o Plano de Aplicação de Recursos do
Precatório do FUNDEF. decorrente da presente solicitação será custeada pelas

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

5

Secretária

501

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
Secretaria Municipal de Educação, cultura e
Desportos

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.069

GESTÃO DAS AÇÕES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF

Elemento

3390.39.00

Outros Serviços de Terceiros- P. Jurídica

Fonte

95

Precatórios FUNDEF

Unidade

Nova Viçosa - BA, 19 de^feverelro de 2020

LINDOMAR SALAMIM FONSECA
CRC/BA 020971/0

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

Fone: 73 3208 1124 E-mail: controladorianvtSgmail.com CNPJ n2 CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Nova Viçosa, 19 de fevereiro de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

V

Em atendimento a solicitação do Secretaria Municipal de Educação,solicitando a
abertura de Processo Licitatório para Contratação de empresa especializada para
Prestação de serviços técnicos de elaboração e compalibilização de projetos básico e
executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reforma da Creche

Municipal de Nova Viçosa, no regime de contratação integrada previsto na lei n"
12.462/2011, conforme especificado no anteprojeto c seus anexos. Solicito desta
assessoria Jurídica analise e emissão de Parecer Jurídico, bem como minuta de edital em
acordo com a Lei Federal 12.462/2011 c subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93.

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos 1 Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 733208-1124 E-mail: eabinetedoprefeítogigmall.com - CNPJ n« CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJN:13.7B1.531/0001-49

AVISO DE REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA - RDC N°

006/2020 PROCESSO

ADMINISTRATIVO 75

A CPL do Município de Nova Viçosa-BA, torna público que serã realizado no dia 14/04/2020 às 09h na sala da CPL,

situada a Av. Oceânica 2.994, Bairro Abrolhos I - Nova Viçosa - Bahia, Processo Lícitatório na Modalidade REGIME

DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA - RDC N". 006/2020 para Contratação de empresa especializada
para Prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e

engenharia, e execução da obra da Creche Emiila Sulz, Creche Cantinho dos Corais e Creche Zélia Régulo,
pertencentes ao Município de Nova Viçosa - BA, no regime de contratação integrada previsto na lei n° 12.462/2011,
conforme especificado no anteprojeto e seus anexos.O Edital deverá ser retirado pelos interessados junto a Comissão

de Licitação no endereço acima. Nova Viçosa, 27 de fevereiro de 2020. Cláudia O. C. Moreira - Presidente da CPL

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5EQS0SHUQMSWTJYYVULMQQ

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - se;So 3
gis GLP, pâfd atender »s necessidades das Seiveianas da Preieilura Municipal de
durante o ano de 2020 (dois tnif e vtnre). O Edital completo eslara drtponiveK
solicitação no PCCl • Departamento de Conipras» Contraiot e licitações, no

'us ancxos.O Editál deverá Fer retirado pelos Interessadosiunto a Comisjgo
Mc
Mofoi

Prefeitura Municipal de Igual, sito Â Praça Manoel f^ovaes. 08. Centro das

J2hOO.

NT 39, químa.felra, 27 de fevereiro de 2020

1677-7069

endereço acima. Ncrva Viçosa, 27 de fevereiro de 2020. Cláudia 0. C.
fildente da CPL.

I

RDC Nt 9/2020

iguai/6A, em 21 de fevereiro de 2020.

ADMINISTRATIVO 76

EOINEIOe LOü$ADO 0£ ALMEIDA DE OLIVEIIU

A CPL do Município de Nova Viçosa*BA, icrna público que será realizado no dia
17/04/2020 às 9n na sala da CRL. situada a Av, Oceânica 2.994, Bairro Abrolhos I • Nova

Pregoeira

Viçosa • Bahia, Processo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

ücnalprio

na

Modalidade

REGIME

DIFERENCIADO OE

CONTRATAÇAo INTEGRADA • ROC N«,009/2020 para CpntralaçEo de empresa especializada

AVISO DE tIOTACAO

PRECAO PRESENCIAI SRP N> PMSI112PRP/2020
OBiETO: RegíHro ti Pi«;i» para futura a eventual agultlOo Be medicamentos,
materiaJ penso, curativos e intumos hospitalares pa/a atender as necessidades da

Secretaria de Saúde deste murskfpio T1P0:, Menor Preço por Lote DATA: lO/Oi/2020,

para Prestação de serviços técnicos dé elaboração e ccmpatibUlxaçAo d« projetos básico e
eiecutivo de arquitetura e engenhara, e execução da obra de reforma da Escola MuniciBal
JoJo Martins Peixoto, pertencentes ao Munlciplo de Nova Viçosa • BA. no regime de
cantralaçáo Integrada previsto na lei nS 12.462/2011, conforme especrflcado rto

anteorolcto e seus anexos. O Edital deverá ser redrado pelos Interessais junto a
Comissáo de Licrtaçào no endereço acima.

Hori/lo; lOhSOfnin AUDIÊNCIA PÚBLICA:' Secretaria Municipal de Admlnlttraçjo,

MedemUiçAo•Informação Av, Wo Branco Centra, 3U,lUberaba • Bahia informações ns

Nova Viçosa, 26 de fevereiro de 3020.
OAuOtA o. C MOREtRA

mesmo local no horSho das OBhOOmin ás 12h00min, telefone {75}32SD0S93.

Presidente da dPL
Al^PEDO ENRIQUE PEREIRA NETO

'

AVISOS OE UOTACAO
PREGAO PRESENOAL N- 163/2020

Pregoeiro

PREFEITURA MUNIOPAL DE LAGEOO DO TABOCAL

PROCESO ADMINISTRATIVO 7S3/2020

AVISOS DE UOTACAO

A Pregoeira do Municiolo de Nova Vlçosa/BA realirará no dia 12/03/2020. às

9h, em sua Sede, licitaçSo na Modalidade Pregão Presencial n" 163/2020, menor preço por

PREfiio PRESENCIAL N« S/2020SRP

lote, do Tipo Menor Preço por Lote, objetivando a aquislçSo de Material Permanente

Abertura: dia 10/03/2020, às OShOOmin, Objeta: Regltrro da Pragos para futura
a aVBiitual ConlratapS» de empreia para AtjulSICíO DE COMBUSTÍVEL E lUBUFICANTES

NA 20NA URBANA DO MUNICÍPIO DE LACEDO DO TABOCAL Tipo MENOR PREÇO POR

LOTE. At demait fatas terSo pubiicadat no Oiáno OBcIa twww.lagadodoiabocal.ba.gov.br.
Lagado do Tabocal. BA, 20/02/2020. jaaoe Moreno Sanlot Moraes * Pregoaira.

lÉquiptmenioi eleifSnleos) para atender as necessidades da Sécrelaria Municipal de
Educação. O Edital poderá ser adquirido na saia da Comissáo de PregSo Sede da Prefeitura
em dias úteis das 8n às 12n. Nova Viçosa/BA. 27 de fevereiro dc 2020. Cláudia O. C.
Mcreíia • Pregoeira
PREGAO presencial SRP N* 164/2020

PREGAo PRESENOAL NI B/2020SRP
Avlto. Tipo PP n». 009/2020SRP. Abaitura; dia 10/03/2020, is 10h30rrin,

PROCESSO ADMINISTRATIVO 7S4/2020

A Pregoeira do Município de Nova Vlçosa/BA realizará no dia 13/03/2020, às

Objato: RagHtro de Preços para futura a ev^ruat CoruralaçSo da empresa para AQUISIÇlO

9h, em sua Sede, Licitação na Modalidade Pregão Presencial n* 164/2020, Pragão

DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES

Presenoal para Regíslro de Preços, do Tipo Menor Preço por Lote. c^jetivando futura e

PREÇO POR LOTE. Ai Qamals fases sarjo publicadas r«
www.lagadodotaboca1.ba.gov.bi, Lagedo do Tabocal - BA, 20/02/2020.

adquirido na sala da Comissão de Pregáo Sede da Prefeitura em dias úiels das Bh às 12h,

DAS DIVERSAS SECRETARIAS 00 MUNIClP» DE lAGEOO DO TABOCAL.0A.Tipo MENOR
Dildo

Oficiai

eventual aquisiçáo de equipamentos de Informática (computadores, impressoras, peças e

acessOnfos), para atender as demandas das Secretarias deste Município. O Edital poderá ser
Nova Vlçosa/BA, 27 de fevereiro de 2020. Cláudia O. C. Moreira - Pregoeira.

lEANE MORENO SANTOS MORAES

'

Pregoeira

PREGAO PRESENCIAL SRP N'16S/2a20

PREFEITURA MUNIOPAL DE NOVA FATIMA

PROCESSO ADMINISTRATIVO 7S6/2020
A Pregoeira do Mumclpio de Nova Vlçosa/BA realizará no dia 16/03/2020 às
9n. em sua Sede, licitação na Modalidade PREgAo PRESENCIAL POR SISTEMA OE REGISTRO

I

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Nt S/2021)
Espécie: O Município de Nova Fátima na Bahia avisa que firmou Contrato através do

PRESiO PRESENCIAL N* 007/2020, com a empresa: HAVILAN PAPEURIA EIREtI ME - CNPJ:
35.6BO.0SB/O0O1-52 no valor de RS 391.826,00 fTraientos e noventa e um mil ollocentos
a vinte e seis reaii). Obieto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECMENTO DE

MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÜCICO, RECREATIVO E OE EXPEDIENTE PARA A MANUHNÇAO

DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPÍO OE NOVA fATIMA . BA, conforme Processo
Administrativo nt 022/2020. Data da Ala de Registro de Preços: 21 de Janeiro de 2020.

OE PREÇOS 165/2020, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o REGISTRO OE
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES OE GEnEHOS ALIMENTÍCIOS PARA

ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNlOPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE

CONFORME SOUCITAÇOES, com as características e quantidades especificadas no Termo de

Referência, (Anexo I) desta ednal. O Edital poderá ser adquirido na sala da Comissão de
Pregão Sede da Prefeitura em dias úteis das 8h ás 12h.
Nova Viçpsa.BA, 26 de fevereiro de 2D20.
oAudiA 0. C. MOREIRA

Validade da Ata de Registro de Preços; 31 de Dezembro de 2020.

EXTRATO DE REGISTRO OE PREÇOS NI 4/2020

Pregoeira

Espécie: O Municipla de Nova Fátima na Bahia avisa que Brmou Contrato através do
PREGAO PRESENCIAL N" C09/2020. com' a empresa: ABRAiO SOUZA GAMA - CNPI;
20660004/000143 no valor da RS 16S.B84,00 {Cento a sessenta e cinco mi] oitocentoi e
oitenta e quatro reais). Ob|cto: COMIRATAÇAO DE EMPRESA ESPEOAUZADA NA

PRESTAÇAO Dê serviços E PRODUÇAoIDÉ material GRAFICO de consumo PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRHARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA FATIMA BA,
conforma Processo Administrativo n» 024/2020. Data da Ata de Registro de Preços: 21 de

Janeiro de 2020. Validade da Ala de Regtsiio de Preços: 31 dc Oeiembro de 2020 Nova
Fátima • BA, 21 de Janeiro da 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEORÃO
AVISO DE UCITAçAO
PREGAO ELETRONKO NI 3/2020
Repeliçáo

A Prefeitura Municipal de Pedrio-Ba torna publico aos Interessados a

republie^lo da licitação, cujo objeto é; CONTRATAÇAO OE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

AQUiSÇAO OE PATRULHAS AGRiCOlAS COM IMPLEMENTOS EM VIRTUDE 00 CONVfNIO
MAPA NI 894269/2019, QUE ENTRE SI CEUBRAM A UNiAO, POR INTERMÉDIO DO

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA PECUÁRIA E ABASTECIMENTO £ O MUNICPIO DE

PREFEITURA MUNICIPAL D£ NOVA VIÇOSA

PEDRAO/BA. em virtude de alteração feita nas especificaçSes e nos quaniiiatrwos dos Itens
da proposta, cuja abertura seria dia 04 de março de 3020 as 13h.

AVISOS DE UCITAÇAO

JnfotTTtaçBes; (751 3428.2124/2316. Pedráo, 21 de fevereiro d« 2020. date da
novi sessão 11 de março ás 13hs.

RDC NI 6/2D20
PROCESSO ADMINISTRATIVO 7S

A CPL do Munitipro tlp Nov.t V/içnsa-BA, torna publico que será realirado no dia
14/04/2020 ás 0911 nu sala da Cnt, siluarta a Av. Oceânica 2 994, Bairro Abrolhos 1 - Nova
Viçosa . Bahia. Processo liciIatoriD nn Mcdalidjde REGIME DIFERENCIADO OE

CONTRATAÇÃO INTlQR&üA - RDC N®. 006/2020 Bi'a ConirâtJçSo de emprciâ espuclaliJdda
(Je
técnicos d« ciabOTdçõo o cornMtit^iirdçán de prajelos bisKO e

«*ecüfivo do ârquitctura c engenháfij, e e«eciiç.5o da ebre da Creche Emilia Sulí, Creche

Cântinho dos Corais e Creche Zét»a Régulo, pctrertctntes oo Wur»icípio de Nova Viçosa - BA,

MICHEU EVANGELISTA DOS SANTOS

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRaI 00 NORTE
AVISO DE UCfTACÂO

PACGAü presenciai Nt 17/2020 • SRP

00 regime dc contrataçio mtcgrada previsto r>a let n® 12 4õ?/20Il. conforme e&pe6f*eado

A Pr«f»(Turd Municípjl de Piral do Norte torna púbhco que fará reelker kkeçio

Corrruáo de Ucftaçáo r>o endereço ac<ma. Nova Viçosa. 27 di* fevereiro de 2020 Cláudia

aquisição de equipamentos e materiais permanente destinado a Ater^çdo dásice De Seude

r>o anteprojeto e seus artcKoi O Editai deverá ser retirado pelos interessados jurtio a
O. C. Moreira • Presidente da CPL

Buce1 Da Cachoeirj Alta (proposta n< 11362.960O0ohl8(Hk$} e Unidade De Saúde Da

Família Eremlia Araújo Leite região da Massaranduba {termo de compromisso junlo ao

«DÇ W» 7/20«
P 7S8/2020 PftOCeSSO AOMINS

A CPL do Muokfplo de Nova VTçasa*8A, toma ptjblico que será realitado no dia
JS/Oá/2020 ás 09h na Mia da CPL, slli^da a Av. Oceâniu 2.994, Bairro Abrolhos I • Nova
VfçoM • Bahia, Processo

na modalidade Pregão Presencial N* 017/2030SRPs Constitui objeto deste licitação a

Llcitalârcú

na

MedaTidade

RECIME

DiPERENCtAOO

DE

CONTRATAÇÃO INTEGRADA * RDC N^. 007/2020 para Contratácio dc empresa especialliada

para Prestaçáo de serviços t^rskco& de elaboraçáo e eompaiibilijação de projetos básko e

executivo de arquitetura e engenharkf, e execuçác da obra de reforma das Escola

Municipal EMtF Abel Oias de ^MIo (Posto òi Meia}, pertencente ao Munlciplo de Nova

fundo Nacional de Saúdej, para aterrder às necessidades da Secretaria Vlunfcipal de Saúde,
do Munlciplo de Pirai do Norte, através do Sistema de Registro de Preços, de acordo com
ái condições e especificações estábeleddas no Anexo I do CdJtal • Termo de Referência, A
entrega e abertura das propostas será no dia 13 de março de 2C70 ás 09;00h {nove horas),
na sede da Prefeitura Municipal, sHusda a Praça Santo Antônio • 220 • 1 andar • Centro,
Piraf do Norte. Fstado da Bahia. O Cdkal e demais biforrruçdes estario à disposição dos
interessados na sede da Prefeitura Municipal De Pirei Do Norie, E*Mail
llcitações.pirakdonorte^hotmail.com
ou
pelo
jlte
e
transparência
http;//io.org.br/ba/piraídorK}fteAransparer>cka/licR»eoesNovo tel. {073} 3688-2146,

Viçosa • 9A. no regime de contratação Intesrada previsto na lei rt^ 12.462/2011, conforme

Piraí do Norte • BA, 26 de fevereiro de 2020.

especificado no anteprojeto e seus anekos.O Edital deverá ser retlr«ido pelos Interessados
junto a Comrssio dc Ucitáçlo no ertder^o ad/na. Nova Viçosa, 27 de fevereiro de 2020.

DAIANA LEITE MAMgDiO

Cláudia 0. C, Moreira • Presidente da CRL

RDC N« 8/2020

AVISOS DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N« 1/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO

A CPL do Município de Nova Víçosa^BA, torrta púbflco que será realitado no dia
16/04/3020 ás 09h na sálá dá CPL, sJtuáda a Av. Oceânica 2.994, Bairro Abrolhos r • Nova
Viçosa • Bahia, Processo Lkitátdrio na Modalidade REGIME DIFERENCIADO DE

CONTAATAC^ INTEGRADA • RDC NP, 063/2020 para Contrataçio de empresa especiaUsada

para Prestação de serviços técnicos de elaboração e compatlbilítação de prcjeios bás<o e
executivo dc arquitetura e engenharia, e execução da obra de refornta do Complexo

Edifcacipnal Afránio Fernandes Cunha, pertencentes »o Munkrpíc de Nova Viçosa - 8A, no

regime de contratação Integrada prevIAo na iel nt 12.462/2011, conforme especificado no
Uf« éeoxf-r*iW acOt v >«<ihu<}o w r*<0«Fc^« rtefárac»

hrrpVnvMW 11

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIJINGUE

hvrà.^itOgo QSIO?OMD22nOtOl

A Prefeitura Municipal de Quíjmgue • BA, Pessoa Jurídica de Direito Público,

Inscrita no CNPJ sob o n* JÍ.6d8.782/0001*26, através da Comissão Permanente de

Udtdçáo > CPL, no uso de suas atribuições legais, torna publico para conhecimento dcrs
Interessados, o CANCELAMENTO da licitação divulgada através do ediul de TOMADA DE
PREÇOS N.* 001/2020, tendo por ob/eto contratação de empresa especializada em

engenluria para execução da construção de escola de um pavimento com 06 salas de aula

Espaço Educethm Rural e Urbarso. NO POVOADO LAGOA DO JJNCO, fiáuníefpla de
auiiingue-Ba. sob a FORMA DÊ EXECUÇÃO INDIRETA no regime de EMPREITADA POR
DcomKO

e|rt(imvfnt «sfironnv M* nl 7 2002 M 22/04/3001, ICP

M rartia • Hilr»nUvtm Cv Ch>«ti Púb)tei« lr«tMlr« • tCf erasc

Camid
SaK^idsc. riuintti-fci(a,27 de(cvcicuo 2020
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BAHIA

Mais de 980 toneladas de lixo

são recolhidas após o Carnaval
garis p, percorreu as ruas da

duinclonniar.

- tcptc-semaniedollmede

dus circoltüS da folia, in-

Uma campanha de coascientizii(;ã(> ambiental,lide
rada jKdo nt.ascolc Soterinho

<lascin?^t!tambúm o de
reciilher o lixo no entorno

SALVADOR Ontí^ni

(lia

Dc acordo cora a Solero

Ambiental - consdrcio que
prcstaserviçoíidc Umpcza na
cidade -,foram recolhidas
nuis de 980 toneladas de re
síduos sólidos neste Carnaval,

0órgJo iniciou os traba

lhos desde o primeiro dia de
folia,com mais dc mil garis,
30caminhões compactadores c 17 caminhões• pipa.
com capacidade dc 30 ml!11•

iros. que hvarara o circuito
Barra-Ondlna.

Campanha da
Fraternidade: CNBB alerta i
contra indiferença à vida

fazendo já ii separação deste
material reticláwl na coleta

e enviando para cooperallvasdarcgiâo.

I LANÇAMENTO A Conferência Nacional dos

I Bisposdo Brasil (CNBB) iniciou, ontem, a

I Campanha da Fraiernlclade de 2020. tendo

panha será voltada a chamar a atenção con

uniu â Agãncia MAI'em uma

da CNBB, dum Joel Porlelfa Amado, a cam

descarte e destinacâo corre

da festa há quatro anos - sc

por tem.i Fraternidade e Vida: Dotn e Com
promisso. De acordo com o secretário -geral

liões fobre a importância do

Skol. patrocinadora oficial

cidade,informando aos fo
ta do.11X0.

Enireasatjões, teve distri

fá a Ambev - dona da

ação de limpeza que reco

tra atitudes de indiferença e violêncb cm re

Não podemos abrir mão da vidaç, como con

cidade após 3 folia.

dividida no-s métodos "Ver", "fulgar" c

resíduos coletados c com
parte deles irá produzir li
xeiras a serem instaladas na

pra bolhas dc sabão feito dc
anóis dc garrafas plásticas,
alétrí docompactador dc co
leta exclusiva de plástico,

empresa Irá reciclar todos os

folhas caídas de árvores,so

zação em prol das Organizações Sociais Irmã

levou 15 mergulhadores pro
fissionais ao locai. Em par
ceria com cooperailvas, a

gradisel, canudlnhosde
macártâo,confetes feitos de

lação à vida. Na Bahia, a ação foi lançada pela

lheu 70 toneladas dc lixo no
Porto da Uarm, A iniciativa

buição de saquinhos de lixo

fcltoi com plástico blode-

Arquidiocese de Salvador e fará uma mobili

Dulce (Osid), já quea campanha i iavpiradi

em Santa Dulce dos Pobres.

Como em anos anteriores, a campanha é

"Agir", "Sequercmosdefender aváda, preci
samos deíemicr o diálogo c a democracia,

seqüência. da democracia, que depende do
equilíbrio sadio dos Três Poderes", disse dom
Joel, durante ofançamcnlo. O lema icmcomo referência as atitudes do Bom Samarlta-

no, resumidas na frase "viu, sentiu compai

xão e cuidou". explicou o bispo. A parátvola
conta a história dc um viajante samarltano

que teve compaixão e cuiiíou dc um homem
que havia sido assaltado momentos antes.

ééüão
podcmns
abrir mão

davidae,
como

conseqüência,
da

democracia,
que

depende do
equilíbrio
sadio dos
TTés

rodcres
dom loül

Porl<>l!.i
Amado

Secntrrto -grral dr
Ccniroxid

NâdoDatCDseBpos

ESTRUTURAS SERÃO DESMONTADAS ATÉ DIA 11
aRCUrrO Camarotes, piallcáveis, aiqttibancidas e postos ope
racionais di.-verao serdesmoniailosaléodia lldemarço. O pra
zo da Secretaria .Municipal tie DesernsiUimenlo c Urbanismo

(Sedur) visa garantir a segurança da («tpulação e a recuiwração

de áreas públicas nos cliuiílos oílcUls da folia. A(xis a desmontagem, cada empresa responsável lerá dez dias para recupera
ção de áreas públlc.TS i|ue tenham sido danificadas. A.s notifica-

-«WS

ç(ãcsjá foram entregues aos camarotes, e a multa para quem
duscumprir a determinação é dc RS 2.281,16 por riia de atraso.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

No Porto da Barra, uma açio da Ambev contou com mergulhadores que retiraram 70 toneladas de material
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EDITAL
DADOS DO EDITAL

Nova Viçosa - BA, 21 de fevereiro de 2020,

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC INTEGRADA PRESENCIAL
N'006/2020 SERVIÇO e OBRA
I •PROCESSO ADMINISTRATIVO:

757/2020

II - DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO:
14/04/2020 às 09h (horário de Brasília)
tll - LOCAL DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:

Setor de Licitações

Av. Oceânica, nS 2.994, Bairro Abrolhos I, Nova Viçosa - BA,

I- OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de
elaboração e compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra

da Creche Emília Suiz, Creche Cantinho dos Corais e Creche Zélia Régulo, pertencentes ao Município de Nova
Viçosa - BA, no regime de contratação integrada previsto na lei n^ 12.462/2011, conforme especificado no
anteprojeto e seus anexos..
II - PRAZOS:

Execução dos Serviços: 06(seis) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço, sendo:
Vigência do Contrato: até 31 de dezembro, contados a partir da assinatura do contrato.
III - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 05- Fundo Municipal de Educação de Nova Viçosa:
Secretaria: 501- Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
Unidade: 50101- Fundo Municipal de Educação;
Projeto Atividade: 2.069- Gestão das ações do precatório do FUNDEF;

Elemento de Despesa: 3,3,90,39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

Fonte de Recursos:95-Precatórios FUNDEF
IV - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
Os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados, serão efetuados de acordo com o cronograma

físico-financeiro apresentado, mediante a apresentação da(s) Nota(s) Fiscal/fatura devidamente atestada(s),
acompanhados dos demais documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações, conforme estabelecido
no Anteprojeto,

V -LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:
Creche Municipal Emília SuIz, Rua Henrique Sulz, S/N, Centro, Helvécia, Nova Viçosa - BA.
Creche Cantinho dos Corais, Avenida Oceânica, N® 594, Centro, Nova Viçosa - BA,
Creche Municipal Zélia Régulo Bremer, Avenida Rio de Janeiro, S/N, Centro. Argolo, Nova Viçosa - BA,
VI-ANEXOS:

Anexo I - ANTEPROJETO: ANEXO I.A - Anteprojetos (imagens); ANEXO II - MINUTA DO CONTRATO; ANEXO III -

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS; ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE
ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE; ANEXO V - MODELO DE

PROCURAÇÃO; ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR; ANEXO VII - MODELO

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA; ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO
CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO; ANEXO IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE
VISTORIA REALIZADA; ANEXO X - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA NÃO REALIZADA; ANEXO XI - MODELO

DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE/FATO IMPEDITIVO; ANEXO XII - DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MADEIRA DE
ORIGEM LEGAL,

VII - PREÇO DE REFERÊNCIA: ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA - SIGILOSA - Disponível estrita e permanentemente

Endereço: Av. Oceânica, 2,994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone:(73)3208-1124 E-mail: rdc8350@gmail.com - CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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aos órgãos de controle externo e interno (Art. 6s §32 lei 12.462/2011). O valor global da proposta não poderá
superar o orçamento estimado pela administração pública, com base nos parâmetros previstos no art. 99, § 29,

inciso II da Lei n9l2.462/2011.
JUSTIFICATIVA PARA ADOÇÃO DO RDC - Constante do Anexo I - Anteprojeto
O Município de Nova Viçosa - BA, através da COMISSÃO PERMANENTE DELICITAÇÃO, torna público para conhecimento
dos Interessados que serão recebidas propostas de preços, propostas técnicas e documentos de habilitação para a
licitação na modalidade descrita acima, de acordo com as condições estabelecidas neste edital e anexos, em
conformidade com o Parecer de aprovação emitido através da Secretária Municipal de Obras.
1.RE6ÊNCIALEGAL

1.1 Lei Federal -12.462/2011;

1.2 Lei Federal - 8666/1993 na sua atual redação, nos casos expressamenteprevistos;
1.3 Decreto Federal - 7581/2011;
1.4 Decreto Federal - 8080/2013

1.5 Lei Complementar 123/06, alterada pela LC147/2014 e 155/2016;
1.6 Decreto Municipal -831/2019
2.

FORMA DE EXECUÇÃO

FORMA DE CONTRATAÇÃO

RDC-PRE5ENCIAL

CONTRATAÇÃO
INTEGRADA

MODO DE DISPUTA
FECHADO

TIPO-CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

TÉCNICA E PREÇO

3.0BJET0

3.1 Indicado no campo IV- Dados doEdItal.

4. DATA,HORÁRIO, LOCAL DE REALIZAÇÃO EINFORMAÇÕES
4.1 Data e horário indicados no campo II - Dados doEdital.
4.2 Local de realização indicado no campo III - Dados doEdital.

4.3 Quaisquer esclarecimentos sobre esta licitação, poderão ser feitos à COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇÃO,ematéOS (cinco) dias úteisantesdocertame,atravésdotelefone(73)3208-1124,eoue-mail:
rdc8350@t'mail.com das 08h às 12h, horário local.

5. CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

5.1 Poderão participar desta licitação, licitantes do ramo pertinente ao objeto da licitação que atendam a todas as
exigências contidas neste edital e seus anexos;

5.1.1 Não será permitido a participação de pessoas jurídicas constituída sob a forma de consórcio.
5.2 A verificação da compatibilidade do objeto da contratação com a atividade do licitante dar-se-á na fase de
Habilitação.

5.3 A participação na presente licitação Implica aceitação integral e irretratável dos termos e condições deste
Edital, dos seus Anexos e das normas técnicas gerais ou especiaispertinentes.

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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5.4 Estarão impedidos de participar de qualquer fase da licitação os interessados que se enquadrem em uma ou
mais das situações elencadas aseguir:
a) Declarados inidôneos por ato da Administração Pública;

b) Cumprindo penalidàde de suspensão temporária imposta pela Administração Pública;
c) Estejam sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, recuperação judicial ou extrajudicial;
d) Mantendo qualquer tipo de vínculo profissional com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou
responsável pelalícitaçao;
6.CRE0ENCIAMENT0
I

6.1 Considera-se representante legal qualquer pessoa habilitada pela licitante, mediante documento credencial,
acompanhado de cópias autenticadas do RG e CPF dos Sócios e do RepresentanteLegal.
6.1.1 Entende-se por documento decredenciamento;

a) Registro Comercial/Contrato Social/Estatuto: quando a pessoa credenciada for proprietária, sócia, dirigente ou
assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigações em decorrência de tal investidora.

b) Procuração ou documento equivalente: aquele em que se concede poderes para que a pessoa credenciada
possa manifestar-se em qualquer fase deste certame em nome dalicitante.

6.1.2 O documento mencionado no item acima deverá dar plenos poderes ao credenciado para declarar a intenção
de interpor recurso, renunciar ao direito de Interposição de recursos, enfim, para praticar em nome da licitante
todos os atos pertinentes ao procedimento, e desde que seja com firmareconhecida.

6.1.3 Todos os documentos apresentados para efeito de credenciamento serão os originais ou por qualquer
processo de cópia autenticada, ou pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, mediante apresentação
dos originais, preferencialmente no prazo de até 24(vinte e quatro) horas antes da abertura do certame.
6.1.4 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.

6.1.5 O representante legal que não se credenciar perante a Comissão Permanente de Licitação ficará impedido de
representar a empresa licitante durante a reunião de abertura dos envelopes 01 - PROPOSTA TÉCNICA, 02 PROPOSTA DE PREÇOS e 03 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO.

6.2 Os licitantes deverão apresentar, se for o caso. Declaração de Enquadramento como Microempresa -ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme modelo do Anexo, acompanhado do comprovante de opção pelo
Simples, através do site da Receita Federal ou Certidão simplificada da Junta Comercial expedida em no máximo
30(trinta)dias.

6.3 Deverão ainda apresentar nessa fase a Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de
habilitação, conforme modelo do Anexo VIII,

6.4 Uma vez entregue todas as credenciais, não será permitida a participação dos licitantes retardatários, salvo se
com isso, os presentes concordarem, expressamente e em unanimidade, devendo essa circunstância ficar
consignada na Ata daSessao.

7. APRESENTAÇÃO DOSENVELOPES

7.1 A Proposta Técnica, Proposta de Preços e os documentos de Habilitação, depois de ordenados na seqüência
estabelecida neste edital, serão apresentados em 03(três) envelopes distintos e lacrados, os quais deverão conter
noanverso:

ENVELOPE

"01

1

PROPOSTA TECNIC

ENVELOPE "02"- PROPOSTA DE

ENVELOPE

PREÇOS

DOCUMENTAÇÃO

"03"

HABILITAÇÃO
Razão Social da empresa

Razão Social da empresa com

Razão Social da empresa com

com CNPJ

CNPJ

CNPJ

Número da licitação
Objeto

Objeto

I

Número da licitação
Objeto

Número da licitação
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7.2 A inversão do conteúdo dos envelopes acarretará na desclassificação do licitante.
8. DO ENVELOPE "01" - PROPOSTATÉCNICA

8.1 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTATÉCNICA

8.1.1 A Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, deverá ser redigida em língua portuguesa, impressa em
papel timbrado da licitante, com todas as páginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e

rubricadas, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da licitante, constando como data o dia
fixado para entrega dos envelopes à Comissão Permanente de Licitação.
8.1.2 Os projetos exigidos no anexo I deverão ser entregues junto com a proposta técnica, apresentados em pastas
apropriadas á comissão de licitação, que encaminhará para análise da equipe técnica do município para que essa
emita parecer técnico, conforme as exigências e orientações contidas no Item 8.4 e 8.5 do presente edital. A não

apresentação destes projetos ou apresentação em desacordo com os critérios estabelecidos implicará na
desclassificação da licitante

8.1.3 A documentação que será utilizada para a pontuação técnica da licitante, deverá ser apresentada em
envelope (N?. 01), fechado ou lacrado e deverá conter toda a documentação exigida no Anexo I - Anteprojeto
deste Edital, sob pena de desclassificação.
8.2 DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

8.2.1 OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA ENCONTRAM-SE DEFINIDOS NO
ANEXO I - ANTEPROJETO DESTE EDITAL,sendo o cálculo da "Nota Final" dos licitantes realizado através da média

ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Preços.

8.2.2.1 Quando da análise dessa fase (proposta técnica), a Comissão Permanente de Licitação, julgará os

documentos com base no parecer dos técnicos do setor competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, os
quais deverão emitir decisão motivada para cada pontuação ofertada no julgamento dos quesitos técnicos
relativos a proposta de cada licitante.

8.3 O não atingimento da pontuação mínima da(s) proposta(s} técnica(s), implicará na desclassificação da licitante,
nos termos do Decreto Municipal ns 831/2019.

8.4 ORIENTAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DOS PROJETOS E DOCUMENTOS

8.4.1 Sondagem - Orientação Para Elaboração De Sondagem À Percursão

Deverão ser realizados os estudos geotécnicos do terreno, de acordo com a NBR 6484, para posterior escolha do
tipo de fundação a ser utilizado na obra.
8.4.1.1 Condições Gerais

Os serviços de Sondagem e Relatório, obedecerão aos critérios, instruções, recomendações e especificações, às
normas vigentes.

8.4.1.2 As sondagens deverão obedecer às seguintes normas;
NBR-6502 - Rochas e solos (terminologia);

NBR-8036- Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundação de edifícios;
N8R-6484- Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos(metodologia);

NBR-7250 - Identificação e descrição de amostras de solo obtidas em sondagens de simples reconhecimento dos
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solos;

NBR-8044- Projeto geotécnico;
NBR-9603-Sondagem a trado;

NBR-9604 - Abertura de poço e trincheira de inspeção em soio, com retirada de amostras deformadas e
indeformadas;

NBR-9820- Coleta de amostras indeformadas de solo em furos de sondagem.
8.4.1.3 Profundidade Das Perfurações

As perfurações do terreno que receberão edificações escolares deverão ter profundidade que permitam
salvaguardar um adequado comportamento das fundações. A profundidade mínima a ser atingida, deverá atender
ao estabelecido na NBR-6484, NBR-8036 e ou atingir o impenetrável.
8.4.1.4 Ensaio De Penetração (SPT)

O ensaio de penetração, também denominado Standard Penetration Test (SPT), é executado durante a sondagem
à percussão, com o propósito de se obterem índices de resistência à penetração do solo;
8.4.1.5 Apresentação Dos Resultados

No Relatório Final constará a planta do local da obra (Planta de localização da sondagem) com a posição das
sondagens e o perfil individual de cada sondagem e/ou seções do subsolo, indicando a resistência do solo a cada

metro perfurado, o tipo e espessura do material e as posições dos níveis d'água, quando encontrados durante a

perfuração.

|

Deverá ser encaminhada a respectiva ART da Sondagem.
8.5 PROJETOS

8.5.1 PROJETOS ARQUITETÔNICOS
Os projetos de arquitetura deverão se basear nos diagnósticos que identificarão as características do terreno, do
entorno e da edificação, apontando potencialidades e no levantamento arquitetônico existente, quando houver,
incluirá ainda o layoüt de todas as edificações.
Deverá ser apresentado planta de situação e desenhos esquemáticos, indicando as características do terreno e do

entorno, assim como orientação solar, dimensões, relevo e demais observações feitas na visita técnica, assim
como definição dos principais acessos e distribuição espacial do terreno.
O Projeto de Arquitetura será desenvolvido em 2(duas)etapas, a saber;
1.1 PROJETO BÁSICO

Abrange o desenvolvimento da solução arquitetônica adotada no anteprojeto, que deverá orientar as propostas

dos demais projetos, deverá ser apresentado através de planta de situação ajustada de acordo com o anteprojeto
apresentado, planta

baixa humanizada, cortes, fachadas e especificação dos materiais e revestimentos de pisos.

paredes, tetos, bancadas e outros elementos que se façam necessários.

Documentos Técnicos a apresentar;
Desenhos:
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a) Planta de situação —escala 1:500;

b) Planta de Implantação-escala 1:100,1:200;
c} Plantas baixa dos pavimentos- escala 1:50;

d) Plantas de Cobertura - escala 1:50;
e) No mínimo dois Cortes (longitudinais e transversais)- escala 1:50;

f) No mínimo duas Ek vações (frontais, posteriores e laterais)- escala 1:50;

Textos:

I) Memorial Descritivo da Edificação - Apresentar documento que, de forma precisa, completa e ordenada,
descreva os materiais de construção a serem utilizados, indique os locais onde estes materiais devem ser aplicados
e determine as técnicas exigidas para seu emprego.

Fixar as características, condições ou requisitos exigíveis para matérias-primas, produtos semifabricados,
elementos de construção, materiais ou produtos industriais semiacabados.

1.2 ELABORAÇAO DE PROJETO EXECUTIVO E DETALHAMENTO DE ARQUITETURA

Deverá ser elaborado projeto executivo e detalhamento de arquitetura, de forma que contenham todas as
informações necessárias para a sua perfeita interpretação e execução da obra, Incluindo:
Implantação conterido, no mínimo: referência de nível, orientação magnética, dimensionamento e
posicionamento da edificação no terreno, cotas gerais de implantação, cotas de nível dos pisos e acessos, limites

do terreno (divisas e alinhamentos), indicação de edificações vizinhas, vias de acesso, curvas de nível (terreno
natural e projeto), locação das áreas ajardinadas e cobertas, indicação dos acessos de pedestres e veículos,
localização dos elementos sob e sobre o solo dos sistemas de infraestrutura (caixas de passagem, tampas, linhas
de esgoto e energia, etc.), indicação de elementos a serem construídos, alterados ou suprimidos (como muros,

grades, portões, escadas, etc.), arborização, jardins e gramados (com identificação das espécies e sua locação).
Planta de locação contendo, no mínimo: denominação de vias, projeção da edificação (com indicação de áreas),
referência de níveis principais em pisos, passeios e acessos, locação (com cotas de amarração) do prédio em
relação ao terreno, orientação magnética.

Plantas baixas contendo, no mínimo: denominação e área dos ambientes, áreas gerais, indicação de cortes,
fachadas, detalhes e secções parciais, orientação magnética, cotas de nível, dimensões externas, dimensões
internas (cômodos, espessura de paredes e amarração de vãos), indicação de elementos do sistema estrutural,
codificação dos detalhes construtivos(portas, janelas, etc.), representação técnica de escadas internas e de acesso
externo, indicação de prumadas e de pontos de distribuição de água e esgoto, rebaixos, vazios e projeções,
indicação de acessibilidades, indicação de nível de piso acabado, Indicação de enchimentos.

Caso necessário, poderão ser apresentadas duas plantas de cada pavimento: uma com representação do layout,
mobiliário e cotas, e outra com as especificações de materiais.

Planta de cobertura contendo, no mínimo: orientação magnética, limite da edificação tracejado, dimensionamento
e especificações de lajes, telhados, pergolados, etc., indicação e locação dos planos de cobertura e de calhas, com
respectivos sentidos de inclinação de escoamento de água (ralos) e pontos de saída (tubos de queda), locação dos
reservatórios de água (Inferior e superior), seus acessos e capacidade em litros, detalhes de cumeeiras, rufos,
arremates e outros elementos referentes à cobertura, indicação de vãos e aberturas técnicas (shafts), definição

dos elementos de ventilação e iluminação das salas técnicas sob coberturas, sistema de impermeabilização,
detalhes executivos, cortes e seções necessárias.

Fachadas contendo, no mínimo: cotas verticais principais, caimento do terreno e/ou greides das vias públicas,
indicação das divisas do terreno (e se for o caso, do alinhamento), indicação de componentes construtivos
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(esquadrias, sobrevérgas, cobertura, platibanda, paginaçio de revestimentos, etc.) e suas respectivas
especificações, indicdção de acessos, eievação de gradis (representados à parte), indicação da locaiização de
equipamentos, tubulações ou outros elementos de sistemas prediais e de climatização aparentes. Cortes
contendo, no mínimo: dimensionamento de elementos de cobertura, beirais e demais elementos considerados

necessários, distinção entre elementos estruturais e elementos de vedação, perfil natural do terreno, indicação
das vias, cotas de nível (em relação à RN — referência de nível - estabelecida), cotas verticais (pés direitos, peitoris,
vergas, vãos, piso a piso, espelhos, rebaixos, etc.). O projeto de arquitetura deverá contemplar detalhamento de

elementos arquitetônicos, entre eles: guarda-corpos, peitoris, rufos, gradis, forros, mapa e plano de corte de
esquadrias (PCE), escadas, rampas,áreas molhadas, bancadas, cortes de peças em granito e mármore, pingadeiras,
paginação de pisos.

Sob o título dos desenhos deverão estar indicados os níveis em relação ao nível do mar e à RN adotada. O projeto
executivo deverá apresentar a consolidação e compatibiiização dos diversos projetos complementares.

As representações deverão estar devidamente cotadas e com legenda de símbolos, ícones e abreviações adotados
em cada prancha. Deverão ser atendidas todas as normas técnicas e a legislação vigente.
O projeto deverá ainda apresentar: memória de cálculo, memorial descritivo, lista de materiais completa e
especificações técnicas necessárias para a contratação e a execução da obra.

8.5.2 PROJETO DE FuioAÇÃO:
I

• O Projeto de Fundação deverá ser feito de acordo com Parecer Técnico emitido por profissional/empresa
especialista em solos, com base nos dados do laudo de sondagem do terreno e do levantamento planialtimétrico e
deve conter, no mínimo, as informações listadas abaixo;
•Locação dos elementos de apoio;

• Nome e dimensionamento de todas as peças estruturais;

• Indicação das cargas e momentos nas fundações e resistência característica à compressão do concreto fck e
diversos níveis;
I

•Indicação do sistema construtivo dos elementos de fundação;
•Armação de todas as peças estruturais e quadro de ferros por prancha de detalhamento;

• A solução adotada para tipo de fundações deverá dar especial atenção para o nível d'água do terreno

(procedendo o rebaixamento de lençol freático quando se fizer necessário), devidamente compatibilizada com um
eventual pavimento térreo da edificação.

•A representação gráfica será feita, no mínimo, por meio de desenho de plantas, cortes e elevações que permitam
a perfeita análise e compreensão de todo o projeto no nível de execução;

• Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos: plantas de locação e cargas da fundação (pilares e
fundações), plantas de formas, se não contemplada na planta de locação; plantas de armação;
• A planta geral de locação deverá ser em escala adequada e apresentar as distâncias entre eixos dos pilares, a
partir de um ponto de referência bem definido, além de cotas necessárias para o correto posicionamento dos
elementos estruturais. Pode-se utilizar a mesma planta para os desenhos de locação dos pilares e da fundação.
• Na Planta de Formas, deverão constar as dimensões dos elementos de fundação, em planta e em corte, cotas de
assentamento em relação ao sistema de referência.

• Na Planta de Armação, deverão ser apresentadas as seções longitudinais e transversais, mostrando a quantidade,
o diâmetro, a posição, os espaçamentos e os comprimentos de todas as armaduras longitudinais e transversais dos
elementos de fundação. Deverão ser indicadas, também, as ferragens de arranque dos pilares. Caso se faça
necessário o detalhe de armaduras em mais de uma prancha, cada uma das pranchas deverá possuir um quadro
de ferro e um quadro resumo de consumo de materiais (aço, concreto e fôrmas).
• Planilha de quantitativos e preços dos materiais e serviços, de forma mais setorizada possível, dividida por áreas
de edificações (bloco ou pavimento), além da planilha de somatória gerai;
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• A CONTRATADA i.
deverá registrar ART junto ao CREA/BA referente aos projetos/serviços para elaboração de
projetos;

8.5.3 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

• As plantas de forma devem conter, no mínimo, os seguintes elementos; - cotas de todas as dimensões

necessárias à execução das estruturas; numeração de todos os elementos estruturais; indicação da seção
transversal das vigas e pilares, das aberturas e rebaixos de lajes, o valor e localização das contrafiechas em vigas e
lajes quando houverem;

- Quando houver mudança de seção transversal do pilar em determinado pavimento deverão ser indicadas as duas
seções junto ao nome do pilar, a que morre e a que continua;
- Indicação de aberturas e rebaixos de lajes;
- indicação se as vigas forem invertidas;

- indicação de valor e localização da contrafiecha em vigas e lajes quando houverem;

- Nota explicativa mencionando o quantitativo de escoramento necessário para execução; - Convenção de pilares
indicando os pilares que nascem, continuam e morrem nos pavimentos,conforme exemplo abaixo:

- No caso de lajes pré-fabricadas, treiiçadas ou nervuradas, indicação do sentido de armação das nervuras, o

detalhe da laje, informando a sua altura, a largura das nervuras, a distância entre eixos das nervuras, a espessura
da capa de concreto, características do elemento de enchimento e, para as lajes treiiçadas, a especificação da
armação treiiçada;

- Cortes, no mínimo nas duas direções principais da planta baixa e em regiões específicas (escadas, caixas d'água).
Os cortes podem contemplar todos os pavimentos da estrutura em uma mesma prancha, ou serem apresentados
separadamente por pavimento,junto à respectiva planta de forma

A planta de armaçâj deve conter, no mínimo, as seguintes indicações: - Seção longitudinal de todas as peças
mostrando a posiçlc, a quantidade, o diâmetro e o comprimento de todas as armaduras longitudinais, em escala
adequada;
LEGENDA:

•

Pilar que continua

• Pilar que morre

• Pilar que nasce |
- Seções transversais de todas as peças, mostrando a disposição das armaduras longitudinais e transversais
(estribos) e as distâncias entre as camadas das armaduras longitudinais, em escala 1:20 ou 1:25;

• Detalhe em escala adequada das armaduras para as lajes cogumelo, inclusive para os capiteis; - Quando o detalhe
das armaduras exigir comprimento das barras superiores ao existente no mercado (12m) deverão ser detalhados
os tipos de emendas e/ou traspasses;

- No caso de aberturas e furos em elementos estruturais, deverão ser apresentados os detalhes das armaduras de
reforço;

- Nas lajes nervuradals deve ser indicado,juntamente com as armaduras, o posicionamento dos moldes e das zonas
maciças, quando estás forem necessárias.

- Consumo de materiais (volume de concreto, área de forma e quadro de ferros) e resistência característica à
compressão do concreto -fck.

•O detalhe da armadura deve conter, no mínimo,as seguintes indicações:
-Número da posição;;
- Quantidade de barras;

- Diâmetro da barra;
- Espaçamento das barras, quando necessário;
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- Comprimento tota! da barra;
- Trechos retos e dobras com cotas.

• Cada prancha de atmação dos elementos estruturais deverá conter o Quadro de Ferros respectivo, contendo no
mínimo:

-Tipo de aço (CA-50Aou B, CA-60);
- Posição (numeração da ferragem);
- Diâmetro da armadura(em mm);
- Quantidade de barras de mesma posição;
- Comprimento unitário da barra (em cm);

- Comprimento total das barras de mesma posição, em cm (comprimento unitário da barra x quantidade de barras
de mesma posição).

Cada prancha de atmação dos elementos estruturais deverá conter o Quadro Resumo de Ferros respectivo,
contendo no mínimo:

- Tipo de aço (CA-50A ou B, CA60);
- Diâmetro da armadura(em mm);
- Comprimento total;(em m)por diâmetro de barra;

- Massa(em kg) das barras de mesmo diâmetro, considerando perdas;
- Massa total(em kg) por tipo de aço, considerando perdas.
• As notas explicativas deverão conter as seguintes informações mínimas: - Unidade das medidas utilizadas nos

desenhos; - Classe do concreto {C-20, C-25 etc.); - Cobrimento da armadura; - Indicar a sobrecargas utilizadas no
cálculo; - Outras informações necessárias à total compreensão do projeto.

• Nos casos em que a ordem de retirada dos escoramentos seja capaz de introduzir solicitações importantes para a

estabilidade da edificação não consideradas em projeto, deverá vir acompanhado ao projeto estrutural um plano
de retirada dos escoramentos;

•deverá registrar ART junto ao CREA/BA referente aos projetos/serviços para elaboração de projetos;
8.5.4 ESTRUTURA METÁLICA (SE FOR OPÇÃO)
•A representação gráfica do Projeto de Estrutura metálica será feita por meio de plantas, cortes, etc., denominada

de desenhos. Estes desenhos deverão permitir perfeitas condições de análise e compreensão de todo o conjunto
estrutural e será composta de: desenhos de projeto, desenhos de fabricação, desenhos de montagem;
•A unidade linear a ser adotada no projeto é o milímetro. Os projetos deverão conter as informações necessárias
para a execução dos desenhos de fabricação, desenhos de montagem e para o projeto das fundações. Deverão
indicar as especificações dos aços estruturais empregados, dos parafusos, das soldas e de outros elementos

integrantes da estrutura, necessários para a fabricação e montagem, além de lista completa de todo o material
utilizado.

• Nas ligações com parafuso de alta resistência, trabalhando a corte, os desenhos de projeto deverão indicar o tipo
de ligação, por atrito ou por contato.

• Deverão ser indicadas nesses desenhos as contraflechas de vigas e treliças quando houverem, adotadas no

cálculo, as especificações relativas ao tipo de proteção contra corrosão, além das 23/ 47. especificações quanto ao
tipo de proteção fogo-retardante, nos casos em que essas forem exigidas pelas normas e legislações vigentes.
•Os desenhos de fabricação deverão traduzir fielmente, para a oficina, as informações contidas nos desenhos de

projeto, fornecendo informações completas para a fabricação de todos os elementos componentes da estrutura,
incluindo materiais utilizados e suas especificações, locação, posição dos furos, tipo e dimensão de todos os
parafusos, soldas de oficina e de campo e lista completa de todos os materiais. Em casos especiais, será necessário

indicar a seqüência de execução das ligações importantes, soldadas ou parafusadas, para evitar o aparecimento de
empenos ou tensões residuais excessivos.

• Os desenhos de montagem deverão indicar as dimensões principais da estrutura, numerações ou marcas das
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peças, dimensões de barras, elevações das faces inferiores de placas de apoio de pilares, todas as dimensões de

detalhes para colocação de chumbadores e demais informações necessárias à montagem da estrutura. Deverão
ser claramente indicados todos os elementos, permanentes ou temporários, essenciais à integridade da estrutura
parcialmente montada.

• Deverá fazer parte do projeto de montagem um memorial com o plano de montagem da estrutura, abordando
os seguintes aspectos; seqüência e metodologia de montagem, dimensões e pesos das peças da estrutura,
posicionamento dos olhais de içamento e equipamentos de montagem

• deverá registrar ART junto ao CREA/BA referente aos projetos/serviços para elaboração de projetos:
8.5.5 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,

Deverá ser apresentado, além das pranchas com os projetos e detalhes, o caderno de especificações técnicas e os
quantitativos dos materiais.

Deverá obedecer às normas e recomendações elétricas da ABNT, inclusive a atual NBR-14.136:2002 - Plugues e
Tomadas Para Uso Doméstico e Análogo Até 20A/250V em Corrente Alternada - Padronização, regulamentada pela
resolução N.2 11 de 20/12/2006 do CONMETRO, aos padrões de fornecimento de energia elétrica da
concessionária locai, às especificações dos fabricantes e às Condições Gerais de Fornecimento da ANEEL.

• Deve-se atender a todas as indicações do Projeto de Arquitetura, Projeto de Estrutura e exigências dos demais
projetos.

•Partes integrantes do Projeto de instalações Elétricas:

- Detalhamento da entrada de energia elétrica, com pranchas de situação e localização, devendo-se prever a
interligação ao ponto de entrega da concessionária;

- Detalhamento dos esquemas verticais e da distribuição por pavimento, com plantas baixas e de cortes; Quadros
de cargas, diagramas unifilares e cálculos de demandas prováveis;
- Especificação e detalhamento do quadro geral de baixa tensão;

- Especificação e dimensionamento dos quadros de força e de distribuição;
• Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas(SPDA);
- Detalhes das caixas de passagem e aterramentos;
- Medição do consurho ativo(kWh)e reativo (kVArh);

- Projeto de iluminação externa de jardins, seguindo orientação do projeto de paisagismo;
As plantas deverão apresentar as seguintes indicações;
- Pontos ativos ou úteis (iluminação e tomadas);
- Pontos de comandos(interruptores);
- Quadros de distribuição gerai e terminai;
- Diagramas unifilares;

• Quadros de carga; - Detalhe do local dos medidores;

- Detalhes dos quadros de entrada (medidores), gerais e parciais, mostrando a posição dos dispositivos de
manobra e proteção, em escala 1:10;

- Localização dos pontos de consumo de energia elétrica (com respectiva carga), seus comandos e indicação dos
circuitos a que estão ligados;

- Trajeto dos condutores/circuitos e sua proteção mecânica, inclusive dimensões de condutores e caixas; Legendas com os símbolos adotadas,segundo especificação da ABNT, e notas que se fizerem necessárias;
- Quadro indicativo da divisão dos circuitos (quadros de cargas), constando a utilização de cada fase nos diversos
circuitos (equilíbrio de fases),

• O Diagrama Unifilar deverá apresentar, no mínimo, os circuitos principais, as cargas, as funções e as
características dos principais equipamentos, tais como:

- Disjuntores: corrente nominal, capacidade de interrupção, classe de tensão;
- Condutores elétricos nus: tipo e bitola;

- Condutores elétricos isolados: classe de tensão, tipo de isolamento, bitola do condutor;
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- Para-raios: tipo, tensão nominal; - Barramentos: corrente nominal, suportabllldade térmica, suportabilidade
dinâmica; - Fusíveis: tipo, corrente nominal

Projeto de energia fòtovoitaica com instalação de placas coletivas ou individuais de maneira que possam beneficiar
todas as unidades escolares do município.

• Os projetos de instalações elétricas deverão ser elaborados prevendo equipamentos de alto fator de potência e
motores de alto rendimento, para se evitar a utilização de banco de capacitores.
•Os circuitos elétricos devem seguir as seguintes recomendações:
■ Queda de tensão máxima de 2%; - Todas as instalações de circuitos devem ser em FASE, NEUTRO e TERRA;

- Para iluminação e tomadas comuns em 220 V, a carga máxima por circuito deverá ser de 1200 W com proteção
de 20 A;

- As tomadas de serviço devem ser alimentadas por circuitos independentes;

- Para a rede estabilizada, cada circuito deve conter no máximo 04 estações de trabalho, e particularmente no
CPO,01 equipamento por circuito;

Os quadros gerais e terminais devem seguir as seguintes recomendações:

• As instalações devem ser distribuídas em quadros distintos - Quadro de Energia Normal (QTN), Quadro de
Energia de Emergência (QTE), Quadro de Energia Estabilizada (QTU) e Quadro de Força de Ar-Condicionado
(QFAC); - Os quadros deverão possuir barramentos de fases (R/S/T), barramento neutro, barramento de terra,
disjuntor geral e disjuntores parciais;

- Para o dimensionamento dos alimentadores dos quadros terminais deverá ser considerada a demanda de 100%
das cargas;

- O encaminhamento dos alimentadores entre os quadros gerais e as prumadas de distribuição deverá ser por
meio de leitos (prateleiras).

• Com relação à infra-estrutura elétrica, deverão ser adotadas as recomendações abaixo:
- Para as infra-estruturas externas, embutidas em pisos, deverão ser previstos eletrodutos em PVC rosca e caixas

de passagem em alvenaria (40„e40„e50 cm), com tampa de ferro fundido (T-16), dispostas de 20 em 20 metros e
nos pontos de derivação para os quadros;

- Os seai tubos aperlas serão aceitos nas descidas internas às divisórias; - O diâmetro mínimo para eletrodutos
deve ser de%".

• O dimensionamento e a especificação dos condutores obedecerão às recomendações da ABNT,destacando:
■ Seções mínimas para os circuitos terminais de 2,5 mm^; - Seções mínimas para o cabo alimentador de 6,0 mm';

- Cabo NEUTRO sempre com diâmetro maior ou igual ao dos cabos FASES no cálculo dos circuitos alimentadores;
- Circuitos de alimentação com condutor de proteção(cabo TERRA);

- Cabos de cobre eletrolítico com isolamento termoplástico e cobertura de pirevinll anti-chama.

• As luminárias deverão ser escolhidas em função do padrão, da finaiidade e da localidade da edificação,
considerando o nível de iluminamento adequado ao trabalho solicitado e critérios técnico-econômicos, em
conformidade com as normas, tais como:
• Luminárias espelhadas de alta eficiência;
- Lâmpadas fluorescentes econômicas;

• Reatores eletrônicos de partida rápida, baixas perdas, alto fator de potência (mínimo de 0,98) e THD < 10%; Facilidade de manutenção;

- Deverá ser utilizado, na derivação para as luminárias, cabo PP 3x1,5 mm',com tomada de topo no perfilado ou,
no petrolete, quando em eletroduto.

•As tomadas devem seguir as seguintes especificações;

- Todas do tipo 2P+T conforme padrão NBR-14.136/2002 com pino terra;
- Para tomada de uso comum, critério de 6 m2 por tomada;

- Circuitos independentes para tomadas especiais (chuveiros, geladeiras, microondas, aparelhos de arcondicionado, e outros).
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. • Nas instalações elétricas devem ser integrados os dispositivos previstos no projeto de prevenção contra

incêndio, como iluminação de emergência, iluminação autônoma, acionadores manuais {quebre o vidro} e outros
conforme exigência das normas específicas.

• O Memorial descritivo deve apresentar as características principais do sistema elétrico, as cargas consideradas,
os fatores de carga e demanda, justificar a escolha das tensões de suprimento e distribuição. Deve apresentar as
especificações dos equipamentos e materiais e as recomendações para a execução da instalação.
• O Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) deve ser elaborado em conformidade

com a NBR 5419, prevendo proteção das instalações contra surto provocado por descarga atmosférica, transitórios
ou falhas de operação e sistema de aterramento específico, com previsão de ligação eqüipotenciaí à malha de
terra do SPDA.

• O Projeto de Instalação de Proteção contra Descargas Atmosféricas obedecerá às normas da ABNT,
apresentando: - Localização e identificação dos pára-raios e terminais aéreos;
- Ligações entre os pára-raios, terminais aéreos e aterramento;
- Sistema de aterramento;

- Resistência máxima de terra; - Equallzações;
- Plantas;

8.5.6 PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E AFINS

Deverá ser apresentado, além das pranchas com os projetos e detalhes, o caderno de especificações técnicas, os
quantitativos e preços, as composições de custo unitário de serviços, orçamentos analíticos e cronograma físicofinanceiro.

Os projetos de instalações hidrossanitárias deverão atender às recomendações e especificações da ABNT e das
concessionárias locais.

•Os projetos de instalações hidrossanitárias devem estar de acordo com os novos conceitos de reaproveitamento
de água e energia

• Deverão ainda estar em perfeita compatibilidade com os demais projetos {arquitetura, estrutura, instalações
elétricas, de incêndio, de climatização etc.).

• Os Projetos de instalações hidrossanitárias serão compostos de: - projeto de instalações de água fria reservatórios e distribuição; - projeto de instalações de esgotos sanitários, águas servidas e águas pluviais; projeto de irrigação dos jardins, - projeto de rede de drenagem;
•Planta de situação/locação, ind

•Distribuição da rede interna: banheiros, áreas livres e demais dependências;
•Sistema de bombeamento, cortes, barritetes e detalhes gerais;
• Detalhamento e esquemas isométricos;

- Todos os detalhes necessários com suas especificações e quantitativos de materiais.

• O Memorial descritivo deve apresentar as características principais do sistema elétrico, as cargas consideradas,
os fatores de carga e demanda.

Deverá apresentar as especificações dos equipamentos e materiais elétricos e as recomendações para execução da
instalação e respectiva manutenção;

Os tubos de queda devem ser o mais vertical possível, empregando-se sempre curvas de raio longo nas mudanças
de direção, com diâmetro sempre superior ou igual a qualquer canalização a eles ligada e té de inspeção;
• Mudanças de direção no coletor predial devem ser feitas mediante caixas de inspeção;

Apresentar as especificações de todos os materiais (aquisição e aplicação) e serviços (normas de execução) e os
quantitativos e orçamentos;

Deverá registrar ART junto ao CREA/BA referente aos projetos/serviços para elaboração de projetos;
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8.5.7 DRENAGEM

• O Projeto de Drenagem de Águas Pluviais deve apresentar posições, tipos e dimensões das tubulações verticais,
horizontais, desvios, caixas, dispositivos de inspeção, ralos e ligações aos coletores públicos, necessários à
instalação do sistema de captação, drenagem e esgotamento das águas pluviais de todos os blocos e da área livre

do terreno, e ainda, deverá ser avaliado os sistemas das concessionárias municipais de água, esgoto e drenagem
para permitir a correta ligação com as redes externas:

•A Rede de drenagem das áreas internas e externas com: memorial descritivo do projeto,

• A CONTRATADA deverá registrar ART junto ao CREA/BA referente aos projetos/serviços para elaboração de
projetos;

8.5.8 PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO

•O projeto contemplará a elaboração do Plano de Prevenção e Combate Contra Incêndio e deverá ser concebido

de forma a proporcionar um nível adequado de segurança dos ocupantes em caso de Incêndio, minimizando as

probabilidades de propagação do fogo através de seu combate no foco, além de diminuir os danos causados pelo
sinistro aos equipamentos existentes.

• Os dispositivos pfevistos no projeto de detecção e prevenção contra incêndio deverão ser integrados às
instalações elétricas e hidrossanitárias, como iluminação de emergência, iluminação autônoma, acionadores
manuais(quebre o vidro) e audiovisuais (sirene) se assim a norma exigir;

• Deverá atender às exigências das normas da ABNT, normas de sinalização de segurança contra incêndio e pânico,

normas de execução de sistemas de detecção e alarme de Incêndio, norma para utilização de hidrantes para
combate a Incêndio e de extintores de Incêndio;

•O Projeto de Prevenção e Combate Contra Incêndio deverá ser desenvolvido levando em conta a compatibilidade
com os projetos arquitetônicos e complementares, a fim de que se obtenha uma solução mais econômica e
funcional;

•O projeto de Instalações de combate a Incêndio deverá apresentar planta de localização dos hidrantes, rede de
distribuição de água.

• As pranchas deverão conter legendas completas, contendo todas as informações e especificações técnicas dos
materiais utilizados neste sistema,.

•Detalhes gerais e memoriais descritivos;

A CONTRATADA deverá registrar ART junto ao CREA/BA referente aos projetos/serviços para elaboração de
projetos;

8.5. 9 ORÇAMENTOS E COMPATIBILIZAÇÕES DOS PROJETOS E DOCUMENTOS AFINS

Deverá ser apresentado, o caderno de especificações técnicas geral, a planilha geral de quantitativos e preços,
composições de custo unitário de serviços, orçamentos analíticos e cronograma físico-financeiro.

•Elaboração de planilhas orçamentárias sintéticas e analiticas de construção civil com suas composições de preços
unitários, com discriminações, unidades, quantidades, preços unitários e totais, controlando os custos orçados
com o orçamento previsto para o empreendimento;

• As planilhas orçamentárias de construção civil deverão considerar todos os encargos sociais e trabalhistas,
conforme legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão-de-obra, e BDI;
•Os percentuais relativos a encargos sociais e BDI deverão seguir as recomendações do TCE e TCU;

• Para elaboração das planilhas orçamentárias deverá ser utilizado software especializado para este fim, tipo
SIENGE, VOLARE,SISPLO ou similares de mesma qualidade, compatíveis com os projetos e documentos;
• Na composição dos preços unitários de construção civil deverão ser consideradas as particularidades de cada

região onde serão executadas as obras e/ou serviços, com relação a emprego de materiais e transporte dos
mesmos;
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• O orçamento globbl e respectivas planilhas deverão ser apresentados em formato compatível com Microsft
Office Excel, com valores financeiros com duas casas decimais;

• A obtenção dos cüstos de insumos ou serviços deverá basear-se em fontes de mercado seguindo a seguinte
hierarquia: a) Sisterria Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI; b) Pesquisa de
mercado com no mínimo 03 fornecedores, com apresentação das propostas fornecidas.
•Para cada preço unitário apresentado deverá ser indicada a fonte utilizada;

• A CONTRATADA deverá apresentar a memória de cálculo de todos os quantitativos apresentados na planilha
orçamentária de construção civil;

•Elaboração de curva ABC de Insumos e serviços;

• Elaboração de cronograma físico-financeiro da obra em modelo a ser aprovado pela fiscalização; •Consolidação
dos orçamentos gerados nos projetos arquitetônicos, complementares e documentos afins;
• Analisar criticamente as soluções dos projetos, quanto ao custo e técnicas;

• Analisar as Interferências que ocorrerem nas fases do projeto e compatibilizar com todas as planilhas dos
projetos complementares;

• A CONTRATADA deverá registrar ART junto ao CREA/BA referente aos serviços de elaboração de orçamento de
construção civil e compatibilizaçâo de projetos e orçamentos;

8.5.10 ORIENTAÇÕES QUANTO AO CONTEÚDO DOS MEMORIAIS DESCRITIVOS /ESPECIFICAÇÕES PLANILHAS DE
QUANTITATIVOS E PREÇOS, COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO DE SERVIÇOS, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA
FÍSICO-FINANCEIRO.

•As especificações técnicas deverão conter: - Informações técnicas necessárias à caracterização da edificação, dos
componentes construtivos e dos materiais de construção;

- Especificações detalhadas, definindo com clareza e precisão;
a) As características dos materiais a serem utilizados, sendo que marcas ou modelos serão meramente referenciais

e poderão ser substituídos pelos rigorosamente equivalentes, ou seja, com mesma função e desempenho técnico;
b) Procedimentos de execução;
c) Aspecto e desempenho final desejados;

- Descrições pormenorizadas das estruturas contendo: tipo de estrutura, técnicas de execução, especificações e
controle tecnológico dos materiais;

- Descrição pormenorizada de cada uma das Instalações, detalhando suas características técnicas, seus princípios

de funcionamento, bem como, todas as recomendações necessárias, quanto às técnicas ideais de execução e aos
padrões exigidos pelas diversas concessionárias locais;
8.5.10.1 PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

A planilha geral de quantitativos e preços deverá considerar todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme
legislação em vigor, incidentes sobre o custo da mão-de-obra.

Planilha de quantitativos e preços dos materiais e serviços deverá ser elaborada de forma mais setorizada possível,
dividida por áreas de edificações, além da planilha de somatória geral.
Na planilha sintética deverão constar as seguintes colunas:

Item, discriminação, unidade, quantidade, custo unitário (mão-de-obra e material) e custo total por bloco a ser
edificado ou reformado.

. Na planilha analítica deverão constar as composições de todos os custos unitários.

A obtenção dos custos de insumos ou serviços deverá basear-se em fontes de mercado seguindo a seguinte
hierarquia: a) Sistema SINAPI;

a) Pesquisa de mercado com no minimo 03 fornecedores, com apresentação das propostas fornecidas
Endereço: Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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8.5.10.2 ORÇAMENTO E CRONDGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O Cronograma Físico-iFinanceiro deverá ser apresentado de forma gráfica do plano de execução de todas as etapas
da obra e dos desembolsos necessários.

Deve contemplar todas as fases de execução desde a mobilização, passando pelas atividades previstas no projeto,
até a desmobilizaçãoido canteiro de obras.

As planilhas e gráficos devem englobar o desenvolvimento físico e financeiro da obra por bloco a ser construído,
tendo por objetivo o seguinte:
- Fisicamente

- demonstrar a previsão da evolução física dos serviços na unidade de tempo, permitindo avaliações periódicas de
acerto;
- Financeiramente

- converter a demonstração física em termos monetários, através do somatório dos quantitativos dos preços
unitários em cada etapa do cronograma físico, que representará o desembolso mensal.
A CONTRATADA deverá apresentar o orçamento e o cronograma físico-financeiro, com os seguintes elementos, no
mínimo:

A CONTRATADA será: responsável pela compilação de todos os orçamentos referentes a cada projeto de modo a
formar um conjunto coeso e harmonioso, definindo todos os quantitativos de materiais e serviços necessários à

execução do projeto resultando no Orçamento Sintético e Orçamento Analítico global da edificação {em planilhas
que expressem a composição de todos os seus custos unitários).

Os orçamentos deverão seguir as normas da ABNT. O orçamento giobal e respectivas planilhas deverão ser

apresentados em arquivo compatível com MS EXCEL (com os valores financeiros com duas casas decimais),
entregues em CDs ou DVDs, e-mail, pendrives e 02(duas) vias impressas em papel sulfite e formato A4
devidamente encadernadas.

Na elaboração do cronograma físico-financeiro deverá ser previsto parcelas de desembolso mensais em acordo
com o desenvolvimento da obra de edificação.
No orçamento geral, a empresa executora da obra deverá arcar com os Itens referentes às taxas de habite-se e

eventuais taxas de liberações pós-obra junto aos órgãos competentes para o pleno funcionamento das escolas.

8.6 DOS PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS

Os serviços técnicos descritos deverão ser executados em conformidade com o cronograma apresentado a seguir,
no qual são previstos 2(dois) meses para elaboração dos seguintes projetos:
NA ENTREGA DA
ETAPA

PROPOSTA

TÉCNICA

30 DIAS

60 DIAS

(APÓS O.S)

(APÓS O.S)

RELATÓRIO DE SCJNDAGEMÀ
PERCUSSÃO

PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

!

PROJETO EXECUTIVO DÊ ARQUITETURA
PROJETO DE FUN lAÇÃO
PROJETO ESTRUT JRAL
PROJETO HIDROS ^NITÁRO
1

PROJETO ELéTRIcb
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PROJETO DE DRENAGEM
PROJETO DE INCÊNDIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA /

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO /
MEMORIAL DESCRITIVO COM

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

9. DA ORGANIZAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO 00 ENVELOPE "02" - PROPOSTA DEPREÇOS:
9.1 Os elementos do Envelope "02" — PROPOSTA DE PREÇOS ficam dispensados de autenticação e deverão ser
apresentados em papel timbrado do licitante, preenchidos por meio mecânico ou informatizado, encadernados,
numeradas seqüencialmente da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato, carimbados e
rubricados pelo representante legal dollcitante.

9.2 A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será suprida pelo
representante credenciado ou por membro da Comissão Permanente de Licitação, na sessão de abertura dos
respectivos ENVELOPES, nos termos do presenteEdital.

9.3 A licitante deverá apresentar a sua CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS, assinada

obrigatoriamente pelo seu representante legal, com preços globais em Real, para os serviços, e prazo de validade
da proposta não infetior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessão, conforme
Modelo do Anexo lll,dontendo:

9.3.1 Planilhaorçamentária;

9.3.2 Prazo de execução do serviço de 05 (seis) meses, a partir da emissão da ordem de serviço e de acordo ao
cronograma físico da obra,sendo;

9.3.3 Dados para assinatura docontrato;

9.3.4 Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme Modelo do AnexoVIl;
9.3.5 CronogramaFísico-FInancelro;
9.3.6 Composição de encargos sociais e todo o seu detalhamento;
9.3.7 Planilha de composição analítica do BDI;
9.4 No orçamento completo entende-seque:

9.4.1 A licitante deverá considerar incluído nos valores propostos os custos relativos a todos os serviços
preliminares, complementares, ou provisórios necessários a perfeita execução do serviço e da obra, e todos os
custos relativos a mão de obra, materiais e equipamentos a serem utilizados, aos transportes, encargos sociais e
trabalhistas, as contribuições fiscais, taxas, tributos, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras
necessárias e que possam influir na total execução dos serviços objeto destalicitação.

9.4.2 Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração dos mesmos,sob alegação de erro, omissão ou qualquer outropretexto.
9.4.3 Os preços são fixos e somente reajustáveis na forma da lei, incluindo todos os Impostos, taxas e serviços
necessários à execução do objeto destalicitação.

9.4.4 A planilha orçamentária a ser apresentada pela licitante, já deverá trazer incluso todos os custos, os quais
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350(S)gmail.com - CNPJ n® 13.761.531/0001-49

P*CfCITUR«

DC

.iSí;;.'

devem incidir sobre todos os itens apontados. A possível não indicação na pianiiha orçamentária, de quaiquer
destes custos, necessários para a execução dos serviços de cada item, conforme projetado, significará tacitamente

que o seu custo estafá diluído pelos demais itens componentes, itens estes julgados necessários e suficientes, e
não ensejarão qualquer alteração contratual sob estaaiegação.
9.4.5 Todos os dados informados pela licitante em sua planilha de preços deverão refletir com fidelidade os custos
especificados e a margem de iucropretendida.

9.5 Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características
técnicas, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra

condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas
formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação, subsidiada pelo setor
técnico competente.

9.5.1 A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mio de obra, materiais, tecnologias e
matérias primas existentes no locai da execução das obras/serviços, desde que não se produzam prejuízos à
eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para acontratação.

9.5.2 É de inteira responsabilidade da licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre a incidência ou
não de tributos e taxas de quaiquer natureza devidas para o fornecimento, objeto desta licitação, nos mercados

interno e/ou externo, não se admitindo alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras
correlatas.

9.5.3 O valor máximo (preço global) que a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO admite pagar para a execução
dos serviços e obras objeto desta licitação é o valor global estimado pela mesma, a ser divulgado no encerramento
deste certame ou seja, após a adjudicação do objeto, com a devida homologação pela autoridade superior, nos
termos do Decreto Municipal n8831/2019.

9.6 A falta de indicação, na Proposta de Preço, dos prazos de validade da proposta e execução do serviço, implicará
na aceitação das condições previstas nesteEdital.

9.7 A Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nospreços.
9.8 O cronograma Físicodeverá;

9.8.1 Ser ilustrado por meio de representação gráfica, contendo necessariamente os prazos parciais, totais e
percentuais para todos osserviços;

9.8.2 Ser elaborado ;de forma bem criteriosa, pois servirá de base para o controle interno da SECRETARIA

MUNICIPAL DE OBRAS em relação a execução dos serviços de gerenciamento e fiscalização, e aos pagamentos das
mediçõesmensais.

9.8.3 Apresentar a previsão de execução com cada uma das etapas do serviço, de forma a possibilitar uma análise

preliminar da evolução física do mesmo. Devendo,ainda, conter o percentual mensal de execução dosserviços.

10. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DEPREÇOS
10.1 OS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS PARA PONTUAÇÃO. ENCONTRAM-SEDEFINIDOS
NO ANEXO I • ANTEPROJETO DESTE EDITAL.

10.2 Quando da análise das propostas de preços, ocorrendo discrepáncias dos valores ofertados, a Comissão

Permanente de Licitação, entendendo que pode proceder a correção, situação em que se verificará se o vício é
pontual, e não compromete o julgamento das propostas bem como a isonomia entre os participantes, procederá
às correções da seguinteforma:

10.2.1 Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor porextenso.

10.2.2 No caso de erro de multiplicação ou de adição, do preço unitário pela quantidade correspondente, o valor
será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade, bem como observando-se o valor global
informado o qual não pode sermajorado;
10.3 A Comissão Permanente de Licitação, juntamente com o Setor Técnico, verificará a conformidade das
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propostas apresentadas, sua adequação com os requisitos do instrumento convocatório, promovendo a
desclassificação, mediante decisão motivada, daquelasque:
a) Contenham víciosinsanáveis;
b) Não obedeçam às especificações relacionadas no instrumentoconvocatório;

c) Apresentem preços manifestamente ínexequíveis ou que permaneçam após a negociação, com valores acima
do orçamento estimado para a contratação;

d) Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelaSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS;
e) Apresentem desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde queinsanáveis;

f)Apresentem qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes ou de qualquer outra
natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundoperdido.
g) Não estejam em conformidade com os requisitos previstos nesteEdital.

10.4 Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores à 70% {setenta por cento) do
menor dos seguintesvalores;

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor do orçamento
previamente estimado pelaDIRE;

b) valor do orçamento previamente estimado pelaSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

10.5 A Comissão Permanente de Licitação, por via de solicitação dos técnicos competentes promoverá diligência
de forma a conferir ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da suaproposta.
10.6 A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem fornecidos pelo

licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja
expressa naproposta.

10.7 Para efeito de pontuação da proposta de preços da LICITANTE, para o planejamento e execução dasobras,
SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO CONSTANTES DO ANEXO I - ANTEPROJETO DESTE EDITAI.

10.8 PREFERÊNCIA E DESEMPATE- Para fins de aplicação do quanto reza o Decreto Municipal 831/2019, frente à
preferência de contratação de ME e EPP e desempate entre as empresas nessas condições e que apresentem
valores no intervalo de até 10% (dez por cento) superiores ao menor valor apresentado, será aplicado o
procedimento definido no item 12 - procedimento licitatório desteedital.

11. ENVELOPE 03 - HABILITAÇÃO

11.1 O ENVELOPE 03- HABILITAÇÃO deverá ser apresentado pelo licitante classificado em 12 lugar, nos termos do
Decreto Municipal n2 831/2019, o prazo de até 05 (cinco) dias utéis, a partir da divulgação do resultado da
pontuação da técnica e preço, no Diário Oficial do Município -DOM.

11.2 Os elementos do Envelope 03 deverão, preferencialmente, apresentar índice relacionando todos os

documentos e as folhas em que se encontram, conforme relação aseguir;
11.2.1 Habilitaçãoiurfdica

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão simplificada, expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus
administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser substituídos por certidão simplificada expedida
pela Junta Comercial da sede da licitante.Ou:

c) Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria
em exercício, podendo ser substituído por certidão expedida pela Registro Civil das PessoasJurídicas.

d) Cada empresa integrante do consórcio terá que apresentar toda a documentação de habilitação definida neste
Edital e seusanexos.

11.2.2 RegularídadeFIscal

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica(CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou da sede da empresa
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pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto docertame;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e quanto à Dívida Ativa da União,
abrangendo as Contribuições Sociais conforme Portaria Conjunta RFB - PGFM de n91751/2014;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Pública Estadual e Municipal da sede dolicitante;

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de
Certificado de Regularidade daSituação/CRF.

f) ProvadeinexistênciadedébltosinadimplidosperanteaJustiçadoTrabalho.medianteaapresentaçiodeCNDT
- certidão negativa de débitos trabalhistas.
11.2.3 QualificaçãoTécnica

a) Certidão de Registro e quitação da empresa e do seu responsável técnico na entidade profissional competente CREA/BA

e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena
validade.

b) Atestado{s) de capacidade técnica-profissional devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, da região onde os serviços
foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, expedlda(s) por esses
Conselhos, que comprove{m) que os responsáveis técnicos tenham executado obras/serviços de características técnicas
similares às do objeto da presente licitação.

b.l) 0(s) atestado(s)e/ou a(s) Certidão(ões) apresentada(s) deverá(âo)conter as seguintes informações básicas:
b.1.1) Nome do contratado e do contratante;

b.1.2) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) profissionaí(ls) e número(s) de reglstro(s) no CREA;
b.1.3) Identificação do contrato (tipo ou natureza da obra)
b.1.4) Localização da obra ou dos serviços;

b.1.5) Serviços executados (Especificação e quantidade dos serviços executados);
b.1.6) Data do início e término dos serviços;

cjComprovação de que possui em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, DESCREVER OS

PROFISSIONAIS detentor!es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas
Certidão(ões) de Acervo(s) Técnicojs)(CAT), expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi realizado o serviço de
característica semelhante às do objeto da licitação.

d) A comprovação de que o profissional pertence ao quadro permanente da empresa licitante dar-se-á através;

d.l) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio
competente, do domicilio ou sede da licitante;

d.1.1) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou cópia da ata de eleição
devidamente publicada na Imprensa, em se tratando de sociedade anônima;

d.1.2) No caso de vinculo empregatício: cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo
Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.s de registro, qualificação civil ou contrato de trabalho em
vigor, com a última alteração de salário;

d.1.3) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do
profissional como RT, ou a apresentação de um dos seguintes documentos: Ficha de registro do empregado - RE,
devidamente registrada no Ministério do Trabalho; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social• CTPS, em nome do

profissional; ou Contrato Social ou último aditivo se houver; ou Contrato de prestação de serviços sem vinculo empregatício.
d.1.4) declaração de compromisso de vincuiação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

d.2) No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos, nos termos do

artigo 30, §10, da Lei n'8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição
seja aprovada pela Administração.

e) Apresentar relação explicita e declaração formal de disponibilidade para cumprimento do objeto da licitação, relativo a:
e.l) Instalações de Canteiro (organização e "lay out");
e.2) Pessoal técnico especializado;
e.3) Lista de Equipamentos.
11.2.4 QualifIcaçãoEconômíco-Fínanceira

a) Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, vigente, expedida pelo distribuidor judicial competente da
sede do licitante, com data de emissão não superior a 90(noventa) dias, da data da apresentação daproposta.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma

da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. No caso de empresas sujeitas a
tributação com base no lucro real, o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado emitido através do SPED
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(Sistema Público de Escrituração Digital) contendo Recibo de Entrega do Livro, os Termos de Abertura,

Encerramento e Autenticação, podendo este último ser substituido pela Etiqueta da Junta Comercial ou Órgão de
Registro.

b.l) O Balanço Patrifnonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento

extraidos do livro Diário, devidamente registrado na Junta Comercial, assinado pelo representante legal da
empresa e pelo contador, quanto a este último, constando o seio de autenticação (DHP)emitido pelo CRC ouCRP
- CERTIFICADO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL (Resolução CFC 1402/2012).

b.1.1) A comprovação de que trata o Item "b", poderá ser feita através de cópia de referências do Livro Diário,
inclusive cópias autenticadas das folhas onde contém o balanço patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas

deste Livro, com evidência de registro da Junta Comercial ou publicação na Imprensa, de acordo com a
personalidade jurídica da empresallcitante;

fa.2) Para Sociedades Anônimas e outras Companhias obrigadas à publicação de Balanço, na forma da Lei 5.404/76,
alterada pela Lei nS 11.638/2007, cópias da publicaçãode:
I - balançopatrimonial;
II - demonstração do resultado doexercício;
III -demonstraç3odof]uxodeCaixa-DFC,naformadoart.l2daLein9í1.638/2007;
demonstração das mutações do PatrlmônioLíquIdo;
V - notas explicativas do balanço.

IV

-

b.3) As empresas corii menos de um ano de exercido financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante
apresentação de balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, quando o balanço de abertura
não contiver todas as informações necessárias para aferição da situação financeira doiicitante;

b.4) As empresas constituídas no ano em curso, poderão substituir o balanço anual por balanço e/ou balancete
referente ao mês imediatamente anterior à data de abertura da licitação, devidamente autenticado pela Junta
Comercia);

b.5) Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculocorrespondente;

b.6) A boa situação financeira do licitante será aferida pela aplicação das fórmulas abaixo, cujo cálculo deverá ser
demonstrado em documento próprio, devidamente assinado por contador/contabilistahabilitado.

b.6.1) Somente serão habilitados os licitantes que apresentarem no Balanço Patrimonial, um índice de Liquidez

Geral - ILG, índice de Liquidez Corrente - ILC e índice de Solvência Geral - ISG, igual ou maior que 1,00(um virgula
zero), calculado segundo asfórmulas:

ÍLG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERALsAtivo Circulante * Realizável a Longo PrazoLOO
Passivo Circulante

Exigível a Longo Prazo

ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE=Ativo Circulante a.OO
Passivo Circulante

ISG=ÍNDICE DE SOLVÉNCIAGERAL=
Ativototal
.§1,00
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

b.6.1.1) As fórmulas em apreço deverão estar aplicadas em memorial de cálculos, como parte Integrante do
balançoapresentado.

b.6.1.2) Caso o cálculo dos índices não esteja juntado ao balanço, a Comissão Permanente de Licitação
atravésdosetortécnicocompetente,reserva-seodireitodeefetuá-losparafinsdeverificaçãodoatendimentodo

valor

mínimo dos índices solicitados, desde que constem no Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis todos os

dados e informações necessários para aplicação dasfórmulas.

Nota: A justificativa para a escolha dos índices contábeis, exigidos acima, assim como de seu valor, prende-se às
orientações estabelecidas na Instrução Normativa ns 02/2010, art. 44, do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Serviços Gerais • SISG. Os índices contábeis adotados e seus valores são os usualmente

utilizados nas licitações do Governo Federal. Entendemos que a exigência de comprovação de boa situação
financeira das interessadas, a escolha dos índices adotados e de seus valores não restringem o caráter
competitivo da licitação, e é Imprescindível à Administração para a contratação com o mínimo de segurança.

c) Prova de que possui, até a data da apresentação da proposta, patrimônio líquido de no mínimo 10%(dez) por
cento do valor total da proposta, comprovado através do Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do
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último exerdciosocial.

11.2.5 Cumprimento do Dispositivo Constitucional

a) Declaração do licitante, de que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado{s) com menos de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou Insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição
de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 79 da Constituição Federal de 1998, conforme modelo do Anexo VI.

11.2.6 DOCUMENTAÇXOCOMPLEMENTAR
a) Declaração de pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, conforme modelo do AnexoVIll;
b) Declaração de Vistoria Realizada, conforme modelo do Anexo IX ou Declaração de Vistoria Não Realizada,
conforme modelo do Anexo X;

c) Declaração de Idoneidade/Fato Impeditivo, conforme modelo do AnexoXI;
d) Declaração de Utilização de Madeira de Origem Legal, conforme modelo do AnexoXIl.
11.2.7 VISTORIA

11.2.7.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar vistoria nas

Instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à
sexta-feira, das 08h30 às llh30 e 13h30 às 16h30, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,(73) 3208-1124.

11.2.7.2. Endereço do local onde serão realizados os serviçosiNova Viçosa - BA

Creche Municipal Emília Suiz, Rua Henrique Suiz, S/N, Centro, Helvécia, Nova Viçosa - BA.
Creche Cantinho dos Corais, Avenida Oceânica, N9 594, Centro, Nova Viçosa - BA.

Creche Municipal Zélia Regulo Bremer, Avenida Rio de Janeiro, S/N, Centro, Argolo, Nova Viçosa - BA.
11.2.7.3. No ato da vistoria, a empresa deverá se Inteirar das condições, complexidade e do grau de dificuldades

dos serviços, bem como ter conhecimento das instalações físicas objeto desta licitação, podendo ser efetuados
examesemediçõesnecessárias,nâoseadmitindo,posterjormentequalqueralegaçlodedesconhecimentodestes.
11.2.7.4. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à
data prevista para a abertura da sessãopúbllca.

11.2.7.5. A visita técnica acima mencionada gerará a DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA Anexo ÍX, que
deve ser assinada poi* representantes da licitante e daDIRE.

11.2.7.6 Os licitantes que optarem por não realizar a vistoria devem apresentar no certame a DECLARAÇÃO DE
NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA, conforme AnexoX.
11.2.7.7 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamenteidentificado.

11.2.8 Os documentos exigidos na Credencial e nos Envelopes "01" e "03", somente poderão ser apresentados em

original, através de publicações em órgão de imprensa oficial, ou por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente ou pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, preferencialmente em até 24
(vinte e quatro) horas antes da abertura dos envelopes, mediante apresentação dosoriginais.
11.2.9 Sob pena de inabilitaçâo, os documentos apresentados para habilitação deverãoestar:

a)em nome do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereçorespectivo.
a.l) Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz, mantendo esta a
responsabilidade pela entrega dos documentosmencionados.

b) Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e com CNPJ da
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matriz e/ou da{s)filial(3ls) dolicitante.

c] datados dos últimos ^90 (noventa) dias da data de abertura do certame, quando não tiver prazo estabelecido
pelo órgão/empresa competenteexpedidor(a}.
c.l) Não se enquadram no prazo de que trata a alínea "c", os documentos que, pela própria natureza, não
apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/responsabilidade técnica.
11.2.10 A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento,
sempre que julgar necessário, em situação dediligência.

11.2.11 Às microemprésas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido da Lei
Complementar n^ 123/2006, alterado pela LC 147/2014 e 155/2016, quando da análise dos documentos de
habilitação, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor

do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa (Art. 43,§ 1^ da LC123/2006).

11.2.11.1 A nâo-regularização da documentação no prazo previsto Implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de

classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício
do direito depreferência.
12. PROCEDIMENTOLICITATÓRIO

12.1 No local, dia e horário definidos no Campo II - Dados do Edital, a Comissão Permanente de Licitação receberá
do representante legal de cada empresa licitante os Envelopes "01" e "02" contendo a{s) PROPOSTA(S)TÉCNICA(S)
e a(s) PROPOSTA(S) DE PREÇOS, conforme segue, bem como os documentos de credenciamento, devendo estes
serem apresentados em separado dos demais envelopes, oportunidade em que serão adotados os
seguintesprocedimentos:

12.1.1 Credenciamento dos representantes legais dos licitantesinteressados;

12.1.2 Recebimento dos envelopes "01" - PROPOSTAS TÉCNICAS e "02"- PROPOSTAS DEPREÇOS;
12.1.3 Abertura dois) Enveioneísl 01- PropostafsiTécnicats)

12.1.4 Rubrica dos licitantes presentes e da Comissão Permanente de Licitação nas propostas técnicas
apresentadas;

12.1.5 Franquear para exame dos licitantes as propostastécnicas;

12.1.6 Acolher as observações dos licitantes, as quais serão obrigatoriamente apresentadas por escrito para
constarem na ata emeíaboração.

12.1.7 Suspensão da sessão para posterior análise das propostas técnicas e parecer do Setor de Engenharia,

amparada pelo parecer da DIRE, com divulgação através do Diário Oficial do Município - DOM do resultado do

julgamento das propoátas técnicas, com os pontos obtidos, convocando os licitantes para a abertura das propostas
depreços.

12.1.8 Abertura do(s) fenveloDe(s)"02"- Prooostafsl dePrecoís)
12.1.8.1 Leitura dos dados básicos das Propostas de Preços e divulgação dos valores globais indicados em cada

PROPOSTA DE PREÇOS conforme carta de apresentação da proposta de preços em conformidade com o Modelo
do Anexolll;

12.1.8.2 Apresentação de Composição de Preços Unitários, sendo que a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas
decimais para evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS;
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12.1.8.3 Composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas {BOI) e das Taxas de Encargos
Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Serviços e Preços, discriminando todas as parcelas que
o compõem;

12.1.8.4 Na composição das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) não deverão ser apropriados os
percentuais de IRPJ e CSLL, consoante Acórdão 325/2007 - TCU/Plenário;
12.1.8.5 Ao elaborar a Composição de Preços Unitários, a licitante deverá considerar os insumos e coeficientes de
produtividade adotados pelo sistema SINAPI/CAIXA.

12.1.8.6 Caso o serviço não esteja contido no referido sistema, adotar o SICRO/DNIT ou PINI, obedecendo a
seqüência de escrita anteriormente.

12.1.8.7 No caso dos sistemas descritos não conter o serviço, deve ser apresentada a composição de preço
unitário, anexando a memória para calcular os coeficientes, como também,as respectivas pesquisas de mercado.
12.1.8.8 Encerrada a abertura das propostas, a Comissão Permanente de Licitação as ordenará por ordem
decrescente de vantajosidade

12.1.8.9 A PROPOSTA,DE PREÇOS de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado para a execução do
objeto da licitação emquestio.

12.1.8.10A Comissão Permanente de Licitação reservadamente, verificará a conformidade do preço global da
proposta mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para acontratação;
12.1.8.11 Quando a proposta do is classificado estiver acima do orçamento estimado, a Comissão Permanente de
Licitação poderá negociar com o licitante condições mais vantajosas.

12.1.8.11.1 A negociação de que trata o subitem acima poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem

de classificação, quando o 19 colocado após a negociação for desclassificado por sua proposta permanecer
superior ao orçamento estimado.

12.1.8.12 Encerrada a etapa competitiva poderão ser divulgados os custos dos itens ou das etapas do orçamento
estimado que estiver abaixo dos custos ou das etapas, ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de
reelaboração da planilha com adequação dos valores.

12.1.8.13 Rubrica dos licitantes presentes e da Comissão Permanente de Licitação nas propostas de preços
apresentadas;

12.1.8.14Franquear pára exame dos licitantes as propostas depreços;

12.1.8.15 Acolher as observações dos licitantes, as quais serão obrigatoriamente apresentadas por escrito para
constarem na ata emelaboraçâo.

12.1.8.16 Quanto à preferência de contratação de ME e EPP e desempate, após a declaração da proposta mais
vantajosa será verificado se o licitante se encontra na condição de "ME" ou "EPP", em caso contrário, a Presidente

verificará se há emiiresas nessas condições e que apresentem valores no intervalo de até 10% (dez por cento)
superiores ao menor valor apresentado.

12.1.8.17 Será assegurada a preferência de contratação a microempresas e empresas de pequeno porte,
respeitado oseguinte:

12.1.8.18 Constatado o empate ficto de preços da proposta mais vantajosa entre microempresa ou empresas de
pequeno porte, a Comissão Permanente de Licitação divulgará a ordem de classificação das propostas informando
o empate de preços;

12.1.8.19 A microempresa ou empresa de pequeno porte em empate ficto, observada a ordem de classificação,
será convocada para apresentar nova PROPOSTA DE PREÇOS, obrigatoriamente abaixo daquela de menor valor
obtida.

12.1.8.19.1 Na fiipótese de não ocorrer o desempate da proposta da microempresa ou empresa de pequeno porte
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com aquela de menor preço, em razão da não apresentação de nova oferta, a Comissão Permanente de Licitação
convocará as licitantes remanescentes que por ventura se enquadrem na hipótese mencionada, na ordem de
classificação, para o exercício do mesmo direito;

12.1.8.19.2 O critério de desempate ficto disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta Inicial

não tiver sido apresentada por microempresa, ou empresa de pequeno porte.

12.1.8.19.3 Nas licitações em que após o exercício de preferência esteja configurado empate em primeiro lugar,
será adotado o critério de desempate previsto no art. 25 da Lei 12.452/2011.
12.1.9 Serão desclassificadas as propostas queapresentem:

a) Valoresque,apósanegociação,permaneçamsuperioresaospreçosdoorçamentosigiloso;
b) Um ou mais itens sem cotação depreço;

c) DivergênciaentreosquantitativosnapianilhadolicitanteemrelaçâoàPlanilhadaSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
d) Proposta de Preços omissa, vaga ou com irregularidade ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou
manifestadamenteinexeqüívelsouquedeíxedeatenderaquaisquerdascondiçõescontidasnoEdital.

e) Estiverem desacompanhadas da Composição de Preços Unitários.

12.1.10 O

licitante

que

apresentar

proposta

com

preço

global

inexeqüível,

serádesclassificado,desdequealicitante,apósdiligêncianãoconsigacomprovar a exeqüibilidade com validação do
preço.

12.1.11 AtéaassinaturadoContratoaComissão

Permanente

de

Licitaçlopoderádesclassificaralicitante,

motivadamente,semdireitoaindenizaçãoouressarcimento,esemprejuizodeoutrassanções,setiverciènciade

fatooucircunstânciaanteriorouposterioraojulgamentodestalicitaçãoquereveleinidoneidadeouincapacidade
financeira,técnicaouadministrativa,bemcomoaapresentaçãodedocumentoscominformaçãofalsaouomissa.
12.1.12 ApósaanálisedaspropostasdepreçospelaComissão

Permanente

de

Licitação,amparadopelo

parecerdaSECREATARÍA
MUNICIPAL
EDUCAÇÃO,comdivulgaçãoatravésdoDiárioOficialdoMunlcípio-DOMdoresultadodojulg3mentodas

DE
propostas

técnicas e propostas de preços, com os pontos obtidos e a nota final, será solicitado ao licitante classificado em 12

lugar,

o

ENVELOPE

03

-

DOCUMENTOS

DE

HABILITAÇÃO,

noprazodeatéOS(cÍncã)diasúteis,apartirdoprimeirodlaútllaodapublicação,.
12.1.13 Convocação através do DOM,dos licitantes participantes, para asessão pública de Abertura doEnvetooe
"03"- Documentos de Habilitação, do licitante classificado em le lugar.
12.1.14 Abertura dofs) Envelope(s)"03"- Documentos deHabílItacão

12.1.14.1 Aberturadoenvelopeeapreciaçãodadocumentaçãodolicitantec!assificadoemprimeirolugar,com
deliberação da Comissão Permanente de Licitação.

12.1.14.2 SeosDOCÜMENTOSDEHABILITAÇÃOnãoestiveremcomp!etosecorretos,oucontrariaremqualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, mesmo após diligências com caráter saneador, a Comissão Permanente de
Licitação considerará a licitanteinabilitada;

12.1.14.3 Se a proposta melhor classificada não atender às exigências habilitatórias, serão requeridos e avaliados

pela Comissão Permanente de Licitação, a proposta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e a habilitação
do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a
esteEdital.

12.1.14.4 A Comissão Permanente de Licitação, quando necessário, poderá abrir e apreciar o envelope contendo a
documentação para habilitação de tantos licitantes classificados, quantos forem os inabilitados.
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12.1.14.5 Franquear para exame dos licitantes a documentação parahabilitação;

12.1.14.6 Acolher as observações dos licitantes, as quais deverão obrigatoriamente ser apresentadas por escrito
para constarem na ata emeiaboração;

12.1.14.7 Rubrica dos licitantes e da Comissão Permanente de Licitação na documentaçãoapresentada;
12.1.14.8 Inabilitação do licitante em caso do Envelope "03" não contiver todos os documentossolicitados;

12.1.14.9 Na sessão' para análise e Julgamento da documentação, caso não seja possível a análise desses
documentos com a declaração do vencedor em sessão, esta será suspensa, para que a Comissão Permanente de

Licitação proceda a análise destes, com emissão de parecer, de modo que a divulgação do resultado do julgamento
de habilitação com a,declaração do vencedor será publicada no Diário Oficial do Município - DOM, momento em

que será cumprido ó prazo legal único de recurso em 05 {cinco} dias úteis, a partir da data posterior à da
publicação, nos termos do Art. 27 da Lei n2 12.462/2011.

12.1.14.10 Havendo interposiçâo de recurso, a Comissão Permanente de Licitação divulgará no DOM,

cumprindo-se o prazo para as contrarrazões em 05(cinco) dias úteis, a partir da data posterior à da publicação.
12.1.14.11 Não ocorrendo interposiçâo de recurso, e ou havendo a renúncia expressa deste, pelos presentes a
sessão, será procedida a divulgação do resultado final de adjudicação e homologação da licitação, bem como da
divulgação do orçamento estimado, publicando-o através doDOM.

12.1.15 Não cabe d^slstênica de Propostas de Preços durante o processo licitatório, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

12.1.16 O licitante que ensejar o retardamento do certame e da execução do contrato, não mantiver a proposta ou
fizer declaração falsa,.garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar
com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, nos termos da lei, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade,sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominaçõeslegais.

12.1.17 Da decisão que aplicar as penas de advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação,
impedimento de contratar com a Administração Pública e declaração de Inidoneidade caberá recurso no prazo de
05(cinco) dias úteis, nos termos da Lei, contado da Intimação ou da lavratura da ata de aplicação dapenalidades.

12.1.18 É facultada a Comissão Permanente de Licitação ou autoridade superior em qualquer fase da licitação
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a Instrução do processo licitatório, vedada a criação
de exigência não prevista noedital.

12.1.19 Ocorrendo desclassificação ou inabilitação de todos os licitantes, a Comissão Permanente de Licitação

poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos ou propostas,

aplicando a regra do §39 do art. 48 da Lei8666/1993.

12.1.20 Poderá a autoridade competente até a assinatura do contrato excluir o licitante ou o adjudicatário por
despacho motivado, se após a fase de habilitação tiver ciência de fato ou circunstância anterior ou posterior ao
julgamento da licitação que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica oufinanceira.
13. ADJUDICAÇÃO

13.1 A Administração reserva-se o direito de adjudicar ou não, total ou parcialmente, o(s) serviço(s) incluido(s)

nesta licitação, não havendo qualquer compromisso com os proponentes nem direito a reclamação ou
Indenização, podendo acrescer ou suprimir o objeto original, observados os limites previstos no § is do art. 65, da
Lei8666/1993.

14.HOMOLOGAÇÃO
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14.1 A Comissão Pel-manente de Licitação apresentará a autoridade superior, todo o processo de licitação,
contendo parecer conclusivo para fins de adjudicação e homologação.

14.2 Após a publicação da adjudicação e homologação, o licitante vencedor será convocado pelo setor
competente, através de e-mall, para a assinatura doContrato.

14.3 Se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da Administração, o licitante vencedor não

manifestar interesse em atender a convocação, reservar-se-á à Administração o direito de optar pela adjudicação
do segundo coiocadtj e assim sucessivamente, em igual prazo e nas mesmas condições estabelecidas pelo
primeiro, ou ainda, relançar a licitação, sujeitando-se o licitante faltoso às sanções cabíveis e previstas na
legisiaçãoapiicávei.

15. ESCLARECIMENTO,IMPUGNAÇÃO E RECURSO - FASE RECURSALÚNICA

15.1 Caberão pedidos de esclarecimentos e impugnações ao presente editai, em até 5 (cinco) dias úteis da data
fixada para abertura dos envelopes, em conformidade com o art. 45, inciso i, "b" da Lei 12.462/2011.
15.2. Divulgada a decisão da Comissão Permanente de Licitação, em face do ato de julgamento de habilitação com
a declaração do vencedor, se dela discordar, o licitante terá o prazo de 05(cinco) dias úteis para interpor recurso,
contados a partir da data de divulgação ou da íavratura da ata, se em sessão.

15.2.1 O licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta ou da habilitação
deverá manifestar imediatamente, após o término de cada sessão ou quando da sua publicação no DOM, a sua

intenção de recorrer, mediante motivação com registro em ata pela Comissão Permanente de Licitação, sob pena
de preclusão.

15.2.2 Dos recursos interpostos, será dado conhecimento a todos os licitantes, que poderão Impugná-los no prazo
de até 5(cinco) dias úteis.

15.2.3 As impugnações, recursos e contrarazões deverão ser protocoladas no setor de Protocolo da Prefeitura, no

horário de expediente das 08h às 12h. Se forem encaminhados por e-maii deverão ser confirmados sob pena de

intempestividade,

15.2 Os pedidos de esclarecimentos poderão ser enviados através do e-maii: rdc8350(5)emaíi,cQm

16. DA CONTRATAÇÃO E DAS GARANTIAS( DO CONTRATO E DAOBRA)
16.1 Homologada a licitação pela Autoridade Superior, será emitido a nota de empenho e depois firmará contrato

com o licitante vencedor, visando a execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que integra
esteedital.

16.2 O licitante vencedor terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis a critério da Administração,
contados a partir da convocação, para assinatura docontrato.

16.3 No mesmo prazo^do item acima indicado — 5 (cinco) dias úteis, as empresas e os seus responsáveis técnicos

que não se encontrem inscritos na seccional do local de execução do serviço deverão apresentar os documentos

de regularização de sua inscrição junto aoCREA-BA.

16.4 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária

estiverem com prazos de validade vencidos, a Adjudicatária deverá comprovar a sua situação de regularidade,
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a
contratação não se realizar.

16.5 O valor do Contrato é irreajustávei. Ocorrendo prorrogação que estenda a sua execução após 12 meses, será
deferido reajustamento dos preços contratados, a partir da ordem de serviço, pela variação do índice Nacional de
Preços da Construção Civil- INCC, ou, na sua falta, índice legalmente previsto àépoca.
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16.6 DEVEM SER PRESTADAS PELA EMPRESA. À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO.DUAS ESPÉCIES DE GARANTIASrUMA
GARANTIA AO CONTRATO (CAUÇÃO. SEGURO-GARANTIA OU FIANÇA BANCÃRIAt E UMA GARANTIA Ã OBRA
(SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIAl. EM CONFORMIDADE COM O ITEM 16 DO ANEXO I - ANTEPROJETO.

17.PRAZO DEEXECUÇAO

17.11ndicado no camplo V - Dados doEdítal.

17.2 é vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos casos previstos no art. 92, §4®,
Incisos I e II da Lei 12.462/2011.

18 CONDIÇÕES DEPAãAMENTO;
18.1AS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ENCONTRAM-SE DEFINIDAS NO ITEM 15 DO ANEXO I - ANTEPROJETO.

18.1.10 pagamento pela elaboração do projeto se dará com a entrega dos produtos revisados e aprovados pelo
Setor de Engenharia das seguintesetapas:

18.1.2 0(s) pagamento(s) devido(s) ao(s) prestador de servíço(s) $erá(ão) efetuado(s] exclusivamente por
crédito na conta corrente especificada pelo credor, mantida em Instituição financeira indicada pelo Setor de
Finanças do Município de Nova Viçosa.

19 DOTAÇÂOORÇAMENTÁRIA
19.1 Indicado no campo VI - Dados doEdItal.

19.1.1 A dotação ocorrerá neste exercício de 2020 e correspondente nos exercíclossubseqüentes.
20 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS
Serão aplicadas sanções nos termos do art. 47 da Lei 12.462/2011, bem como do Decreto ns 831/2019 sem
prejuízo das muitas previstas neste Ato Convocatório.

20.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nS 12.462, de 2013, e da Lei na 8.566, de 1993, a
Contratada que, no decorrer da contratação:
a. Apresentar documentaçãofalsa;

b. Deixar de entregar os documentos exigidos nocertame;
c. Fizer declaraçãofalsa;
d. Comportar-se de modoinidôneo;

e. Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamentejustificado;
f. Cometer fraudefiscal;

g. Ensejar o retardamento da execução docertame;

h. Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução docontrato;
1. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou noContrato;

j, Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorrência de fato superveniente,
devidamentejustificado;

k. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses de
convocação de licitante remanescente ou de revogação da licitação em virtude da não celebração docontrato;
I. Atrasar injustificadamente a execução do contrato ou a entrega do objetocontratado;
m. Inexecutar total ou parcialmente ocontrato.

20.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
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prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintessanções:
20.2 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto dacontratação;
20.3 Muita:

20.3.1 De 0,1%(um décimo por cento) do valor do serviço por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu
início.

20.3.2 DeO,2%(doisdécimosporcento)dovalordoserviço pordiaqueexcedaoseuprazodeexecuçlo;
20.3.3 De 1,0% (um por cento) do valor de cada etapa do serviço em atraso, por dia de excesso que venha a
ocorrer em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, contratual, com exclusão da última,

calculada mediante o emprego da fórmula: M = V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N =
número de dias de atraso na conclusão daetapa.

20.3.4 Compensatória de até 10%(dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou
parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das
penalidades não supere o valor total docontrato.

20.4

Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pelo prazo de

até doisanos;

20.5 Impedimento de licitar e contratar com o Município e descredenciamento no CADIN pelo prazo de até 5
(clnco)anos;

20.6 Nas hipóteses previstas no art. 47, caput e Incisos, da Lei ns 12.462/2011, a penalidade se estenderá, além da
União, aos Estados, Distrito Federal eMunicipios.

20.7 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos
causados.

20.8 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente
destallcitação:

20.8.1 Tenham sofrida condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

20.8.2Tenham praticado atos ilícitos visando a frustraros objetivos dalicitação;

20.8,3

Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.

20.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em

20.10

que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n®

8.666, de 1993, e subsidiariamcnte na Lei n® 9.784, del999.

20.11 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o principio da
proporcionalidade.

20.12 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
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recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida
Ativa da União e cobradosjudicialmente.

20.13 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridadecompetente.
20.14 As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das

multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, como as sanções administrativas, criminais e
demais regras previstas no Capítulo IV da Lei Federal n.8666/1993.

20.15 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo 05 (cinco) dias, ou serão
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do serviço ou etapa do cronograma de obras,
realizadas com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, após prévio processo administrativo,
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, buscando observar o prazo máximo
de recolhimento em 30(trinta).

20.16 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado responderá
pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda,
cobradajudicialmente.

20.17 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a
Administração rescinda unilateralmente ocontrato.

20.18
AssançõesprevistasnesteeditalsãodecompetênciaexclüsivadotitulardaPrefeltura Municipal de Nova
Viçosa - BA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vistas.

20.19 Os danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa
àCONTRATADA.
I

20.20 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela
autoridade contratante, o contratado ficará automaticamente impedido de participar de novas licitações enquanto
não cumprir a obrigação antes assumida,sem prejuízo de outraspenalidades.

21 DOS PADRÕES DE ÉTICA QUE DEVERÃO SER OBSERVADOS DURANTE O PROCESSO LICITATÓRIO, A
CONTRATAÇÃO E A EXECUÇÃO DO OBJETOCONTRATUAL
21.1 Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de
contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes
práticas:
!

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem
comoobjetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de
contrato;

b) práticafraudulenta":afalsificaçãoouomissãodosfatoscomoobjetivodeinfluencl3roprocessodelicitaçio
ou de execução do contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o

conhecimento de representantes ou propostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e
nâo-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua

propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução docontrato.
e) "prática obstrutiva": (!) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas
aos representantes do organismo financeiro muitilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de
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alegações de prática prevista na cláusula 21.3 a seguir; (11) atos cuja intenção seja impedir materialmente o
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promoverinspeção.
22 DISPOSIÇÕESGERAIS

22.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49 da Lei 8666/1993, no seu todo ou emparte.

22.2 É facultado à Comissão Permanente de Licitação, adiar a data de recebimento das Propostas de Preços desta
licitação, dando conhecimento aos licitantes, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data
iniciaimentemarcada.

22.3 A apresentação de proposta a esta licitação implica na aceitação integrai e irretratável dos termos deste
edital e seusanexos.

22.4 Decairá do direito de impugnar perante a Administração as condições deste editai, o iicitante que, tendo-os

aceito sem objeção, venha apontar depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que
o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito derecurso.

22.5 Os casos omissos no presente edital serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação que deverá
valer-se das disposições legaispertinentes.
I

22.6 Ao participar da licitação, o Iicitante declara sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de
natureza técnica, comercial ou econômica, financeira ou trabalhista, entre si e os responsáveis pela realização da
licitação, quer direta ou indiretamente.

22.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderio ser comunicadas aos licitantes por qualquer meio
de comunicação que comprove o recebimento, sendo de responsabilidade do Iicitante a informação de seus dados
para envio, ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Município -DOM.

22.8 As impugnações, recursos e correspondências referentes a esta licitação deverão ser encaminhadas à

Comissão Permanente de Licitação, à Av. Oceânica, na 2.994, Bairro Abrolhos I, Nova Viçosa • BA.
22.9 Quaisquer esclarecimentos e informações sobre este edital, poderão ser feitos à Comissão Permanente de

Licitação, pessoalmente, até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão no horário de atendimento, ou através do

6~mail: rdc8350@gmall.com. As consultas, resultados da licitação e demais informações sobre o edital serão
prestadas pela Comissão Permanente de Licitação.

22.10 Fica designado o foro da Cidade daCidade Nova Viçosa - BA, para julgamento de quaisquer questões
judiciais resultantes désteedital.
23 ANEXOS DOEDITAL

23.1lndicados no campo IX - Dados doEdital.
Nova Viçosa - BA, 21 de fevereiro de 2020.

Natália Carolino Costa Pereira

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos
Decreto ns 563/2018

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

ANTEPROJETO

1.

OBJETO

1.11

Para Prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibiíização de projetos básico e executivo de

arquitetura e engenharia, e execução da obra da Creche Emília Suiz, Creche Cantinho dos Corais e Creche Zélia Régulo,
pertencentes ao Município de Nova Viçosa - BA, no regime de contratação integrada previsto na iei ns 12.462/2011,
conforme especificado no anteprojeto e seus anexos.

2.

PERÍODO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.1 O prazo de execução do objeto é de OB meses consecutivos, contados da assinatura da Ordem deServiço,
2.1.1 60(sessenta) dias para a elaboração do projeto executivo da obra de da Creche Municipal Professora Emiiia
SuIz, Creche Municipal Zélia Régulo Bremer e C.E.I. Cantinho dos Corais;

2.1.2 06 (seis) meses para a execução da obra das Creche Municipal Professora Emilia SuIz, Creche Municipal Zélia
Régulo Bremer e C.E.I. Cantinho dos Corais;

2.1.3 O prazo previsto para elaboração de projeto contido no cronograma disposto no item 8.6, ou seja, prazo de
06(seis) meses para elaboração de projetos e execução da obra;

2.1.4 O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezmebro consecutivos, contados da sua assinatura, tendo

validade e eficácia após publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipóteses elencadas no §4?,incisos I e II, do art. 9 da Leil2.462/2011.

Local de execução do serviço: Creche Municipal Professora Emilia SuIz, Creche Municipal Zélia Régulo Bremer e
C.E.I. Cantinho dos Corais: distritos de Argolo;Nova Viçosa{sede),Distrito de Poço da Mata.

2.2. O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembroconsecutivos, contados da sua assinatura, tendo

validade e eficácia após publicado o respectivo extrato na Imprensa Oficial, podendo tal prazo ser prorrogado nas
hipóteses elencadas no §4?, incisos I e II, do art. 9 da leil2.462/2011.

2.3. A eventual prorrogação do prazo de vigência do contrato somente será admitida por necessidade de alteração
de projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da
administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, bem como
também será admitida nos termos do Art. 57 da Lei8666/1993;
3.

CUSTO ESTIMADO DALICITAÇÃO

3.1. A estimativa orçamentária é sigiiosa, conforme regramento do art. 6", §32, da Lei Federal n2. 12.462/2011 e
estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo einterno.

3.2. A estimativa orçamentária previamente estimada para a contratação será tornada pública apenas e
imediatamente após a adjudicação do objeto, sem prejuízo da divulgação dos quantitativos e das demais
informações necessárias para a eiaboração daspropostas.

3.3. A presente licitação se dará por Lote Único, tendo em vista tratar-se de objeto específico para uma única
unidade escolar e para melhor otimização dos serviços e da fiscalização da empresa vencedora, já que o
parcelamento acarretaria no atraso dos serviços no momento em que uma das empresas não cumprisse seu
cronograma.

3.4. O valor da estimativa orçamentária foi calculado utilizando-se as referências de preço dos sistemas ORSE e
SINAPI, para edificações de característicassemelhantes
4.

TERMINOLOGIA

4.1. Para os estritos efeitos deste ANTEPROJETO, são adotadas as seguintesdefinições:

4.1.1. Contratante - Órgão que contrata para elaboração dos Projetos bem como a execução da obra de da
Creche Municipal Professora Emilia SuIz, Creche Municipal Zélia Régulo Bremer e C.E.I. Cantinho dos Corais.

4.1.2. Contratada - Empresa contratada para a elaboração dos Projetos bem como para a execução daobra.
4.1.3. Licitante - Empresa participante do processolicitatório.

4.1.4. Fiscaiizaçâo-ASeceretaria

Municipal

de

Educação

manterádesdeoiníciodosserviçoseobrasatéoseurecebimentodefinitivo,a seu critério exclusivo, uma equipe de
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fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle
dos trabalhos. A empresa vencedora deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da
Fiscalização,

permitindo

o

acesso

aos

locais

onde

serão

executados

os

serviçoseobrasemexecuçlo,bemcomoatendendoprontamenteàs5olicitaçõesquelheforemefetuadas.
4.1.5. ProgramadeNecessidades-Conjuntodecaracterfsticasecondiçõesnecessáriasaodesenvolvimentodas

atividadesdosusuáriosdaedificaçâoque,adequadamenteconsideradas,definemeoriginamaproposiçãoparao
empreendimento a ser realizado.

4.1.6. Estudo preliminar - Conjunto de desenhos elaborados para a concepção e desenvolvimento preliminar da
proposta arquitetônica da(s) edificação(ões), que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, a partir dos dados levantados no Programa de Necessidades, bem como das
condicionantes estabelecidas neste ANTEPROJETO e pelaContratante.

4.1.7. Compatibilizarão - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas resultado da

análise e sobreposição dos projetos que fazem parte do escopo da obra, antes do início da construção, com
finalidade de solucionar interferências na execução da obra. É fundamental essa compatibilização de projetos, pois
minimiza o retrabalho, reduzindo assim custos edesperdícios.

4.1.8. Projeto Básico - Conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento,
cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa caracterização da obra a ser
executada,atendendoàsNormasTécnicaseàleglslaçãovigente,consolidandoclaramenletodosambientes,suas
articulações e demais elementos do empreendimento, com as definições necessárias para o intercâmbio entre
todas as especialidadés envolvidas noprocesso.

4.1.9. ProjetoExecutivo-Conjuntodeinformaçõestécnicasclaraseobjetivassobretodososelementos,sistemas
e
componentes do empreendimento, necessárias para a realização do empreendimento. Deve conter de forma

precisaecompletatodasasindicaçõesedetalhesconstrutivosparaaperfeitacaracterizaçãodasobras/serviçosa
seremexecutado5,bemcomoaavaliaçãodoscustos,métodosconstrutivos,epra2osdeexecuçâodaobra.
4.1.10.Planilha de serviços - Documento técnico que apresenta o detalhamento de todos os serviços a serem
executadosnaobra,comadescriç3odosmesmosesuasquantidades,compatíveiscomoprojetoelaborado.
4.1.11. Cronograma físico-fínanceiro - Documento técnico que sintetiza o planejamento da obra, devendo apresentar as

seguintes informações: a) cronograma de execução dos serviços necessários para a construção da edificação e suas
inter-relações; b) cronograma de aquisição de insumos e equipamentos necessários para a execução da obra,

evidenciando sua inter-relaçâo com o cronograma de execução de serviços, elaboração e compatibilização doprojeto.
4.1.12. Planejamento da Obra - Compreende o conjunto de documentos técnicos (todos os projetos complementares de
arquitetura e engénharia; planejamento do canteiro de obras; plano de gerenciamento de

resíduosdaconstruçiocivil;planilhaorçamentáriadetalhad3;cronogramafísico-financeiro),compatibilizados entre si, que
guiarão a execução e fiscalização daobra.
5.

JUSTIFICATIVA

Os prédios onde funcionam as creches do municipio a saber: nos distritos de Agolo,Posto da Mata, e sede ou são
alugadas ou estão abaixo da demanda dos alunos e como conseqüência superlotadas, nesse sentido se faz
necessário a construção de prédios modernos e em condições de atender a crescente demanda da população e
ampliar para o distrito de Helvécia as creches.

6.

DA OPÇÃO PELO USO DO RDC E DO REGIME DE CONTRATAÇÃOINTEGRADA

A opção pelo RDC visa ampliar a eficiência da pretensa contratação, a competitividade entre as licitanles,
assegurar o tratamento isonômico, buscar maior simplificação, celeridade, transparência e economicidade nos

procedimentos para dispêndio de recursos públicos, proporcionando a seleção da proposta mais vantajosa para a
Administração Pública. A adoção do presente RDC tem arrimo no Art. l.s, §39, da Lei n9.12.462/2011.
A opção é pelo RDC Presencial, tendo em vista tratar-se do Regime de Contratação Integrada. O art. 13 da Lei n*
12.462/2011 estabelece que as licitações deverão ser realizadas, preferencialmente, sob a forma eletrônica, mas
admite a presencial.

A Engenharia do municipio coaduna com o entendimento que a adoção do Regime Diferenciado de Contratação RDC, regime de contratação autorizada pela Lei ns 12.452/2011 e regulamentada no âmbito municipal pelo
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Decreto Lei ns 831/2019, ou seja, pela Contratação integrada, em virtude do objeto licitado compreender a
elaboração, desenvolvimento e compatibiíização dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços

de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operaçlo e todas as demais operações necessárias e
suficientes para entrega final do objeto, alcançando uma natureza jurídica de obrigação de resultado,
consequentemente, repassando os riscos do projeto à Contratada.

A Contratação Integrada possibilita à Administração Pública Municipal a concessão para a utilização e confecção de

inovações tecnológicas ou técnicas a contratada, bem como a utilização de diferentes metodologias e a aplicação
de tecnologias inovadoras e de domínio restrito do mercado. Em contrapartida, a Administração Pública Municipal

transfere os riscos da empreitada à Contratada, passando a obrigação pactuada de entrega do objeto em pleno
funcionamento.

No presente caso, o município de Nova Viçosa , vislumbra nessa modalidade de contratação a possibilidade de
escolha entre empresas que não só projetem e executem com técnicas construtivas tradicionais mais também

possam contribuir adotando projetos de engenharia com novas tecnologias;
Energia fotovoltalca:'

E uma tecnologia altamente modular, com ausência quase total de emissão de poluentes e ruídos durante seu
funcionamento e com baixa exigência de manutenção.

O gerador fotovoltaico, usualmente conhecido por arranjo fotovoltaico, é constituído por módulos fotovoltalcos,
que por sua vez são constituídos por células fotovoltaicas que são as responsáveis em converter a radiação solar
em eletricidade(SEVERINO, 2008).

A geração fotovoltalca vem sendo desenvolvida e aperfeiçoada desde a década de 1970 e, representa hoje uma
opção viável de produção de energia, podendo ser utilizada tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais,
visando complementar e/ou substituir a energia de fontes convencionais.

A energia solar em prédios escolares vem como umas das alternativas mais viáveis para substituir as fontes
poluentes pelo fato de ser uma energia limpa, abundante, renovável, com instalação rápida e fácil, destacando-se
por produzir uma energia elétrica autossustentável e principalmente, preservando integralmente o meto ambiente
para as futuras gerações.

A instalação de energia solar fotovoltalca é uma dessas melhorias, que podem trazer benefícios não só de
economia, mas de retorno financeiro e valorização de escolas do município.

A conta de energia responde por grande parte dos orçamentos mensais. Afinal, são lâmpadas, computadores, ar

condicionados, televisores, projetores, ventiladores, alto-falantes e outros tantos equipamentos que precisam
funcionar todos os dia, às vezes o dia inteiro.

Assim, com a Instalação de um sistema de geração próprio, as Instituições de ensino passam a economizar

consideravelmente com esse custo, podendo chegar a produzir exatamente a energia que consomem
mensalmente.

Com essa redução deicustos, é possível Investir onde realmente importa; modernizar os equipamentos, treinar a
equipe, realizar eventós e oferecer mais atividades educativas aos alunos.

Portanto a empresa a ser contratada deverá ter condições técnicas de projetar e executar sistemas através da

tecnologia disponível no mercado, soluções utilizando energia solar fotovoltalca que possa ocupar menos espaços
e atender com economicidade a toda rede escolar municipal de modo a se obter uma redução significativa de nas
contas de energia elétrica.

Sistema de Captação de águas pluviais para aproveitamento

O aproveitamento de água de chuva, quando realizado em escolas, traz mais benefícios do que apenas a economia
financeira e a preservação do meio ambiente: ensina alunos e educadores sobre a importância da
sustentabilidade.

|
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Os benefícios envolvidos para se implantar o sistema são muitos.

No aspecto financeiro, o aproveitamento da chuva reduz a conta de água por deixar de utilizar água tratada em
finalidades menos nobres.

Na dimensão ambientai, reduz o impacto ao se retirar menos água de mananciais terrestres (rios e lagos, por
exemplo).
Na dimensão social, incentiva o pensamento sustentável.

No plano de gestão educacional, o sistema pode ser incluído como tópico de aprendizado integrando educação e
sustentabilidade com;

• aulas sobre o funcionamento do sistema;
• atividades de ensino sobre o ciclo da água;
• participação no consumo de recursos naturais.

Em todos os casos, o aproveitamento de águas pluviais se mostra como uma solução inovadora, tanto do ponto de
vista técnico quanto econômico.

Todavia, para a obtenção do resultado desejado, o projeto apresentado deveráapresentar um dimensionamento

completo de um sistema de aproveitamento da água de chuva fundamentado, a partir de normas e formulações
específicas da engenharia hidráulica e sanitária.

Como premissa para este projeto, deverá adotar o uso não potável da água de chuva.

Este tipo de uso requer um menor acompanhamento de sua qualidade, nesse sentido, é notável a simplificação de
um sistema de reaproveitamento para este fim espera-se uma economia bastante significativa nas contas
fornecimento de água.

Por fim na impossibilidade de determinar, com segurança, a solução técnica mais satisfatória para atingir a
finalidade do certame justificam a adoção da modalidade de Contratação integrada.
Nos demais procedimentos licitatórios autorizados pela legislação, havendo a Impossibilidade de determinar com
exatidão e segurança as necessidades técnicas do solo para execução do objeto, bem como as questões elaborais
de compatibilização de projetos básicos e executivos, seria necessário que a municipalidade realizasse diversos
procedimentos licitatórios para substanciar a administração dos conhecimentos necessários para discrição do

objeto do certame, a exemplo de contratação de empresa para análise do solo, bem como contratação de serviço
especializado na elaboração de projetos arquitetônicos e engenharia, para somente assim poder utilizar-se do
procedimento licitatório tradicional para a construção do objeto pretendido, salientando-se, ainda, o risco

assumido pela Administração Pública em todas as contratações derivadas. Tal medida se mostraria desarrazoada,
desproporciona e contra os princípios do interesse público.

A nova ótica das contratações públicas, possibilitada pela modalidade de Contratação integrada, permite, ainda,
um elevado grau de certeza, com a conseqüente redução dos riscos de insucessos, ao que tange o resultado
pretendido, haja vista ser uma contratação de resultado e não uma contratação de meio.
Apesar de a Contratação Integral agregar valor ao montante finai da contratação, esta, havendo ausência de

elaboração de projeto básico e/ou executivo por parte do Ente Público, possibilita à Municipalidade a melhor
eficiência econômica, imprimindo ao certame o princípio da economicidade, concebido como sendo aquele que
permita a execução contratual de forma mais eficiente, ultrapassando a concepção de contratação pelo menor
valor de desembolso financeiro.

A redução dos riscos assumidos pela administração pública com a distribuição da matriz de risco, bem como a
otimização dos procedimentos licitatórios para a viabilização e execução do procedimento licitatório visando à

obtenção do objeto em si, demonstram o princípio da economicidade pautada da eficiência da máquina pública e
do erário público.
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Assim, o município através das secteretaria afins e setor de licitação se capacitaram para utilização do RDC na
modalidade de Contratação Integrada, visando à eficiência do certame público, perfilha a o Setor Técnico da
Engenharia pela viabilização do certame nesses parâmetros.
Será admitida a participação de, no máximo,02(duas} empresas constituídas sob a forma de consórcio.
Emquepesetratar-sedereglmedeexecuçlointegr3da,ressaltamosqueoprojetoexecutivoexl5tenteanexo,será
utilizado apenas para embasar o construtor na elaboração e compatibilização do Projeto ExecutIvoDefinitivo.

Ao utilizar o projeto com nível de definição detalhada, possibilitará às licitantes informações imprescindíveis para
uma melhor avaliação de riscos e eventuais custos da obra. Como o preço a ser recebido pelo contratado é fixo, o
construtor, ao elaborar o Projeto Executivo Definitivo, terá à sua disposição, por meio do projeto executivo
existente, de forma clara, precisa e suficiente todas as soluções possíveis para sanar quaisquer problemas.
7.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA

7.1. O critério de julgamento utilizado pela licitação será "Técnica e Preço", sendo o cálculo da "Nota Final" das

licitantes realizado através da média ponderada das notas da Proposta Técnica e da Proposta de Preços, conforme
a fórmula abaixotranscrita:

NF =(0,50-NT)*{0,50-NP?)
onde;
NF - Nota Final da licitante

NT - Nota da Proposta Técnica da licitante

NPP - Nota da Proposta de Preço

7.1.1 Para efeito de pontuação para a PROPOSTA DE PREÇOS da LICITANTE, serão adotados os critérios de
avaliação aseguir;

7.1.2 seráatribuídapelostécnicos,acadalicitante,uma"NOTADEPROPOSTADEPREÇOS"(NPP),quepoderá
variar de O (zero) a 280(duzentos e oitenta) pontos.(Idêntica a técnica)
7.1.3. Este critério será avaliado com base no custo total dos serviços, seguindo a regra básica de que a proposta
que apresentar o menor valor obterá a melhor nota, conforme Equação abaixo:
NPP = 280
'
MPVO
P

Onde:

NPP = Nota da Proposta de Preço
MPVO = Menor Preço Válido Ofertado

P = Valor da Proposta em Exame

Observação: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoantes à norma da ABNT NBR

5891/1977 - Regras de Arredondamento na Numeração Decimal.
7.2. O cálculo das Notas das Propostas Técnica e de Preço das licitantes será realizado em conformidade com o
disposto nesteAnteprojeto.

7.2.1. O não atingimento da pontuação mínima da(s) proposta(s) técnica(s), implicará na desclassificação da
licitante.

7.3. A adoção da fórmula de média ponderada na proporção indicada tem como fundamento os seguintes
motivos:

7.3.1. O objeto a ser licitado abrange a compatibilização, elaboração de projetos executivos de arquitetura e

engenharia, atividade predominantemente intelectual; e a execução da obra, atividade que envolve a gestão do
processo e as técnicasconstrutivas.

7.3.2. As atividades de cunho intelectual para a execução do objeto, apesar de fundamentais para o sucesso do
empreendimento,eqüivalem a, no máximo,5% do valor total do objeto a serlicitado.

7.3.3. A experiência da SECRETARIA MUNICIPAL DH OBRAS em licitações de técnica e preço para a contratação de
empresa para a compatibilização, elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia, ou seja, para

atividades exclusivamente de cunho intelectual, demonstra que as empresas vencedoras serão aquelas que
obtiverem pontuação máxima nos critérios técnicos, mesmo com propostas de preço superiores às demais
licitantes, pois os pesos utilizados favorecerão as notas das propostastécnicas.
7.3.4. Assim, buscando escolher a proposta mais vantajosa para o Poder Público, a SECRETARIA MUNICIPAL DE
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OBRAS decide adotar* pesos iguais para as propostas de técnica e preço, pois considera que a adoção de pesos
diferenciados, a favor; da técnica, estaria em desajuste com os recursos destinados às atividades de elaboração dos
projetos executivos e a execução da obra, tornando a licitação economicamente prejudiciai aos cofrespúbiicos.

7.3.5. Por outro ladb, a adoção de pesos diferenciados a favor do preço prejudicaria em demasia a escoiha da

iicitante, que deve ser devidamente quaiificada para as atividades de cunho inteiectuai e capaz para propor e
executar inovações técnoiógicas no cumprimento doobjeto.
7.4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTATÉCNiCA

7.4.1.

A documentação que será utiiizada para a pontuação técnica da iicitante, deverá ser apresentada em

enveiope (N2. 01), fechado ou iacrado com otítuio;
PREFEilURA MUNlCiPAL DE NOVAViCOSA

SECRETARIA MUNiCIPAL DE OBRA ■ COMiSSÃO

PERMANENTE DE LICÍTAÇÃO ■ COPEL
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ n9

DIA 13 DE ABRIL DE 2020.

HORA:14(quatorze horas- Horário de

Brasíiia-DF)(LOCAL DA APRESENTAÇÃO)

RDC CONTRATAÇÃO INTEGRADA N2 006/2020
ENVELOPE N2 01- PROPOSTA TÉCNICA

7.4.2. A proposta técnica para o planejamento e execução das obras deveráconter:

7.4.2.1. Carta de apresentação da PROPOSTA TÉCNICA, obrigatoriamente assinada pelo representante legai da
iicitante. A Proposta Técnica deverá ser redigida em língua portuguesa, impressa em papei timbrado da Iicitante,
com todas as páginas do corpo principal e de seus anexos devidamente numeradas e rubricadas, com assinatura

na última folha, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem ciara, objetiva e que não dificulte
a exata compreensão de seu enunciado, constando como data do dia fixado para entrega dos envelopes à
Comissão Permanente de Licitação-COPEL.

7.4.2.2. Registro dá(s) pessoa(s) jurídicajs) iicitante em qualquer uma das regiões do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo(CAU).
7.4.2.3.

indicação Nominal das Equipes Técnicas para cada uma das áreas de projeto indicadas no presente

Anteprojeto,com indicação, obrigatória, da função de cada um,conforme tabela aseguir.

EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA PARA COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS
Execução da obra da Creche Emíiia Suiz, Creche Cantinho dos Corais e Creche Zéiia Réguio, pertencentes ao Município
de Nova Viçosa - BA
ITEM

1

2

ESPECIALIDADE

ÁREA DE ATUAÇÃO

REQUISITOS MÍNIMOS

Projeto de paisagismo

Registro no CAÜ

Projeto arquitetônico

Registro no CAU

Arquiteto

Engc nheiro Civil

Proieto de Fundação
Projetos de Estrutura em Concreto

Registro no CREA

Armado

3

Arquiteto 'Engenheiro Civil

Projeto de instalações hidrossanitárias
(água fria; esgoto; captação e reusode

Registro no CREA e/ou CAU

águaspluviais)

Projeto de instalações Elétricas de
Engenheiro Eletricista
4

baixa e média tensão

Registro no CREA

Foto Votaica
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Arquiteto / Engenheiro Civil

especialista em Segurança

6

Curso de especialização em
Projeto de Prevenção e Combate a
Incêndio

segurança e Registro no CREA
e/ou CAU

1

Planejamento de Canteiro de Obras
Arquiteto / Engenheiro Civil

Orçamento detalhado da obra

Registro no CREA e/ou CAU

10

Cronograma físico-financeiro

7.4.2.3.1. Devido a constantes atualizações das atribuições profissionais dos conselhos de ciasse de engenharia e
arquitetura, por meio de decretos e resoluções, serão considerados habilitados para compor a equipe técnica
outros profissionais com formações diferentes das indicadas na tabela acima, desdeque:
7.4.2.3.1.1. O registro do profissional no respectivo conselho de ciasse estejaváiido;
7.4.2.3.1.2. Comprove, por meio de legislação específica (decretos, resoluções), que sua formação permite o
exercício profissional na área de atuaçãoindícada;

7.4.2.3.1.3. Comprove, por meio de Certidão de Acervo Técnico, experiência comprovada do profissional na área
de atuaçãoindicada.

7.4.2.3.2. Para efeitos de julgamento da equipe técnica mínima, um mesmo profissional, se for o caso, poderá
acumular responsabilidade técnica e/ou participação em mais de uma equipe daproponente;

7.4.2.4.

Termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para

fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da licitante, das fases de
planejamento e execução das obras. Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente
doprofissional;

7.4.2.4.1. Os profissionais Indicados pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico-profissiona!
deverão participar dos serviços objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência
equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pelaContratante.
7.4.2.5. A pontuação técnica será apurada mediante análise e comprovaçãode:
7.4.2.5.1. Conhecimento Técnico (CT); A Licitante deverá comprovar conhecimento técnico das Normas de

acessibilidade universal e critérios de sustentabilidade e sua aplicação em edificações, bem como todos

conhecimentos técnicos necessários para elaborar os demais projetos necessários para execução daobra.
7.4.2.5.2. Metodologia (MT): A empresa deverá comprovar que será capaz de atender a demanda do

CONTRATANTE apresentando a metodologia de trabalho que será implantada. Para o planejamento da obra, a

licitante deverá abordar os seguintes temas: Apresentação detalhada do planejamento da obra, metodologia e
suas ferramentas para dimensionamento de equipe, equipamentos e a previsão de tempo para execução de cada
um dosserviços.

7.4.2.5.3. Estrutura Organizacional (EO): A Empresa deverá apresentar sua estrutura organizacional, a

Infraestrutura que deseja disponibilizar em Cidade e que possui equipe de profissionais permanentes na empresa
como forma de demonstrar que será capaz de atender a demanda daContratante.

7.4.2.5.4. Experiência Técnica Operacional (ETO): Comprovar em nome da Licitante através da apresentação de
atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que tem experiência para desempenhar
atividade pertinente e compatível com as características objeto desta licitação que comprove a execução de
serviços e projetos com características técnicas similares as do objeto da presente licitação, os quais se consideram
as parcelas de maior relevância os projetos e serviços listados a seguir para os quais deverá comprovar qualificação
para os Itens 7.4.2.5.5,1 a7.4.2.5.5.15.

7.4.2.5.5. Experiência Técnico-Profissional (ETP): Comprovar através da apresentação de atestado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, acompanhado de
Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome de cada um dos profissionais de nível
superior integrante do quadro permanente da Licitante que possui experiência para desempenhar atividade
pertinente e compatível com as características objeto desta licitação que comprove a execução de serviços e
projetos com características técnicas similares às do objeto da presente licitação, os quais se consideram as

parcelas de maior relevância os projetos e serviços listados abaixo para os quais deverá comprovar qualificação
para todos os itens aseguir:

7.4.2.5.5.1. Areo l.-Proieto de arquitetura: Serão considerados Atestados/CAT de projetos para edificações com no
mínimo 500

de área construída para prédios públicos ouprivados.

7.4.2.5.5.2. Área 2;Proieto Estrutural: Serão considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para
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edificações que utilizàram no mínimo 500 m'de área construída em edificações para qualquer finalidade.

7.4.2.5.5.3. Área 3:Proieto Hidráulico: Serão considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para
edificações com pelo menos 900 m'de área construída para qualquerfinalidade.

7.4.2.5.5.4. Área 4;Pfoieto Hidráulico com reaproveitamento de águas pluviais: Serão considerados Atestados/CAT
de projetos desenvolvidos para edificações com pelo menos 500 m^ de área construída para qualquerfinalidade.

7.4.2.5.5.5. Área 5.-Proieto Elétrico: Serão considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para edificações
com pelo menos 500 m'de área construída para qualquerfinalidade.

7.4.2.5.5.6. Área 6.-Pfoieto Elétrico com energia Foto Votaica; Serão considerados Atestados/CAT de projetos
desenvolvidos para edificações com pelo menos 500 m^ de área construída para qualquerfinalidade.

7.4.2.5.5.7. Área 7:Proieto Incêndio; Serão considerados Atestados/CAT de projetos desenvolvidos para
edificações com no mínimo 500 m'de área construída para qualquerfinalidade.

7.4.2.5.5.8. Área g.Elaboracão de planilhas orçamentárias de obras públicas: Serão considerados Atestados/CAT
deorçamentosdesenvolvidosparaedificaçõespúbiicasdeedificaçÕescomnommimoSOOm^deáreaconstruída.

7.4.2.5.5.9. Área 9:Experiência na Execução de obras: Serão consideradas Atestados/CAT de execução de obras
de edificações com no mínimo 500 m'de área construída para prédios públicos ouprívados.

7.4.2.5.5.10. Área 10;Experiência na Execução de Forma de madeira: Serão consideradas Atestados/CAT de
execução de forma ehi madeira com no mínimo 2.000 m'em estrutura de concreto para prédios públicos ou
privados.

7.4.2.5.5.11. Área ll.-Experiência na Execução de armação de aço: Serão consideradas Atestados/CAT de
execução de armação de aço com no mínimo 2.000 kg em estrutura de concreto para prédios públicos ou privados.

7.4.2.5.5.12. Área 32:Experiência na Execução de Concreto Estrutural: Serão consideradas Atestados/CAT de
execução de concreto estrutural com resistência igual ou superior a 20 Mpa e com no mínimo 50 m'em estrutura
de concreto para prédios públicos ouprívados.

7.4.2.5.5.13. Área j3;Experiência na execução de Piso industrial alta resistência: Serão consideradas
Atestados/CAT de execução de Piso industrial alta resistência de edificações com no mínimo 800 m' de área
construída para prédios públicos ouprívados.

7.4.3. Para a pontuação do Plano de Trabalho, deverão ser considerados os seguintescritérios:
7.4.3.1. Para a metodologia de elaboração dos projetos executivos de arquitetura e engenharia, a licitante deverá
abordar os seguintestemas:

7.4.3.1.1. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições
do locai de implantação, adotando estratégias como o uso de materiais com certificação ambiental e de

equipamentos com alta eficiência energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de água,
a redução do desperdício de materiais e a reciclagem de resíduossólidos;

7.4.3.1.2. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações, o paisagismo produtivo com
utilização de espécies nativas, a coleta seletiva delixo;

7.4.3.1.3. Adotar solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de modulação e
padronização compatíveis com as características doempreendimento;

7.4.3.1.4. Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos diversos componentes e
sistemas daedificação;

7.4.3.1.5.

Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a

implantação doempreendimento;

7.4.3.1.6. Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais,
obedecendo ao que determina o Decreto Federal ns 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas daABNT;
Endereço: Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA, 45920-000
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Área 8: Flahnrarãn de nlanilhas

A cada 500 m^ de elaboração de

orçamentáriasdetalhadas de obras
públicas

planilhas orçamentáriasdetalhadas de
obras públicas

Área 9: Exoeriência na ex^cucão de

A cada 500

obras
10

11

12

de obras executadas

de prédios públicos ouprivados.

Área 10: Fxneripncia na execiirãn

A cada 2.000 m'de forma em

de Forma em madeira

madeira executada

Área 11: Fxneriéncia na expciirãn

A cada 2.000 kg de armação em aço

de armação em aço

para estrutura de concreto.

Área 17: Fxneripnria na p; ecução

A cada 50 m'de execução de

de Concretoestrutural.

concreto estrutural com

/

2(dois)

2(dois)

10(dez)

5(cinco)

5(cinco)

20 (vinte)

1(um)

1(um)

10(dez)

1(um)

1(um)

10(dez)

2(dois)

2(dois)

10(dez)

resistênclaigual ou superior a 20 Mpa
a) Apresentação de critérios de
sustentabilidade à edificação

25 (vinte e cinco) 0(zero)

cinco)

em relação à economia
W

deágua

b) Apresentação de critérios de
sustentabilidade à edificação
em relação à economia
4rpo 1.3; PInnn rie Trabalho: Adoção
13

25 (vinte e

de critérios de sustentabilidade à

edificação

25 (vinte e cinco) 0(zero)

25 (vinte e
cinco)

25 (vinte e cinco) 0(zero)

25 (vinte e
cinco)

25 (vinte e cinco) 0(zero)

25 (vinte e
cinco)

deenergia

c) Apresentação de critérios de
sustentabilidade à

edificação em relação a
utilização racional de recursos
durante a obra

d) Apresentação de critérios de
sustentabilidade à

especificação de materiais e
serviços que tenham menor

custo de manutenção da
edificação
TOTAL

280(duzentos
e oitenta)

W

8.

LEGISLAÇÃO, NORMAS EREGULAMENTOS

8.1. A contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do Contrato, inclusive por suas subcontratadas,
quandohouver.

8.2. Na elaboração dos projetos, deverão ser observados os documentos abaixo, assim como toda a legislação
municipal, estadual e federal pertinente, independente decitação;

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção Civil - SINAPI;
Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA / CONFEA e doCAU;
Código de Obras, lei de Uso e Ocupação do Solo do Município de Cidade e Plano DiretorUrbano;
Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais eMunicipais;
Normas das concessionárias locais de serviços. Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, entreoutros;

8.2.5. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo
INMETRO (Instituto Nacional deMetrologia);

8.2.7. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego -MTE;
8.2.8. Normas Internacionais específicas consagradas,senecessário;
8.2.9. Outras normas aplicáveis ao objeto doContrato.
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7.4.3.1.7.

Adotar ^oluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e usuários e proteção contra

roubos, furtos evandalismo;

7.4.3.1.8.

Adotar soiuções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação e de manutenção das

instaiações;

7.4.3.1.9. Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica,
esgoto, gás, etc.) adequadas às instaiações de todos os equipamentos emóveis;
7.4.3.1.10. Levar em consideração no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensão dos
equipamentos e móveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitarretrabalho.

7.4.3.2. Para a adoção de critérios de sustentabiiidade para a edificação, deverão ser descritos, de forma
detalhada, como a iicitante irá incorporar equipamentos, soiuções técnicas e/ou seios de certificação ambientai à
edificação construída. Para isso, deverão ser indicadas soiuções de sustentabiiidade subdivididas pelos seguintes
temas:

7.4.3.2.1.

Economia de água: indicar soiuções técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de cálculos

e/ou experiências consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulação nacional, a eficiência da solução
indicada;

7.4.3.2.2.

Economia de energia: indicar soiuções técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de cálculos

e/ou experiências consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulação nacional, a eficiência da solução
indicada;

7.4.3.2.3.

Utilização racional de recursos durante a obra: indicar soiuções técnicas a serem adotadas e

demonstrar, por meio de cálculos e/ou experiências consolidadas, publicadas em revistas técnicas de circulação
nacional, a eficiência da soiuçãoindicada;

7.4.3.2.4. Especificação de materiais e serviços que tenham menor custo de manutenção da edificação: indicar
soluções técnicas a serem adotadas e demonstrar, por meio de cálculos e/ou experiências consolidadas,
publicadas em revistas técnicas de circulação nacional, a eficiência da soiuçãoindicada.

7.4.4.

A documentação exigida e especificada para a Proposta Técnica deverá ser organizada e agrupada por

área para pontuação, conforme TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA - ATESTADOS

TÉCNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL, tendo como folha de rosto a indicação da área a que se refere a
documentação, e a pontuação pretendida pela empresa, vinculando os pontos pretendidos com a documentação
apresentada, além do preenchimento da TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA -

ATESTADOS TÉCNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL, conforme quadro aseguir:
TABELA PADRÃO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA ATESTADOS TÉCNICO OPERACIONAL E PROFISSIONAL

w

Projetos (Áreas)

Parâmetros para pontuação do item

m

1

2

3

4

Área 1: Elaboracnn rie Prnietn He
Arquitetura

A cada 500 m'de projetos validados

Pontuação
corresponde

Pontuação Pontuação
mínima

máxima

nte

exigida

admitida

5(cinco)

5(cinco)

20 (vinte)

5(cinco)

5(cinco)

20(vinte)

2(dois)

2(dois)

10(dez)

5(cinco)

5(cinco)

20 (vinte)

2 (dois)

2(dois)

10(dez)

5(cinco)

5(cinco)

20(vinte)

2(dois)

2(dois)

20 (vinte)

distintos

Área 2: Elaboracõn de Prniptn

A cada 500 m'' de projeto estrutural

Estrutural

em projetos validadosdistintos

Área 3: Flahnrarãn de Prniptn

A cada 500 m'de projetos validados

Hidráulico

distintos

Área 4: Flahnrnrnn de Prníptn

A cada 500 m'de projetos validados

Hidráulico com Reaproveitamento

distintos

de Águas Pluviais)
5

6

7

Área 5: Elaborarãn rio PrniPtn

A cada 500 m'de projetos validados

Elétrico

distintos

1

Área fí:Fhhnrnrãn rio Proiptn

A cada 500 m'de projetos validados

Elétrico com energia Foto Votaica

distintos

Área 7: Elabnrarãn de Proieto rip

A cada 500 m'de projetos validados

Incêndio

distintos

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

Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdcB350(S)gmail.com - CNPJ ns 13.761.531/0001-49

or

L rtijf «i.-nd,>

na rjh.i•ó'

'Í^AC

9.

MATRIZ DERISCOS

9.1. A Matriz de Riscos foi elaborada com o objetivo de pré-estabelecer a responsabilidade e o poder de arcar com

custos e obrigações de fazer decorrentes da ocorrência dos eventos abaixo indicados, de forma a evitar a litigâncla
administrativa norma mente havida após a ocorrência de fatos imprevisíveis ou danatureza.
MATRIZ DE RISCO

Execução da obra da Creche Emília Suiz, Creche Cantinho dos Corais e Creche

Zélia Régulo, pertencentes ao Município de Nova Viçosa - BA
ITE
M

EVENTOS

Materialidade (Riscos)

Impacto

Competência

E

E

CONTRATADA

C

A

CONTRATADA

E

C

CONTRATADA

D

D

Pr
o

b
a

bl
li
d
a

d
e

DIFICULDADE DEINCLUIR
1

DIFICULDADE DE

SEGUIR OS PADRÕES
DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE

NOS PROJETOS

ESPECIFICAÇÕESBÁSICAS
DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO
CRONOGRAMA PARA
2

ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS
IMPEDIMENTO

3

MUNICIPAL PARA

EXECUÇÃO DA OBRA
MUDANÇAS
4

ARQÜITETÔNIC
AS
SOLICITADAS PELA
SECRETARIA

DIFICULDADE DE CUMPRIR
0 CRONOGRAMA DA

ELABORAÇÃO DOS
PROJETOS

NÃO LIBERAÇÃO 00

ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO
MUDANÇAS NO PROJETO
SOLICITADAS PELA

SECRETARIA
MUNICIPAL DE

SECRETARIA MUNICIPAL

EDUCAÇÃO

DE EDUCAÇÃO

MUNICIPAL DE

EDUCACÃO

MUDANÇAS
ARQUITETÔNICAS
5

SOLICITADAS A

PEDIDO DÉ OUTRAS

MUDANÇAS NO PROJETO

PARA ADEQUAÇÃO A
LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO

E

A

ENTIDADES

EDUCAÇÃO

PÚBLICAS
6

7

CUSTOS E PRAZOS

ERRO NO VALOR E PRAZO

INCORRETOS

PARA EXECUÇÃO OBRA

probleNias na

IMPLANTAÇÃO DA

EDIFICAÇÃO NO
terreno
8

PROBLEMAS

C

A

c

A

CONTRATADA

VERIFICADOS

QUANTO AO GABARITO E

LOCAÇÃO DE NÍVEIS DA

PROBLEMAS DE

PROBLEMAS ENTRE OS
CORTES E ATERROS

SECRETARIA

MUNICIPAL DE

EDIFICAÇÃO NO TERRENO

MOVIMENTAÇÃO
DE TERRA

SECRETARIA
MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO
C

A

PROJETADOS EO QUE FOI
EXECUTADO.
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PROBLEMAS VERIFICADOS
PROBLEMAS NA
9

ESTRUTURA

PREDIAL
PROJETADA

NA OBRA DE ERROS
CONSTRUTIVOS DA

B

CONTRATADA

ESTRUTURA PREDIAL

PROJETADA, ESTRUTURAS
SUB-DIMENSIONADAS

ATRASOS NO INÍCIO DA

LIBERAÇÃO DO
10

11

CONSTRUÇÃO POR MOTIVO

LOCAL PAftA INÍCIO

NÃOIMPUTÁVEISAO

DA OBRA

PRIVADO GERANDO

MUNICIPAL DE

CUSTOS ADICIONAIS

EDUCAÇÃO

SEGURANÇA
PATRIMONIAL E

PREJUÍZOS GERADOS POR
FALTA DE SEGURANÇA NO

E

SECRETARIA

B

CONTRATADA

B

CONTRATADA

CANTEIRO

PESSOAL
PREJUÍZOS CAUSADOS A
12

RECLAMAÇÃO

TERCEIROS PELA

CONTRATADA OU SEUS

DE

TERCEIROS

SUBCONTRATADOS

EVENTOS DEVIDO A

SEGURÁVÉIS QUE

FORÇA MAIOR OU

PREJUDIQUEM A

CASO fo;rtuito

CONTINUIDADE DAS

MUNICIPAL DE

OBRAS

EDUCACÃO

EVENTOS NÃO
13

14

MUDANÇA DE

MUDANÇA DE REGRAS QUE

LEGISLAÇÃO,
REGULAMENTAÇÃO

AUMENTEM OS CUSTOS DA

OU

AUMENTO DE SALÁRIOS

D

E

SECRETARIA

SECRETARIA MUNICIPAL

DE EDUCAÇÃO COM

OBRA EXCETO

REEQUILÍBRIO

TRIBUTÁRIAS
15

GERENCIAMENTO DE
PROJETO

FINANCEIRO

CUSTOS DEVIDO AMÁ
GESTÃO DOPROJETO

A

CONTRATADA

C

CONTRATADA

C

CONTRATADA

B

CONTRATADA

C

CONTRATADA

B

CONTRATADA

C

CONTRATADA

INADEQUADO
16

PREJUÍZOS
CAUSADOS POR

SUBCONTRATADOS

CUSTOS GERADOS PORMÁ

EXCUÇÃO DESERVIÇOS
PORSUBCONTRATADOS

CUSTOS CAUSADOS POR
17

ATRASOS DA OBRA

DESCONFORMIDADE COM

AS ESPECIFICAÇÕES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCACÃO

PREJUÍZOS DECORRENTES

DE ERROS NA REALIZAÇÃO
DAS OBRAS VERIFICADOS
18

PELA FISCALIZAÇÃO,

ERROS

CONSTRUTIVOS NA

EXECUÇÃO DA OBRA

ACABAMENTOS E

UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS
INADEQUADOS OU FORA

DAS ESPECIFICAÇÕES
ERROS DEVIDO A
19

PROJETOS MAL
ELABORADOS

PROBLEMAS CAUSADOS
DEVIDO A ERROS NOS
PROJETOS

COMPLEMENTARES

CONTRATADA APRESENTA
PROBLEMAS DE
20

LIQUIDEZ
FINANCEIRA

PROBLEMAS DE CAIXA QUE
PREJUDIQUEM 0
ANDAMENTO E

CONCLUSÃO DA OBRA
21

VÍCIOS CONSTRUTIVOS

PROBLEMAS
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VERIFICADOS

DECORRENTES DO

PROJETO OU DEVIDOÃ

NA ENTREGA DA

EXECUÇÃO DESERViÇOS

OBRA

CUSTOS GERADOS POR
22

AÇÕES DE TERCEIROS

AÇÕES TRABALHISTAS

CONTRATADA

OU SUBCONTRATADOS

IDENIZATÓRIAS

ATRASOS

ATRASOS NÀ
23

c

CONTRA A CONTRATADA

OU

NOPAGAMENTO

DOS SERVIÇOS PREVISTOS

LIBERARÃO DOS

NOCRONOGRAMAFÍSICO-

RECURSOS

FINANCEIRO PORPARTE
DA

B

SECRETARIA
MUNICIPAL DE

SECRETARIA

MUNICIPAL

EDUCAÇÃO

DE

EDUCACÃO
QUEBRA DO CONTRATO POR

RESCISÃO

24

PROBLEMAS

B

SECRETARIA

DIVERSOS

CONTRATUAL

MUNICIPAL DE

EDUCAÇÂO/CONTRAT
ADA
25

ANULAÇÃO

ANULAÇAO DO CONTRATO

A

POR NATUREZA DIVERSA

SECRETARIA

CO NTRATÜAL

MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO/CONTRAT
ADA

ATRASOS CAUSADOS POR
26

AÇÃO DE ÓRGÃOS

RISCOS Ar /1BIENTAIS

E

SECRETARIA

FISCALIZADORES

MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO/CONTRAT
ADA

Probabilidade de Incorrencla em
risco

MtJilo AllH iinroriõticui i»in risco
picilicuiiii.inlo iri«>wiiàvoi
Al Ui

oiii lifico fnKluuritr»

Modoincln incotróncia ein nsco

Freqüência
obeervsda/esperada

Ciasse

-1 0".i.

A

z,."} «1 10%

D

0,ü a 2,ü%

c:

O.OB a Ü 5%

D

Ale 0,0ü%

E

ocasional

Llaixa. luinlivomente pouca
incofrOncio ern risco

Rcinoia- incoiTCnciu em nsco

Impiov.ivci

Impacto Estratégico/operacional

Classe

VialNliOacte estratégica coriipiumeüua

A

Pgi In

tí

acentuada e prolongada de mercado ImageriVobjelivos

tOftt írnente
Pci Ia
mor

coir^iometidos

acentuada, mas nromontânea de mcrcodo Prejuízo

Moq uena peidil momeniánoa de mercado Desempenho pouco
ai>a

C

leniOneo de itnagenvotjjeiivos não completamente atendrckis
D

xo dos obiclrvos

Ucsvio temporário e quase imperceptível dos objetivos

E

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

Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350(S)gmail.com • CNPJ nS 13.761.531/0001-49

^«crtrruiK

d<

NDVA
CunJiruV.iA) o-IHi ^<>v-0

CRITÉRIOS ADOTADOS

10. CONDIÇÕES GERAIS PARA PLANEJAMENTO DAOBRA
10.1. Diretrizes Gerais de Projeto - Todos os Estudos e Projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e

consistente, observando a compatibiiização entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo às
seguintes diretrizes gerais deProjeto:

10.1.1.Apreender as aspirações da Contratante em relação ao empreendimento, baseado no Anteprojeto entregue
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, bem como no objetivo maior da Instituição, que é o desenvolvimento da

sociedade por melo da educação infantil. Portanto, os projetos devem pensar em espaços e ambientes adequados ao
ensino; para desenvolvimento de atividades lúdico pedagógicas com crianças de educação infantil com dimensões

compatíveis com o número específico de alunos, com mobiliário, ventilação, acústica e iluminaçãoadequados;

10.1.2. Considerar o clima regional e o microclima da área de influência do empreendimento, assim como a população
e a região a serem beneficiadas, com vistas a proporcionar conforto térmico, acústico e luminoso aos usuários da
edificação;

10.1.3. Definir materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do empreendimento e às condições do local
de implantação, adotando estratégias como o uso de materiais com certificação ambiental e de equipamentos com

alta eficiência energética, o uso de descargas e outros dispositivos de baixo consumo de água, a redução do
desperdício de materiais e a reciclagem de resíduossólldos;

10.1.4. Adotar estratégias de sustentabilidade ambiental aplicada às edificações, o paisagismo produtivo com
utilização de espécies nativas, a coleta seletiva delixo;

10.1.5. Adotar solução construtiva racional, elegendo sempre que possível sistema de modulação e padronização
compatíveis com as características doempreendimento;

10.1.6.Adotar soluções que ofereçam facilidade de operação e manutenção dos diversos componentes e sistemas da
edificação;

10.1.7.Adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e financeiras para a Implantação do
empreendimento;

10.1.8.Adotar soluções técnicas que considerem a acessibilidade de pessoas com necessidades especiais, obedecendo
ao que determina o Decreto Federal n® 5296/2004, a NBR 9050/2004 e demais normas daABNT;
10.1.9.Adotar soluções técnicas que ofereçam segurança aos funcionários e usuários e proteção contra roubos, furtos
evandalismo;

10.1.10. Adotar soluções técnicas que minimizem os custos de operação, conservação e de manutenção das
instalações;

10.1.11. Adotar soluções (espaço físico, dimensionamento da rede elétrica, pontos de água, energia elétrica, esgoto,
gás, etc.) adequadas às instalações de todos os equipamentos e móveis, cujas quantidades e especificações técnicas
serão avaliadas e aprovadas pelaCONTRATANTE;

10.1.12. Levar em consideração no dimensionamento das esquadrias (janelas e portas) a dimensão dos equipamentos
e móveis a serem instalados nos ambientes, de forma a evitarretrabalho.
10.2. Material Técnico a ser disponibilizado para asiicitantes;

10.2.1. Para o desenvolvimento da compatibiiização dos projetos da reconstrução da(s) escola(s) municipal{is) xxxx da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO serão entregues os seguintes documentos técnicos, a nível deprojeto:
10.2.1.1. Peças gráficas do projeto arquitetônico: planta de implantação; plantas baixas dos pavimentes; cortes;
fachadas; plantas indicativas a nivel de anteprojeto;
10.2.1.2. Memorial Descritivo do projeto arquitetônico;

10.2.1.3. Especificações de Materiais eServiços;
10.2.1.4. Modelo de Cronograma físico para o Planejamento daObra;
10.2.1.5. Modelo de Planilha para Planejamento daObra;

10.2.2. Para compatibiiização e execução de todos os projetos deverão ser seguidas as orientações dos seguintes
documentostécnicos:

10.2.2.1. Escopo para compatibiiização e elaboração de projetos executivos de arquitetura e complementares de
engenharia,disponibilizado;
10.3. Coordenação eResponsabilidade

10.3.1. A contratada indicará um Coordenador para o desenvolvimento do Projeto como um todo, assim como os

responsáveis técnicos para cada atividade técnica específica, fornecendo ao Contratante os currículos e registros
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