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CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 757/2020.

MODALIDADE LICITATÓRIA; ROO - Regime De Contratação Integrada n°006/2020
UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto
OBJETO: 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.
EMPRESA:

EMBASAMENTO LEGAL: Regime de Contratação Integrada previsto na Lei N®
12.462/2011, Subsidiaria a Lei Federal N® 8.666/93.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO:

DATA DA RATIFICAÇÃO:
DATA DA CONTRATAÇÃO:
VIGÊNCIA: i

VALOR GLOpAL:
o

CQMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: DECRETO: 867/2020

lana Patrícl^rajano da Silva Cláudm O.C. Moreira
Secretária

T^residente

A

Roseano^. dos Santos
Membro
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AUTUAÇÃO
Aos vinte e dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte autuei sob n°757/2020

autorização do Excelentíssimo Prefeito Municipal para abertura de Processo

Administrativo em atendimento ao oficio Requisitório oriimdo da Secretaria 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 de 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 e os seguintes anexos: Copia do Decreto 835/2019, 879/2020, Pré

Projetos, oficio do Prefeito a contabilidade do município solicitando informação quanto
a Dotação Orçamentária capaz de custear a referida despesa, resposta do contador com a

indicação da rubrica orçamentária, ofício do Prefeito a Assessoria jurídica solicitando
analise e emissão de Parecer Jurídico em conformidade a Lei Federal 12.462/2011 e
subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93. Parecer Jurídico e minuta de Edital. Foi

autorizado ainda Pelo Senhor Prefeito autorização para deflagrar Processo Licitatório
em atendimento a solicitação supracitada aos quais faço juntada do Decreto 831/2019
867/2020.

Cláudia^. C. Moreira
Presidente daCPL

Endereço: Av. Oceânica,2.994,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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DECRETO N" 867/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Constiti^i a Comissão Permanente de Licitação da

Prefeitura i^unicipal de Nova Viçosa, para o exercício
de 2020 e dá outras providências".
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DECRETO N2 867/2020

DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Constitui

'

a

Comissão

Permanente

de

Licitação da Prefeitura Municipal de Nova

Viçosa, para o exercício de 2020 e dá outras
providências".

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

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

CONSIDERANDO que 0 Art. 51 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos

prevê a composição de Comissão Permanente para processar e Julgar os atos relativos
aos Procedimentos Licitatórios, não podendo exceder a 1 (um) ano na Comissão de
Licitação da totalidade de seus membros.

DECRETA;

Art. 1®. Fica reconstituída a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura

Municipal de Nova Viçosa, que será composta pelos seguintes membros:
I.

Claudia Otto Cruz Moreira - Presidente;

II.

lana Patrícia Trajano da Silva - Secretária;

III.

Roseane Nascimento dos Santos - Membro.

Art. 2®. Compete a Comissão o processamento e o julgamento das
habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames
licitatórios instaurados, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro
cadastral de fornecedores da Coordenadoria de Compras, sua alteração e
cancelamento.

Art. 3®. Os membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Nova Viçosa, responderão solídariamente por todos os atos praticados pela

I
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Comissão, salvo se posição individual divergente estiver devidamente fundamentada
e registrada em ata, lavrada na reunião que estiver sido tomada a decisão.
Art. 4®. Atribuir aos membros da Comissão de Licitação, além das funções

descritas.no caput do artigo 51, da Lei n® 866/93 e suas alterações posteriores, a de
receber e examinar todos os documentos relativos aos certames licitatórios, bem

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

Art. 5®. Este Decreto entrará em vigor nesta data. revogadas as disposições
em contrário, em especial o Decreto n® 754/2019.
I

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Viçosa - BA, em 20 de janeiro de
2020,

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO

831/2019

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019

^'Regulamenta a utilização do Regime Diferenciado de
Contratações Públicas - RDC, de que trata a Lei n®.
12.462, de 4 de agosto de 2011, no âmbito da
Administração Municipal e dá outras providências"
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DECRETO N® 831/2019

DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019

"Regulamenta

a

utilização

do

Regime

Diferenciado de Contratações Públicas - RDC,

de que trata a Lei n". 12.462, de 4 de agosto de
2011, no âmbito da Administração Municipal e
dá outras providências"

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso de suas atribuições legais, conferidas através do

artigo 60. incisos IV e VI, da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
disposto na Lei
Federal n°. 12.462, de 4 de agosto de 2011,

DECRETA:

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.! 1®. A utilização do Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC, no
âmbito da Administração Pública Municipal, observará as normas da Lei Federal n® 12.462,
de 4 de agosto de 2011, e as disposições deste Decreto.
Art. 2®. O RDC aplica-se exclusivamente às licitações e contratos necessários à
realização:

I • das ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento - PAG;
li - das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Único de Saúde • SUS;
III - das obras e serviços de engenharia no âmbito dos Sistemas Públicos de Ensino.

IV - das ações no âmbito da segurança pública;
V - dos contratos a que se refere o artigo 119 - A

VI - das ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, á tecnologia e à inovação.
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§ 1®. A opçáo pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento

convocatório ^ resultará no afastamento das normas contidas na Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993, exceto nos casos expressamente previstos neste Decreto.
Art. 3°. O RDC tem por objetivos;

I - ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licilantes;

II - promover a troca de experiências e tecnoiogias em busca da melhor reiaçáo entre
custos e benèfícios para o setor público;
ili - incentivar a inovação tecnológica; e

iV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais
vantajosa pafa a Administração Pública.
I

Art. 4*. Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições;
I - empreitada integral; quando se contrata um empreendimento em sua integralidade,
compreendendo a totalidade das etapas de obras, serviços e instalações necessárias, sob
inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de
entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em
condições de segurança estruturai e operacional e com as características adequadas às
finalidades para a qual foi contratada;

il - empreitada por preço global; quando se contrata a execução da obra ou do serviço por
preço certo e total;

lil - empreitada por preço unitário; quando se contrata a execução da obra ou do serviço
por preço certo de unidades determinadas;

iV - contratação integrada; quando o objeto da contratação integrada compreende a
elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e
serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as
demais operações necessárias e suficientes para entrega finai do objeto.
V - projeto básico; conjunto de elementos necessários e suficientes, com nivei de precisão
adequado, para, observado o disposto no parágrafo único deste artigo;

a)caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou sen/iços
objeto da licitação, com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares;
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b) assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambientai
do empreendimento; e

c) possibilitar a avaliação do custo da obra ou serviço e a definição dos métodos e
do prazo de execução;

VI - projeto executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução
completa da obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes;

Vil - tarefa: quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com
ou sem fornecimento de materiais.

Parágrafo Único. O projeto básico, referido no inciso V do caput deste artigo,
deverá conter, no mínimo, sem frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, os
seguintes elementos:

I - desenvolvimento da solução escolhida de fomia a fornecer visão global da obra e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

II - soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a

restringir a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração
do projeto executivo e de realização das obras e montagem a situações devidamente
comprovadas em ato motivado da Administração Pública;

III - identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar à obra, bem como especificações que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento:

IV - informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos,
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra;

V - subsídios para montagem do piano de licitação e gestão da obra, compreendendo a
sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados
necessários em cada caso, exceto, em relação â respectiva licitação, na hipótese de
contratação'integrada;

VI - orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de
serviços e fornecimentos propriamente avaliados.
Art. 5°. As licitações e contratações realizadas em conformidade com o RDC

deverão observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

Endereço: Av. OceSnica, 3100,-Abrolhos I, Nova Viçosa-BA, CEP: 4$$20-000

Fone;(73)3208-1124 ■ E-mail: aaSinetedoprefelto®novavicosa.ba,gov,br-CNPJ N": 13.761,531/0001^9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0GZTJLH041WT6DLNJ0MW0W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diário Ofícinl cio

Nova Viçosa

MUNICIPÍÍO

Quarta-feira
20 de Novembro de 2019
5.Ano .N«3089

NiDVA

igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo.

Ali. 6°. Nas licitações e contratos de que trata este Decreto serão observadas as

seguintes dii^etrizes:
1 • padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de
desempenho e, quando for o caso, às condições de manutenção, assistência técnica e de
garantia oferecidas;

li - padronização de instrumentos convocatórios e minutas de contratos, previamente
aprovados pela Assessoria Jurídica do Município de Nova Viçosa;
iii - busca da maior vantagem para a Administração Municipai. considerando custos e
benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os

relativos à rnanutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação
econômica e a outros fatores de iguai relevância;

V - condições de aquisição, de seguros e de pagamento compatíveis com as do setor
privado, inclusive mediante pagamento de remuneração variável conforme desempenho,
na forma do art. 107 deste Decreto;

V - utilização, conforme o caso, nas planilhas de custos constantes das propostas
oferecidas [ieios iicitantes, de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
existentes no locai da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra, e todos

os custos decorrentes, desde que não representem prejuízo à eficiência na execução do
respectivo objeto e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação;
VI - parcelamento do objeto, visando à ampla participação de iicitantes, sem perda de
economia de escala, com a respectiva fundamentação técnica.
§ 1°. As contratações realizadas com base no RDC devem respeitar,
especialmente, as normas relativas á:

I - disposição finai ambientaimente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras
contratadas;

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no

procedímenio de licenciamento ambientai;
I
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III - utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;

IV - avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística;

V - proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterlal, inclusive por meio
da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas: e
Vi - acessibil dade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

TiTULO II

DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
Capítulo I

DAS VEDAÇÕES

Art. 7". É vedada a participação direta ou indireta nas licitações de que trata esta
lei;

I - da pessoa física ou jurídica que elaborar o projeto básico ou executivo correspondente;
II - da pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do projeto
básico ou executivo correspondente;

III - da pessoa jurídica na qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador,
sócio com mais de cinco por cento do capital votante, controlador, gerente, responsável
técnico ou subcontratado; ou

IV - do sen;idor, empregado ou ocupante de cargo em comissão do órgão ou entidade
contratante ou responsável pela licitação.
§ 1®. Caso adotado o regime de contratação integrada:
I - não se aplicam as vedações previstas nos incisos I, II e III do caput; e

II - é vedada a participação direta ou indireta nas licitações da pessoa física ou jurídica que
elaborar o anteprojeto de engenharia.

'
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§ 2". O disposto no caput não impede, nas licitações para a contratação de obras

ou serviços,I a previsão de que a elaboração do projeto executivo constitua encargo do
contratado, consoante preço previamente fixado pela administração pública.

§ 3°. É permitida a participação das pessoas jurídicas de que tratam os incisos II e
III do caput em licitação ou na execução do contrato como consultores ou técnicos, nas

funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço do órgão
ou entidade pública interessados.

§ 4*. Para fins do disposto neste artigo, considera-se participação indireta a
existência de qualquer vinculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou

trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licitante ou responsável
pelos sen/iços. fornecimentos e obras, incluindo-se o fornecimento de bens e serviços a
estes necessários.

§ 5°. O disposto no § 4'aplica-se aos membros da comissão de licitação.
Capitulo II
DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 8®. São procedimentos auxiliares das licitações regidas por este Decreto;
I - cadastramento;

II - pré-qualificação;

III - sistema de registro de preços; e
IV •catálogo eletrônico de padronização.

SEÇÃO II
DO CADASTRAMENTO

Art.. 9®. Os registros cadastrais serão feitos por meio Certificado de Registro
Cadastral do Município- CRC,ou outros equivalentes que vierem a substituí-los.
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Art. 10. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da

intimação oIj do indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, de sua
alteração ou de seu cancelamento, observado o disposto na Subseção X.
SEÇÃO III

DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO
Art. 11. A administração pública poderá promover a pré-qualificação destinada a
identificar:

I - fornecedores que reúnam condições de qualificação técnica exigidas para o
fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos, locais e condições
previamente estabelecidos; e

II - bens que atendam às exigências técnicas e de qualidade estabelecida pela
administração pública.

§ 1'. A pré-qualificação poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os

requisitos de habilitação técnica necessários à contratação, assegurada, em qualquer
hipótese, a igualdade de condições entre os concorrentes.

§ 2". A pré-qualificação de que trata o inciso I do caput deste artigo, poderá ser
efetuada por grupos ou segmentos de objetos a serem contratados, segundo as

especialidades dos fornecedores.
Art. 12. O procedimento de pré-qualificação ficará permanentemente aberto para a
inscrição dos eventuais interessados.

Art. 13. A pré-qualificação terá validade máxima de um ano, podendo ser
atualizada a qualquer tempo.

Parágrafo Único. A validade da pré-qualificação de fornecedores não será
superior ao prazo de validade dos documentos apresentados pelos interessados.
Art. 14. Sempre que a administração pública entender conveniente iniciar
procedimento de pré-qualificação de fornecedores ou bens, deverá convocar os

interessados para que demonstrem o cumprimento das exigências de qualificação técnica
OU de aceitação de bens, conforme o caso.
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realizada

mediante:

I - publicação de extrato do instrumento convocatório no Diário Oficial da União, do Estado,

do Municipio, conforme o caso, sem prejuízo da possibilidade de publicação de extrato em
jomai diário de grande circulação; e

II - divulgação em sítio eletrônico oficiai centralizado de publicidade de licitações ou sítio
mantido pelo órgão ou entidade.

Art. 15. Será fornecido certificado aos pré-qualificados, renovável sempre que o
registro for atualizado.

Art. 16. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da

intimaçâo ou da iavratura da ata do ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificação de
interessados, observado o disposto na Subseção X.

I - a convocação para a pré-qualificação discrimine que as futuras licitações serão restritas
aos pré-qualificados;

II - na convocação a que se refere o inciso i do caput conste estimativa de quantitativos
mínimos quê a administração pública pretende adquirir ou contratar nos próximos doze
meses e de prazos para publicação do edital; e

III - a pré-qualificação seja total, contendo todos os requisitos de habilitação técnica
necessários á contratação.

§ 1®. O registro cadastral de pré-qualificados deverá ser amplamente divulgado e

deverá estar permanentemente aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele
responsável a proceder, no mínimo anualmente, a chamamento público para a atualização
dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados.

§ 2®. Só poderão participar da licitação restrita aos pré-qualificados os iicitantes
que, na data da publicação do respectivo instrumento convocatório:

I - já tenham apresentado a documentação exigida para a pré-qualificação, ainda que o
pedido de pré-qualificação seja deferido posteriormente; e
il - estejam regularmente cadastrados.
I

§ 3®. No caso de realização de licitação restrita, a administração pública enviará
convite por meio eletrônico a todos os pré-qualificados no respectivo segmento.

Endereço: Av. OceSnice, 31(H).- Abrolhos I, Nova Viçosa•8A CEP:4S920^0
Fone;(73) 3208-1124-E-mail: Bebinatedoprerello@novevieosa.ba.gov.br-CNPJ N*: 13.761.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL; OGZTJLHQ41WT6DLNJOMWOW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira

m

w

Nova Viçosa

10-Ano°^-^N°3089

Oifirio Ofícial do

MUNICÍPIO

§ 4®| O convite de que trata o § 3® não exclui a obrigação de atendimento aos
requisitos de publicidade do instrumento convocatório.

SEÇÃO IV
DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Art. 18. O Sistema de Registro de Preços destinado especifcamente ao RDC -

SRP/RDC, observará o disposto neste Decreto.
Art. 19. Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - Sistema de Registro de Preços - SRP: conjunto de procedimentos para registro formal
de preços para contratações futuras, relativos à prestação de sen/iços, inclusive de
engenharia, de aquisição de bens e de execução de obras com características
padronizadas;

II - ata de registro de preços: documento vinculativo, obrigacional, com característica de
compromisso para futura contratação, em que se registram os preços, fomecedores,

órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforma as disposições contidas no
instrumento convocatório e propostas apresentadas;

III - órgão gerenciador: órgão ou entidade pública responsável pela condução do conjunto

de procedim'entos do certame para registro de preços e gerenciamento da ata de registro
de preços dele decorrente;

IV - órgão participante: órgão ou entidade da administração pública que participe dos
procedimentos iniciais do SRP e integre a ata de registro de preços; e

V - órgão aderente: órgão ou entidade da administração pública que, não tendo participado
dos procedimentos iniciais da licitação, adere a uma ata de registro de preços.
Art. 20. O SRP/RDC poderá ser adotado para a contratação de bens, de obras
com características padronizadas e de serviços, inclusive de engenharia, quando:

I - pelas características do bem ou sen/iço, houver necessidade de contratações
freqüentes;

II - for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou

contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa;
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III - for conveniente para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a programas de
governo; ou

IV - pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser

demandadojpela administração pijblica.
Parágrafo Único. O SRP/RDC, no caso de obra, somente poderá ser utilizado:
i - nas hipóteses dos incisos III ou IV do caput; e

II - desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a)as licitações sejam realizadas pelo Município de Nova Viçosa:
b) as obras tenham projeto de referência padronizado, básico ou executivo,
consideradas as regionalizações necessárias; e

c) haja compromisso do órgão aderente de suportar as despesas das ações
necessárias à adequação do projeto padrão às peculiaridades da execução.
Art. 21. A licitação para o registro de preços:

I - poderá ser realizada por qualquer dos modos de disputa previstos neste Decreto,
combinados ou não;

II - ocorrei^ utilizando-se critério de julgamento menor preço ou maior desconto; e
I

íll - será precedida de ampla pesquisa de mercado.

Art. 22. Na licitação para registro de preços, a indicação da dotação orçamentária
só será necessária para a formalização do contrato ou instrumento equivalente.

Art. 23. A licitação para registro de preços será precedida de divulgação de
intenção de registro de preços com a finalidade de permitir a participação de outros órgãos
ou entidades públicas.

§ 11°. Observado o prazo estabelecido pelo órgão gerenciador, os órgãos ou
entidades públicas interessados em participar do registro de preços deverão;

I - manifestar sua concordância com o objeto do registro de preços; e

II - indicar a sua estimativa de demanda e o cronograma de contratações.
§ 2°. Esgotado o prazo para a manifestação de interesse em participar do registro
de preços, o órgão gerenciador:
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I - consolidará todas as informações relativas às estimativas individuais de demanda:

II - promoverá a adequação de termos de referência ou projetos básicos encaminhados,
para atender aos requisitos de padronização e racionalização:

lli - realizabá ampla pesquisa de mercado para a definição dos preços estimados; e
IV - apresentará as especificações, termos de referência, projetos básicos, quantitativos e

preços estimados aos órgãos ou entidades públicas interessados, para confirmação da
intenção de participar do registro de preço.
Ari. 24. O órgão gerenciador poderá subdividir a quantidade total de cada item em

lotes, sempre que comprovada a viabilidade técnica e econômica, de forma a possibilitar
maior competitividade, observada a quantidade mínima, o prazo e o locai de entrega ou de
prestação dos sen/iços.

§ 1?. No caso de serviços, a subdivisão se dará em função da unidade de medida
adotada para aferição dos produtos e resultados esperados, e será observada a demanda
específica de cada órgão ou entidade participante.

§ 2". Na situação prevista no § 1®, será evitada a contratação de mais de uma
empresa para a execução do mesmo serviço em uma mesma localidade no âmbito do

mesmo órgão ou entidade, com vistas a assegurar a responsabilidade contratual e o
princípio da padronização.

Ari. 25. Constará do instrumento convocatório para registro de preços, além das
exigências previstas no arl. 43, deste Decreto:

i - a especificação ou descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos
necessários'e suficientes, com nível de precisão adequado, para a caracterização do bem
ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas:

II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade do registro;
ill - a quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item ou lote, no caso de bens;
IV - as condições quanto aos locais, prazos de entrega, forma de pagamento e,
compiemenfarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fomecidos e utilizados,

procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina e controies a serem
adotados;

V - O prazo de validade do registro de preço;
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VI - os órgãos e entidades participantes;

VII - os modelos de planilhas de custo, quando couber;

VIII - as minòtas de contratos decorrentes do SRP/RDC, quando for o caso; e
IX - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das condições estabelecidas.
Art. 26 Caberá ao órgão gerenciador:

i - promover'os atos preparatórios à licitação para registro de preços, conforme disposto no
art. 23;

li - definir ps itens a serem registrados, os respectivos quantitativos e os órgãos ou

entidades participantes;
lli - realizar todo o procedimento Ncitatório;

iV - providertcíar a assinatura da ata de registro de preços;

V - encaminhar cópia da ata de registro de preços aos órgãos ou entidades participantes;
VI - gerenciar a ata de registro de preços, indicando os fomecedores que poderão ser
contratados e os respectivos quantitativos e preços, conforme as regras do art. 34;
VII - manter controle do saldo da quantidade global de bens e serviços que poderão ser
contratados pelos órgãos aderentes, observado o disposto nos §§ 3® e 4® do art. 33;
VIII - aplicar eventuais sanções que decorrerem:
I

a) db procedimento iicitatório;

b) de descumprimento da ata de registro de preços, ressalvado o disposto no art.
27, inciso lli do caput, alínea 'a'; e
i

c) do descumprimento dos contratos que celebrarem, ainda que não haja o
correspondente instrumento;

IX - conduzir eventuais negociações dos preços registrados, conforme as regras do art. 37;
X - anular ou revogar o registro de preços.

§ 1®. O órgão gerenciador realizará todos os atos de controle e administração do
SRP/RDC.

§ 2®. O órgão gerenciador somente considerará os itens e quantitativos referentes

aos órgãos ou entidades que confirmarem a intenção de participar do registro de preços,
na fonna do inciso IV do § 2'do art. 23.

I
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Art. 27. Caberá aos órgãos ou entidades participantes:

I - consultar o órgão gerenciador para obter a indicação do fornecedor e respectivos
quantitativos e preços que poderão ser contratados;

II - fiscalizar o cumprimento dos contratos que celebrarem; e
III - aplicar eventuais sanções que decorrerem;

a) do descumprimento da ata de registro de preços, no que se refere às suas

denjandas; e

b) do descumprimento dos contratos que celebrarem, ainda que não haja o
correspondente instrumento.

Parágrafo Único. Os órgãos participantes deverão informar ao órgão gerenciador
I - as sanções que aplicarem; e

II - o nome do responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos contratos que
celebrarem.:

Art. 28. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir
seus preços ao valor Igual ao da proposta do licitante mais bem classificado.

§1®. Havendo apresentação de novas propostas na forma do caput, o órgão
gerenciador estabelecerá nova ordem de classificação, observadas as regras do art. 29.

§ 2°. A apresentação de novas propostas na forma do caput não prejudicará o
resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

Art.'29. Serão registrados na ata de registro de preços, nesta ordem;
I - os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva;
II - os preçOs e quantitativos dos licitantes que houverem aceitado cotar seus bens ou
serviços em valor igual ao do licitante mais bem classificado; e

III - os preços e quantitativos dos demais licitantes classificados, conforme a ordem de
classificação.

Parágrafo (Jnico. Se houver mais de um licitante na situação de que trata o inciso
II do caput, serão classificados segundo a ordem da última proposta apresentada durante a
fase competitiva.
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ArtJ 30. A ata de registro de preços obriga os licitantes ao fornecimento de bens ou

à prestação de serviço, conforme o caso, observados os preços, quantidades e demais
condições previstas no instrumento convocatório.

Parágrafo tônico. O prazo de validade da ata de registro de preços será definido
pelo instrumento convocatório, limitado ao mínimo de três meses e ao máximo de doze
meses.

Art.

31. Os contratos decorrentes do SRP/RDC terão sua vigência conforme as

disposições do instrumento convocatório, observadas, no que couber, as normas da Lei n®
8.666/1993.

§1®. Os contratos decorrentes do SRP/RDC não poderão sofrer acréscimo de
quantitativos.

§ 2't. Os contratos decorrentes do SRP/RDC poderão ser alterados conforme as
normas da Lei n° 8.666/1993, ressalvado o disposto no § 1°.

Ari. 32. A existência de preços registrados não obriga a administração pública a
firmar os contratos que deles poderão advir.

Parágrafo IJnico. Será facultada a realização de licitação especifica para
contratação de objetos cujos preços constam do sistema, desde que assegurada aos
fomecedores registrados a preferência em igualdade de condições.
Art. 33. O órgão ou entidade pública responsável pela execução das obras ou
serviços contemplados no art. 19 que não tenha participado do certame licitatório, poderá
aderir à ata de registro de preços, respeitado o seu prazo de vigência.
§1®. Os órgãos aderentes deverão observar o disposto no art. 27.

§2®. Os órgãos aderentes não poderão contratar quantidade superior á soma das
estimativas de demanda dos órgãos gerenciador e participantes.

§ 3®. A quantidade global de bens ou serviços que poderão ser contratados pelos

órgãos aderentes não poderá ser superior a cinco vezes a quantidade prevista para cada
item.

§4®. A quantidade global de bens ou de serviços que poderão ser contratados

pelos órgãos aderentes e gerenciador, somados, não poderá ser superior a cinco vezes a
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quantidade prevista para cada item e, no caso de obras, não poderá ser superior a três
vezes.

§5°. Os fomecedores registrados não serão obrigados a contratar com órgãos
aderentes.

§6®. O fornecimento de bens ou a prestação de serviços a órgãos aderentes não
prejudicará a obrigação de cumprimento da ata de registro de preços em relação aos
órgãos gerenciador e participantes.

Art. 34. Quando solicitado, o órgão gerenciador indicará os fomecedores que
poderão ser contratados peios órgãos ou entidades participantes ou aderentes, e os
respectivos quantitativos e preços, conforme a ordem de classificação.

§1®. O órgão gerenciador observará a seguinte ordem quando da indicação de
fornecedor aos órgãos participantes:

I - o fornecedor registrado mais bem ciassificado, até o esgotamento dos respectivos
quantitativos oferecidos;

II - os fornecedores registrados que registraram seus preços em valor iguai ao do iicitante
mais bem classificado, conforme a ordem de ciassificaçâo; e

lil - os demais fomecedores registrados, conforme a ordem de ciassificaçâo, peios seus
preços registrados.

§2®. No caso de solicitação de indicação de fomecedor por órgão aderente, o
órgão gerenciador indicará o fomecedor registrado mais bem classificado e os demais
iicitantes que registraram seus preços em vaior iguai ao do Iicitante mais bem ciassificado.

§3®. Os órgãos aderentes deverão propor a celebração de contrato aos
fornecedores indicados peio órgão gerenciador seguindo a ordem de ciassificaçâo.
§4®. Os órgãos aderentes deverão concretizar a contratação no prazo de até trinta
dias após a indicação do fomecedor peio órgão gerenciador, respeitado o prazo de
vigência da ata.

Art. 35. O órgão gerenciador avaliará trimestraimente a compatibiiidade entre o
preço registrado e o vaior de mercado.
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Parágrafo Único. Constatado que o preço registrado é superior ao valor de
mercado, ficarão vedadas novas contratações até a adoção das providências cabíveis,
conforme d art, 36.

Art. 36. Quando o preço registrado tomar-se superior ao preço praticado no

mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos vaiores praticados pelo mercado.

§1^. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores
praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de

penalidade]
§ 2". A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
preços aos valores de mercado observará a classificação original.
Art. 37. O registro de preços será revogado quando o fornecedor:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela administração pública, sem justificativa aceitávei;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior
àqueles praticados no mercado; e

IV - sofrer .as sanções previstas nos incisos III e IV do caput do art. 87 da Lei n"

8.666/1993.'e no art. T da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002.
§ 1®i A revogação do registro poderá ocorrer:
i

I - por iniciativa da administração púbilca, conforme conveniência e oportunidade; ou

li - por solicitação do fornecedor, com base em fato superveniente devidamente
comprovado que justifique a impossibilidade de cumprimento da proposta.
§ 2®i A revogação do registro nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do

caput será formalizado por decisão da autoridade competente do órgão gerenciador,
assegurados,o contraditório e a ampla defesa.

§ 3®. A revogação do registro em relação a um fomecedor não prejudicará o
registro dos preços dos demais llcitantes.

I
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ArL 38. Competirá à Secretaria Municipal de Administração, estabelecer normas
compiementares necessárias para a operação do SRP/RDC.

TITULO III

DAS FASES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Capitulo I
DA FASE INTERNA

SEÇÃO I
FASES DA LICITAÇÃO
Art. 39. O procedimento de licitação de que trata este Decreto observará as
seguintes fases, nesta ordem:
i - preparatória;
li - publicação do instrumento convocatório;
lií - apresentação de propostas ou lances;
IV-julgamento;
V - habilitação;
Vi - recursal; e
Vli-encerramento.

Parágrafo Único. A fase de que trata o inciso V do caput poderá, mediante ato
motivado, anteceder as referidas nos incisos iíl e IV do caput, desde que expressamente
previsto no Instrumento convocatório.

SESSÃO II

FASE PREPARATÓRIA

Art. 40. Na fase preparatória, a administração pública elaborará os atos e expedirá
os documentos necessários para caracterização do objeto a ser licitado e para definição
dos parâmetros do certame, tais como:

i -justificativa da contratação e da adoção do RDC;
il - definição:
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a)do objeto da contratação;

b) do orçamento e preço de referência, remuneração ou prêmio, conforme critério
de julgamento adotado;

c) dos requisitos de conformidade das propostas;
d)dos requisitos de habilitação;
e)das cláusulas que deverão constar do contrato, inclusive as referentes a
sanções e, quando for o caso, a prazos de fomecimento;

f) do procedimento da licitação, com a Indicação da forma de execução, do modo
de disputa e do critério de julgamento.

III - justificativa técnica, com a devida aprovação da autoridade competente, no caso de
adoção da inversão de fases prevista no parágrafo único do art. 52 deste Decreto;
V - justificativa para:

a) a fixação dos fatores de ponderação na avaliação das propostas técnicas e
de preço, quando escolhido o critério de julgamento por técnica e preço;
b)a Indicação de marca ou modelo;
c)a exigência de amostra;

d)a exigência de certificação de qualidade do produto ou do processo de
fabricação; e

e) a exigência de carta de solidariedade emitida pelo fabricante;
V - indicação da fonte de recursos suficiente para a contratação;

VI - declaração de compatibilidade com o piano plurianual, no caso de investimento cuja
execução ultrapasse um exercício financeiro;

VII - termo de referência que contenha conjunto de elementos necessários e suficientes,
com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os
bens a serem fomecidos;

VIII - projeto básico ou executivo para a contratação de obras e serviços de engenharia;

IX - justificativa da vantajosidade da divisão do objeto da licitação em lotes ou parcelas
para aproveitar as peculiaridades do mercado e ampliar a competitividade, desde que a
medida seja viável técnica e economicamente e não haja perda de economia de escala;
X - instrumento convocatório;
I

X! - minuta do contrato, quando houver; e

XII - ato de designação da comissão de licitação.
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Art. 41. O termo de referência, projeto básico ou projeto executivo poderá prever
requisitos de sustentabílidade ambiental, além dos previstos na legislação aplicável.

SEÇÃO II

DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Art. 42. As licitações serão processadas e julgadas por comissão permanente ou
especial.

§1°: As comissões de que trata o caput serão compostas por, no mínimo, três

membros tecnicamente qualificados, sendo a maioria deles servidores ou empregados
públicos pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos ou entidades responsáveis
pela licitação.

§2®. Os membros da comissão de licitação responderão solidariamente por todos
os atos praticados pela comissão, salvo se posição individual divergente estiver registrada
na ata da reunião em que adotada a decisão.

Art. 43. São competências da comissão de licitação:
I • elaborar as minutas dos editais e contratos ou utilizar minuta padrão e submetê-las ao
órgão jurídico;

II - processar licitações, receber e responder a pedidos de esclarecimentos, receber e
decidir as impugnações contra o instrumento convocatório;

III - receber, examinar e julgar as propostas conforme requisitos e critérios estabelecidos
no instrumento convocatório:
I

IV - desclassificar propostas nas hipóteses previstas no art. 79;

V - receber e examinar os documentos de habilitação, declarando habilitação ou
inabilitaçâo de acordo com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
VI - receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão,
encaminhá-los à autoridade competente;

Vil - dar ciência aos Interessados das decisões adotadas nos procedimentos;

VIII - encaminhar os autos da licitação à autoridade competente para adjudicar o objeto.
homologar a licitação e convocar o vencedor para a assinatura do contrato;
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IX - propor à autoridade competente a revogação ou a anulação da licitação; e
X • propor à autoridade competente a aplicação de sanções.

§1®. É facultado à comissão de licitação, em qualquer fase da licitação, promover
as diligências que entender necessárias.
I

,

§ 2°. E facultado à comissão de licitação, em qualquer fase, desde que não seja
alterada a substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer

infomiações, corrigir erros sanáveis, tanto formais quanto materiais, referentes à

documentarão do processo licitatório.

SEÇÃO III
DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

Art. 44. O instrumento convocatório definirá:

I - o objeto da licitação;

II - a forma de execução da licitação, eletrônica ou presencial;
I

III - o modo de disputa, aberto, fechado ou com combinação, os critérios de classificação
para cada etapa da disputa e as regras para apresentação de propostas e de lances;
IV - os requisitos de conformidade das propostas;

V - os prazos de apresentação de proposta pelos licitantes, que não poderão ser inferiores
aos previstos no art. 15, da Lei n® 12.462 de 2011;

VI - os critérios de julgamento e os critérios de desempate;
VII - os requisitos de habilitação;
VIII - a exigência, quando for o caso;
a) de marca ou modelo;
b)de amostra;

c)de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação; e
d)de carta de solidariedade emitida pelo fabricante.
IX - o prazo de validade da proposta;

X - os prazos e meios para apresentação de pedidos de esclarecimentos, impugnações e
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recursos;

XI - os prazos e condições para a entrega do objeto;

Xil - as formas, condições e prazos de pagamento, bem como o critério de reajuste,
quando foro caso;

Xllí - a exigência de garantias e seguros, quando for o caso;
XIV - os critérios objetivos de avaliação do desempenho do contratado, bem como os
requisitos da remuneração variável, quando for o caso;
XV - as sanções;
XVI - a opção pelo RDC;e

XVII •outras indicações específicas da licitação.
§ 1®. Integram o instrumento convocatório, como anexos;

I - o termo de referência mencionado no inciso VII do caput do art. 40, o projeto básico ou
executivo, conforme o caso;

II - a minuta do contrato, quando houver;

ill - o acordo de nível de serviço, quando for o caso; e

IV - as especificações complementares e as normas de execução.
§ 2®. No caso de obras ou serviços de engenharia, o instrumento convocatório
conterá ainda:

I - o cronograma de execução, com as etapas necessárias à medição, ao onitoramento e
ao controle das obras;

II - a exigência de que os licitantes apresentem, em suas propostas, além de todas as
despesas do objeto licitado, a composição analítica do percentual dos Benefícios e

Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas
que o compõem, exceto, quando devidamente fundamentado, no caso da contratação
integrada prevista no art. 9® da Lei n® 12.462/2011;

III - a exigência de que o contratado conceda livre acesso aos seus documentos e registros
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou
entidade contratante e dos órgãos de controle Interno e externo.

Art.: 45. O objeto da licitação deverá ser definido de forma clara e precisa no
instrumento

convocatório,

vedadas

especificações

excessivas, irrelevantes

desnecessárias;

I
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Art 46. O orçamento previamente estimado para a contratação será tornado

público apenas e imediatamente após a adjudicação do objeto, sem prejuízo da divulgação
no instrumento convocatório do detalhamento dos quantitativos e das demais informações
necessárias para a elaboração das propostas.

§1°. O orçamento previamente estimado estará disponível permanentemente aos
órgãos de controle externo e intemo.
§2®. O instrumento convocatório deverá conter:

I - o orçamento previamente estimado, quando adotado o critério de julgamento por maior
desconto;

li - o valor da remuneração ou do prêmio, quando adotado o critério de julgamento por
melhor técnica ou conteúdo artístico; e

III - o preço mínimo de arrematação, quando adotado o critério de julgamento por maior
oferta.

Art. 47. A possibilidade de subcontrataçâo de parte da obra ou dos serviços de
engenharia deverá estar prevista no instrumento convocatório, e estará sempre
condicionada à prévia autorização da administração.
i

§1°; A subcontrataçâo não exclui a responsabilidade do contratado perante a
administração pública quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado,
I

§2®! Quando permitida a subcontrataçâo, o contratado deverá apresentar
documentação do subcontratado que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal

e a qualificação técnica necessária à execução da parcela da obra ou do serviço
subcontratado.

Art. 48. No caso de licitação para aquisição de bens. a Administração Pública
poderá:

I - indicar marca ou modelo, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:
a) em

decorrência

da

necessidade

de

padronização

do

objeto

b) quando determinada marca ou modelo comercializado por mais de um
fomecedor for a única capaz de atender às necessidades da entidade contratante;
ou
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c) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser melhor compreendida pela
identificação de determinada marca ou modelo aptos a servir como referência,
situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão "ou similar ou de
melhor qualidade":

li - exigir amostra do bem no procedimento de pré-qualificação, na fase de julgamento das
propostas ou de lances, desde que justificada a necessidade da sua apresentação;

III - solicitar a certificação da qualidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive
sob o aspecto ambientai, por qualquer instituição oficial competente ou por entidade
credenciada; e

iV - solicitar, motivadamente, carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure
a execução do contrato, no caso de iicitante revendedor ou distribuidor.

SEÇÃO IV
DA PUBLICAÇÃO
Art. 49. Será dada ampla publicidade aos procedimentos licitatórios, devendo ser

adotados os seguintes prazos mínimos para apresentação de propostas, contados a partir
da data de publicação do instrumento convocatório:
I - para aquisição de bens:

a)5(cinco) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor
preço ou pelo maior desconto; e

b) 10(dez)dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea "a" deste inciso.
II • para a contratação de serviços e obras:

a)15(quinze) dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor
preço ou pelo maior desconto; e

b)30 (trinta) dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea "a" deste inciso,

ili - para licitações em que se adote o critério de julgamento pela maior oferta: 10(dez) dias
úteis; e

IV • para licitações em que se adote o critério de julgamento pela melhor combinação de
técnica e preço, pela melhor técnica ou em razão do conteúdo artístico: 30 (trinta) dias
úteis.
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§1". No caso de licitações cujo valor não ultrapasse R$ 150.000,00 (cento e
cinqüenta mil reais) para obras ou RS 80.000,00 (oitenta mil reais) para bens e serviços,
inclusive de engenharia, é dispensada a publicação prevista no inciso I do § 1° deste artigo.
Art. 50. Caberão pedidos de esclarecimento e impugnações ao instrumento
convocatório no prazo mínimo de:

I - até 2(dois) dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitação para
aquisição ou alienação de bens; ou

II - até 5 (cinco) dias úteis antes da data de abertura das propostas, no caso de licitação
para contratação de obras ou serviços.
Capitulo II
DA FASE EXTERNA

SEÇÃO 1

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 51. As licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma
eletrônica, admitida a presencial.

Parágrafo Único. Nos procedimentos realizados por meio eletrônico, a
administração pública poderá determinar, como condição de validade e eficácia, que os
licitanles pratiquem seus atos em formato eletrônico.
Art. 52. Após a publicação do instrumento convocatório inicia-se a fase de
apresentação de propostas ou lances.

Parágrafo Único. A fase de habilitação poderá, desde que previsto no instrumento
convocatório, anteceder á fase de apresentação de propostas ou lances.

SEÇÃO II
DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU LANCES

SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art: 53. As licitações poderão adotar os modos de disputa aberto, fechado ou
combinado.:

ArtJ 54. Os licitantes deverão apresentar na abertura da sessão pública declaração
de que atendem aos requisitos de habilitação.

§ 1°. Os licitantes que se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno
porte deverão apresentar também declaração de seu enquadramento.

§ 2®. Nas licitações sob a forma eletrônica, constará do sistema a opção para
apresentação pelos licitantes das declarações de que trata este artigo.
§ 3®. Os licitantes, nas sessões públicas, deverão ser previamente credenciados
para oferta de lances nos termos do art. 60.

Art. 55. A comissão de licitação verificará a conformidade das propostas com os
requisitos estabelecidos no instrumento convocatório quanto ao objeto e ao preço.

Parágrafo Único. Serão imediatamente desclassificados, mediante decisão
motivada, os licitantes cujas propostas não estejam em conformidade com os requisitos.

SUBSEÇÃO m
DO MODO DE DISPUTA ABERTO

Art. 56. No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas propostas em
sessão pública por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes,
conforme o critério de julgamento adotado.

Parágrafo Único. O instrumento convocatório poderá estabelecer intervalo mínimo
de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances
intermediários quanto em relação à proposta que cobrira melhor oferta.
Art.

57. Caso a licitação de modo de disputa aberto seja realizada sob a forma

presencial, Siirão adotados, adicionalmente, os seguintes procedimentos:

i - as propostas iniciais serão classificadas de acordo com a ordem de vantajosidade;
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II - a comissão de licitação convidará individual e sucessivamente os licitantes, de forma

seqüencial,ia apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta menos vantajosa,
seguido dos demais; e

iil - a desistência do iicitante em apresentar lance verbal, quando convocado, implicará sua
exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço por ele apresentado,
para efeito de ordenação das propostas, exceto no caso de ser o detentor da melhor

proposta, hipótese em que poderá apresentar novos lances sempre que esta for coberta.
Art. 58.0 instrumento convocatório poderá estabelecer a possibilidade de

apresentação de lances intermediários pelos licitantes durante a disputa aberta.
Parágrafo Único. São considerados intermediários os lances:

i - iguais ou inferiores ao maior já ofertado, mas superiores ao último lance dado pelo
próprio iicitante, quando adotado o julgamento pelo critério da maior oferta de preço; ou
li • iguais ou superiores ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo
próprio iicitante, quando adotados os demais critérios de julgamento.

Art. 59. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à
proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos dez por cento, a comissão de
licitação poderá admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no

instrumento convocatório, para a definição das demais colocações.
§ 1®.

Após o reinicio previsto no caput, os licitantes serão convocados a

apresentar lances.

§2°. Os licitantes poderão apresentar lances nos termos do parágrafo único do art.
57.

§ 3°. Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação.

SUBSEÇÃO IV
DO MODO DE DISPUTA FECHADO

Art. 60. No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes

serão sigiiosas até a data e hora designadas para sua divuigação.
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Parágrafo Único. No caso de licitação presencial, as propostas deverão ser
apresentadas em envelopes fechados, para posterior abertura em sessão pijbiica e
ordenadas conforme critério de vantajosidade.

SUBSEÇÃO V
DA COMBINAÇÃO DOS MODOS DE DISPUTA

Art 61.0 instrumento convocatório poderá estabelecer que a disputa seja
realizada em duas etapas, sendo a primeira eliminatória.

Art. 62. Os modos de disputa poderão ser combinados da seguinte forma:
I - caso o procedimento se inicie pelo modo de disputa fechado, serão classificados para a
etapa subsequente os iicitantes que apresentarem as três melhores propostas, iniciando-se
então a disputa aberta com a apresentação de lances sucessivos:

II - caso o procedimento se inicie pelo modo de disputa aberto, os Iicitantes que
I

apresentarem as três melhores propostas oferecerão propostas finais, fechadas.

SEÇÃO li!
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

SUBSEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 63. Poderão ser utilizados como critérios de julgamento:
I - menor preço ou maior desconto;
il - técnica e preço;
III - melhor técnica ou conteúdo artístico;

IV - maior oferta de preço; ou
V - maior retomo econômico.

Parágrafo Cínico. O julgamento das propostas observará os parâmetros definidos
no instrumento convocatório, com base nos incisos I a V, sendo vedado computar
vantagens não previstas, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
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SUBSEÇÃO II
MENOR PREÇO OU MAIOR DESCONTO

Art. 64. O critério de juigamento pelo menor preço ou maior desconto considerará
o menor d

spêndio para a administração pública, atendidos os parâmetros mínimos de

qualidade d efínidos no Instrumento convocatório.

Parágrafo Único. Os custos indiretos, reiacionados às despesas de manutenção,
utilização, reposição, depreciação e impacto ambientai, entre outros fatores, poderão ser
considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente
mensuráveis, conforme parâmetros definidos no instrumento convocatório.

Art 65. O critério de julgamento por maior desconto utiiizará como referência o
preço total estimado,fixado peio instrumento convocatório.

Parágrafo Único. No caso de obras ou serviços de engenfiaria. o percentuai de
desconto apresentado peios iicitantes incidirá linearmente sobre os preços de todos os
itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório.

SUBSEÇÃO III

TÉCNICA E PREÇO
Art 66. O critério de juigamento pela melhor combinação de técnica e preço será
utilizado exclusivamente nas licitações destinadas a contratar objeto:
I

i - de natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica ou técnica; ou
il - que possa ser executado com diferentes metodologias ou tecnologias de domínio
restrito no mercado, pontuando-se as vantagens e qualidades oferecidas para cada
produto ou solução.

Parágrafo Único. Será escolhido o critério de julgamento a que se refere o caput
quando a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os
requisitos mínimos estabelecidos no instrumento convocatório forem relevantes aos fins
pretendidos.
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Art. 67. No julgamento pelo critério de melhor combinação de técnica e preço,
deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e de preço apresentadas pelos
licitantes, segundo fatores de ponderação objetivos previstos no instrumento convocatório.

§1". O fator de ponderação mais relevante será limitado a setenta por cento.
§2®. Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a
pontuação das propostas técnicas.

§3®. O instrumento convocatório estabelecerá pontuação mínima para as
propostas técnicas, cujo não atingimento implicará desclassificação.
SUBSEÇÃO IV

MELHOR TÉCNICA OU CONTEÚDO ARTÍSTICO

Art. 68. O critério de julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo
artístico poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza

técnica, cientifica ou artística, incluídos os projetos arquitetônicos e excluídos os projetos
de engenharia.

Art; 69. O critério de julgamento pela melhor técnica ou pelo melhor conteúdo

artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas

pelos licitantes, segundo parâmetros objetivos inseridos no instrumento convocatório.
§1®. O instrumento convocatório definirá o prêmio ou a remuneração que será
atribuída ao vencedor.

§2°. Poderão ser utilizados parâmetros de sustentabilidade ambiental para a
pontuação das propostas nas licita0es para contratação de projetos.

§ 3®. O instrumento convocatório poderá estabelecer pontuação mínima para as
propostas, cujo não atingimento implicará desclassificação.

Art. 70. Nas licitações que adotem o critério de julgamento pelo melhor conteúdo
artístico a comissão de licitação será auxiliada por comissão especial integrada por, no
mínimo, três pessoas, sendo pelo menos uma destas servidor público, de reputação ilibada
e notório conhecimento da matéria em exame.
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Parágrafo Único. Os membros da comissão especial a que se refere o caput
responderão por todos os atos praticados, salvo se posição individual divergente estiver
registrada na ata da reunião em que adotada a decisão.

SUBSEÇÃO V
MAIOR OFERTA DE PREÇO

Art. 71. O critério de julgamento peia maior oferta de preço será utilizado no caso

de contratos que resultem em receita para a administração pública municipal.
§1°i Poderá ser dispensado o cumprimento dos requisitos de qualificação técnica e
econômico- inanceira.

§ 2®. Poderá ser definido como requisito de habilitação a comprovação do
recolhimento de quantia como garantia, limitada a cinco por cento do valor mínimo de
arrematação.

§ 3®. Na hipótese do § 2®, o licitante vencedor perderá a quantia em favor da

administração pública caso não efetue o pagamento devido no prazo estipulado, respeitado
o contraditório e ampla defesa.

Art. 72. Os bens e direitos a serem licitados pelo critério previsto no art. 68 serão

previamente avaliados para fixação do valor mínimo de arrematação,
Art. 73. Os bens e direitos arrematados serão pagos à vista, em até um dia útil

contado da data da assinatura da ata lavrada no local do julgamento ou da data de
notiricação.

§ 1°. O Instrumento convocatório poderá prever que o pagamento seja realizado
mediante entrada em percentual não Inferior a cinco por cento, no prazo referido no caput,
com pagamento do restante no prazo estipulado no mesmo instmmento, sob pena de

perda do valor já recolhido em favor da administração pública municipal, respeitado o
contraditório e ampla defesa.

§ 2®. O instrumento convocatório estabelecerá as condições para a entrega do
bem ao arrematante.
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SUBSEÇÃO VI
MAIOR RETORNO ECONÔMICO

Art. 74. No critério de julgamento pelo maior retomo econômico as propostas
serão consideradas de forma a selecionar a que proporcionar a maior economia para a
administração pública decorrente da execução do contrato.
§1®. O critério de julgamento pelo maior retorno econômico será utilizado

exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência.
§ 2". O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de sen/iços, que poderá
incluir a realização de obras e o fomecimento de bens, com o objetivo de proporcionar
economia ao órgão ou entidade contratante, na forma de redução de despesas correntes,
§3®. O instrumento convocatório deverá prever parâmetros objetivos de
mensuraçâo da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de
cálculo da remuneração devida ao contratado.
§ 4®. Para efeito de julgamento da proposta, o retomo econômico é o resultado da

economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a

proposta de|preço.
1

Art: 75, Nas licitações que adotem o critério de julgamento pelo maior retorno
econômico, os licitantes apresentarão:

I • proposta de trabalho, que deverá contemplar:

a) as obras, serviços ou bens, com respectivos prazos de realização ou
fornecimento:

e

b) a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada á
obra, bem ou serviço e expressa em unidade monetária,

II - proposta de preço, que corresponderá a um percentual sobre a economia que se estima
gerar durante determinado período, expressa em unidade monetária,

Art. 76. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de
eficiência:
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I - a difererça entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da
remuneração da contratada;

li - se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à
remuneração da contratada, será aplicada muita por inexecução contratual no valor da
diferença; e

III - a contratada sujeitar-se-á, ainda, a outras sanções cabíveis caso a diferença entre a
economia contratada e a efetivamente obtida seja superior ao limite máximo estabelecido
no contrato

SUBSEÇÃO VII
PREFERÊNCIA E DESEMPATE

Art. 77. Nos termos da Lei Complementar n" 123, de 14 de dezembro de 2006,
considera-se empate aquelas situações em que a proposta apresentada pela
microempresa ou empresa de pequeno porte seja igual ou até dez por cento superior à
proposta mais bem classificada.

§ 1°. Nas situações descritas no capul, a microempresa ou empresa de pequeno
porte que apresentou proposta mais vantajosa poderá apresentar nova proposta de preço
inferior á proposta mais bem classificada.

§2®. Caso não seja apresentada a nova proposta de que trata o § 1®, as demais
microempresas ou empresas de pequeno porte licitantes com propostas até dez por cento
superiores à proposta mais bem classificada serão convidadas a exercer o mesmo direito,
conforme a ordem de vantajosidade de suas propostas.

Art. 78. Nas licitações em que após o exercício de preferência de que trata o art.
81 esteja configurado empate em primeiro lugar, será realizada disputa final entre os
I

licitantes ernpatados, que poderão apresentar nova proposta fechada, conforme
estabelecido no instrumento convocatório.

§1*. Mantido o empate após a disputa final de que trata o caput, as propostas
serão ordenadas segundo o desempenho contratual prévio dos respectivos licitantes,

desde que hája sistema objetivo de avaliação instituído.
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SUBSEÇÃO VIII

ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTA

Art. 79. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os
requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada aquela que:
I - contenha vícios insanáveis;

II - não obedeça ás especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;

III - apresente preço manifestamente inexequivel ou permaneça acima do orçamento
estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 44;

IV - não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração
pública; ou

V - apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento
convocatório, desde que insanável.

§1°! A comissão de licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade
da proposta ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
§ 2®. Com exceção da contratação integrada prevista no art. 9®. da Lei n®

12.462/2011, nas licitações de obras ou sen/iços de engenharia, o licitante da melhor
proposta apresentada deverá reelaborar e apresentar à comissão de Natação, por meio
eletrônico, conforme prazo estabeiecido no instrumento convocatório, planilha com os
valores adequados ao lance vencedor.

§ 3®. No caso da contratação integrada prevista no art. 9® da Lei n® 12.462/2011. o
licitante que ofertou a melhor proposta deverá apresentar o valor do lance vencedor

distribuído pelas etapas do cronograma físico, definido no ato de convocação e compatível
com o critério de aceitabilidade por etapas previsto no § 5® do art. 84.
Art.| 80. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, consideram-se
inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a setenta por cento do menor dos
seguintes valores:

Endereço: Av, OceSnlca, 3100,- Abrolhos I, Nova Viçosa - BA, CEP; 45920-000

Fone:(73) 3206-1124-E-maíl: gablnetedoprefelto@novavlcosa.ba.gov.br-CNPJ N*; 13.761.SOlfOOOMS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OGZTJLHQ41WT6DLNJOMWOW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

l>i:írio OllcinI do

Nova Viçosa

MUNüCiPIO

Quarta-feira

20 de Novembro de 2019
35-Ano -N»308ô

NDVA

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a cinqüenta por cento do valor do
orçamento estimado pela administração pública, ou

II - valor do orçamento estimado pela administração pública.
§1®. A administração deverá conferir ao iicitante a oportunidade de demonstrar a
exequibiiidade da sua proposta.

§ 2®. Na hipótese de que trata o § 1®. o Iicitante deverá demonstrar que o vaior da
proposta é compatível com a execução do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas composições de custos
unitários.

§3®. A análise de exequibiiidade da proposta não considerará materiais e

instalações a serem fornecidos pelo iicitante em relação aos quais ele renuncie a parcela
ou â totalidade da remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
Art^ 81. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, a economicidade da
proposta será aferida com base nos custos globais e unitários.

§1®. O valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado pela
administração pública, com base nos parâmetros previstos nos §§ 3®, 4® ou 6® do art. 8®, da
Lei n® 12.462/2011. e. no caso da contratação integrada, na forma estabelecida no art. 9®,
§ 2®, inciso ii, do mesmo diploma legal.

§ 2®. No caso de adoção do regime de empreitada por preço unitário ou de
contratação; por tarefa, os custos unitários dos itens materialmente relevantes das

propostas não podem exceder os custos unitários estabelecidos no orçamento estimado
pela administração pública, observadas as seguintes condições:

I - serão considerados itens materialmente relevantes aqueles de maior impacto no valor
total da proposta e que, somados, representem pelo menos 80®/o (oitenta por cento) do
valor total do orçamento estimado ou que sejam considerados essenciais à ftjncionaiidade
da obra ou do serviço de engenharia; e

il - em situações especiais, devidamente comprovadas pelo iicitante em relatório técnico
circunstanciado aprovado pela administração pública, poderão ser aceitos custos unitários

superiores àqueles constantes do orçamento estimado em relação aos itens materialmente
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relevantes, sem prejuízo da avaliação dos órgãos de controle, dispensada a compensação
em qualquer outro serviço do orçamento de referência.

§3®. No caso de adoção do regime de empreitada por preço global ou de
empreitada integra!, serão observadas as seguintes condições:
I - no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários diferentes

daqueles previstos, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista
no cronograma fisico-íinanceiro seja igual ou Inferior ao valor calculado a parllr do sistema
de referência utilizado;

II - em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório técnico

circunstanciado, aprovado pela administração pública, os valores das etapas do
cronograma

fisico-financeiro

poderão

exceder o

limite fixado

no

Inciso

I;

e

III - as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças,
orçamentos, plantas, especificações, memoriais ou estudos técnicos preliminares do

projeto básico não poderão ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento)do valor total
do contrato.

§4® No caso de adoção do regime de contratação integrada, deverão ser previstos

no Instrumento convocatório critérios de aceitabilidade por etapa, estabelecidos de acordo
com o orçamento estimado na forma prevista, e compatíveis com o cronograma físico do
objeto licitado.

§5®. O orçamento estimado das obras e serviços de engenharia será aquele
resultante da composição dos custos unitários diretos do sistema de referência utilizado,

acrescida do percentual de BDI de referência, ressalvado o disposto para o regime de
contratação integrada.

§6®. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir
dos custos unitários do orçamento estimado pela administração pública não poderá ser
reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos contratuais que
modifiquem a composição orçamentária.

Art. 82. Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a comissão

de licitação classificará as propostas por ordem decrescente de vanlajosldade.
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§1°. Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orçamento

estimado, a comissão de licitação poderá negociar com o licitante condições mais
vantajosas,

§2®. A negociação de que trata o § 1® poderá ser feita com os demais licitantes,

segundo a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado.
§3®. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderão ser divulgados os custos
dos itens ou das etapas do orçamento estimado que estiverem abaixo dos custos ou das

etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de reeiaboração da planilha
com os valores adequados ao lance vencedor, na forma prevista no § 2®, do art. 80, deste
Regulamento.

83. Encerrado o julgamento, será disponibilizada a respectiva ata, com a
ordem de classificação das propostas.

SUBSEÇÃO IX
DA HABILITAÇÃO

Art 84._Nas licitações regidas pelo RDC será aplicado, no que couber, o disposto
nos arts. 27 a 33 da Lei n® 8.666/1993

Art. 85. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo
licitante classificado em primeiro lugar.

§1®; Poderá haver substituição parcial ou total dos documentos por certificado de
registro cadastrai e certificado de pré-qualificação, nos termos do instrumento
convocatório.

§2®. Em caso de inabilitação, serão requeridos e avaliados os documentos de

habilitação dos licitantes subsequentes, por ordem de classificação.

Art.l 86. O instrumento convocatório definirá o prazo para a apresentação dos
documentos de habilitação.
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Art. 87. Quando utilizado o critério de julgamento pela maior oferta de preço, nas
licitações destinadas à alienação, a qualquer título, dos bens e direitos da administração
pública, os requisitos de qualificação técnica e econômico-financeira poderão ser
dispensados, se substituídos pela comprovação do recolhimento de quantia como garantia,
limitada a cinco por cento do valor mínimo de arremataçâo.

Parágrafo Único. O disposto no caput não dispensa os llcitantes da apresentação
dos demais!documentos exigidos para a habilitação.
Art 88. Em qualquer caso, os documentos relativos à regularidade fiscal poderão
ser exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, apenas em relação ao
licitante mais bem classificado.

Art. 89. Caso ocorra a inversão de fases prevista no parágrafo único do art. 56:
I - os llcitantes apresentarão simultaneamente os documentos de habilitação e as
propostas;

II - serão verificados os documentos de habilitação de todos os licitantes; e
III - serão julgadas apenas as propostas dos licitantes habilitados.

SUBSEÇÃO X
DOS RECURSOS

Art. 90. Haverá fase recursal única, após o término da fase de habilitação.
Art. 91. Os licitantes que desejarem recorrer em face dos atos do julgamento da
proposta ou da habilitação deverão manifestar imediatamente, após o término de cada
sessão, a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

Parágrafo Único - Nas licitações sob a forma eletrônica, a manifestação de que trata o
caput deve ser efetivada em campo próprio do sistema.

Ari. 92. As razões dos recursos deverão ser apresentadas no prazo de cinco dias
úteis contado a partir da data da intimaçâo ou da lavralura da ata, conforme o caso.
§1®. O prazo para apresentação de contrarrazões será de cinco dias úteis e

começará Imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o caput.

Endereço; Av. Oceinica. 3100.- Abrolhos I, Nova Viçosa - BA CEP; 45920-000
Fone;(73) 320S-1124-E-cn3ll: geblnetedoprefel(o@novsvlco8a.ba.gov.br. CNPJ N°; 13.761.531'OOOM9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL OGZTJLHQ41WT6DLNJOMWOW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diiírio Oficinl do

Nova Viçosa

município

QuaHa-feira

20 de Novembro de 2019
39 - Ano - N" 3089

NDVA

§2®. É assegurado aos licitantes obter vista dos elementos dos autos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

Art. 93. Na contagem dos prazos estabelecidos no art. 91, exclui-se o dia do início
e inclui-se o do vencimento.

Parágrafo IJnlco. Os prazos se Iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no
âmbito do órgão ou entidade responsável pela licitação.
Art. 94. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade
que praticou o ato recorrido, que apreciará sua admissibilidade, cabendo a esta

reconsiderar sua decisão no prazo de cinco dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo

subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida
dentro do prazo de cinco dias úteis, contado do seu recebimento, sob pena de apuração de
responsabilidade.

Art. 95. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.

Art. 96. No caso da inversão de fases prevista no parágrafo único do art. 52, os
licitantes poderão apresentar recursos após a fase de habilitação e após a fase de
julgamento das propostas.

Art. 97. Aplica-se ao RDC o disposto no art. 113 da Lei Federal n" 8.666/1993.

SUBSEÇÃO XI
DO ENCERRAMENTO

Art. 98. Finalizada a fase recursal, a administração pública municipal poderá
negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado.

Art. 99. Exaurida a negociação prevista no artigo anterior, o procedimento
licitatório será encerrado e os autos encaminhados á autoridade superior, que poderá:
I - determinar o retomo dos autos para saneamento de irregularidades que forem supriveis;
II - anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanável;

III - revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou
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IV • adjudicar'o objeto, homologar a licitação e convocar o iicitante vencedor para a
assinatura do Contrato, preferencialmente em ato único.
I

§ 1®. As normas referentes a anulação e revogação de licitações previstas no art.
49, da Lei n® 8.666/1993, aplicam-se às contratações regidas pelo RDC.
§ 2°. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da
anulação ou révogaçâo da licitação.
Art. 100. Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o

instrumento equivalente, o interessado deverá observar os prazos e condições
estabelecidos! sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas em lei.

Art. 101. É facultado à Administração Municipal de Nova Viçosa, quando o
convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento
equivaiente, no prazo e condições estabelecidos:

I - revogar a licitação, sem prejuizo da aplicação das cominações previstas na Lei n°
8.666/1993, e neste Decreto; ou

II - convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do
contrato nas condições ofertadas pelo Iicitante vencedor.

Parágrafo iJnico - Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos
do inciso II do caput, a Administração Municipal poderá convocar os licitantes

remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições
ofertadas por estes, desde que o valor seja igual ou Inferior ao orçamento estimado para a
contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos lermos do instrumento
convocatório.

SEÇÃO IV

DA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO

Art, 102, Quando permitida a participação na licitação de pessoas jurídicas
organizadas em consórcio, serão observadas as seguintes condições:
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1 - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio,
subscrito pelos consordados;

li - indicação dá pessoa jurídica responsável pelo consórcio, que deverá atender às
condições de liderança fixadas no instrumento convocatório;

ill - apresentação dos documentos exigidos no instrumento convocatório quanto a cada
consordado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos
quantitativos de cada consordado;

IV - comprovação de qualificação econômico-financeira, mediante;

a) apresentação do somatório dos valores de cada consordado, na proporção de
sua respectiva participação, podendo a administração pública estabelecer, para o
consórcio, um acréscimo de até trinta por cento dos valores exigidos para iicilante
individual; e

b)dertionstração, por cada consordado, do atendimento aos requisitos contábeis
definidos no instrumento convocatório.

V - impedimento de participação de consordado, na mesma licitação, em mais de um
consórcio ou isoladamente.

§1®. O instrumento convocatório deverá exigir que conste cláusula de
responsabilidade solidária;

I - no compromisso de constituição de consórcio a ser firmado pelos iicitantes; e
II - no contrato a ser celebrado pelo consórcio vencedor.

§2®. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá,
obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso il do caput,

§3®. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do
contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no
inciso i do caput.

§4®., A substituição de consordado deverá ser expressamente autorizada pelo
órgão ou entidade contratante.

§5®. O instrumento convocatório poderá, no interesse da administração pública,
fixar a quantidade máxima de pessoas jurídicas organizadas por consórcio.
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§6'. o'acréscimo previsto na aiínea "a" do inciso IV do caput nâo será apiicávei
aos consórcios' compostos, em sua totaiidade, por microempresas e empresas de pequeno
porte.

TÍTULO IV

DA DISPENSA E INEXÍGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Art. 103. As hipóteses de dispensa e Inexigibilidade de licitação estabelecidas nos
arts. 24 e 25, da Lei Federai n® 8.666/1993, aplicam-se, no que couber, às contratações
realizadas com base no RDC.

Parágrafo Único. O processo de contratação por dispensa ou inexigibilidade de
licitação deverá apresentar justificativa expressa pela adoção do RDC, e seguir o
procedimentO:previsto na Lei Federal n® 8.666/1993.

TÍTULO V

DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
Capitulo I

DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL

Art. 104. Nas licitações de obras e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser
estabelecida remuneração variável, vinculada ao desempenho do contratado, com base
em metas, padrões de qualidade, parâmetros de sustentabilidade ambiental e prazo de
entrega definidos pela administração pública no Instrumento convocatório, observado o
conteúdo do projeto básico, do projeto executivo ou do termo de referência.

§1®. A utilização da remuneração variável respeitará o limite orçamentário fixado
pela administração pública do Poder Executivo Municipal para a contratação e será
motivada quanto:

I - aos parârhetros escolhidos para aferir o desempenho do contratado;

II - ao valor á ser pago; e
III - ao benefício a ser gerado para a administração pública.
I

'
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§2®. Eventuais ganhos provenientes de ações da administração pública não serão
considerados no cômputo do desempenho do contratado.

§3®. O valor da remuneração variável deverá ser proporcional ao benefício a ser
gerado para a administração pública.

§4®. Nos casos de contratação integrada, deverá ser observado o conteúdo do

anteprojeto de engenharia na definição dos parâmetros para aferir o desempenho do
contratado.

TÍTULO Vt

DOS CONTRATOS E DE SUA EXECUÇÃO
Capitulo I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 105. Os contratos administrativos celebrados serão regidos pela Lei n®
8.666/1993, cõm exceção das regras especificas previstas na Lei n® 12.462/2011, e neste
Decreto.

,

Art. 106. Os contratos para a execução das obras previstas no plano piurianual
poderão ser firmados pelo período neie compreendido, observado o disposto no capuí do
art. 57, da Lei n® 8.666/1993.

Art. 107. Nos contratos de obras e serviços de engenharia, a execução de cada
etapa será precedida de projeto executivo para a etapa e da conclusão e aprovação, pelo
órgão ou entidade contratante, dos trabalhos relativos às etapas anteriores.
§1®. O

projeto executivo de etapa

posterior poderá

ser desenvolvido

concomitantemente com a execução das obras e serviços de etapa anterior, desde que
autorizado pelo órgão ou entidade contratante.
§ 2®. No caso da contratação integrada prevista no art. 9® da Lei n® 12.462/2011, a
análise e a aceitação do projeto deverá limitar-se a sua adequação técnica em relação aos
parâmetros definidos no instrumento convocatório, em conformidade com o art. 116,

Enderece: Av. Oc«ãnlca. 3100.-Abrolhos I, Nova Viçosa - BA CEP:45920404

Fone:(73)3208-1124-E-mail: gâblnetedoprefeilo@novavlcosa.ba.gov.br-CNPJ N'; 13.761.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OGZTJLHQ41WT6DLNJOMWOW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Ouarta-feira

44 - AnQ°'^^tT° ^89

Nova Viçosa

DÍni-ÍO Ofíciül clo

MUNICÍPIO

NDVA

devendo ser assegurado que as parcelas desembolsadas observem ao cronograma
financeiro apresentado na forma estabelecida no § 3®, do art. 82 deste Decreto.

§3®. A aceitação a que se refere o § 2® nâo enseja a assunção de qualquer
responsabilidade técnica sobre o projeto pelo órgão ou entidade contratante.

§4®. O disposto no § 3® do arf. 8®, da Lei n® 12.462/2011, nâo se aplica á
determinação do custo global para execução das obras e serviços de engenharia
contratados mediante o regime de contratação Integrada.
I

Art. 108. A inexecuçào total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as
conseqüências contratuais, legais e regulamentares.

§1®. Não haverá rescisão contratual em razão de fusão, cisão ou incorporação do
contratado, ou de substituição de consorciado, desde que mantidas as condições de
habilitação previamente atestadas e haja autorização prévia do Município do Nova Viçosa.
§ 2®. Os contratos de eficiência referidos no art. 74 deverão prever que nos casos
em que nâo for gerada a economia estimada;

I - a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da
remuneração do contratado;

II - será aplicada multa por inexecução contratual se a diferença entre a economia
contratada e a efetivamente obtida for superior á remuneração do contratado, no valor da
referida diferença; e
I

ili - aplicação de outras sanções cabíveis, caso a diferença entre a economia contratada e
a efetivamente obtida seja superior ao limite máximo estabelecido no contrato.

Art. 109. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis a partir da data da Intimação
ou da lavratura da ata da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no Inciso 1 do caput
do art. 79, da Lei n® 8.666/1993.

Art. 110. Na hipótese do inciso XI do caput do art. 24 da Lei n® 8.666/1993, a
contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento de bens em conseqüência
de rescisão contratual observará a ordem de classificação dos llcitantes e as condições por

estes ofertadas, desde que não seja ultrapassado o orçamento estimado para a
contratação.
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Capítulo II

DOS REGIMES DE CONTRATAÇÃO

Art. 111. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os
seguintes regimes:

I - empreitada por preço unitário;
II - empreitada por preço global;
III - contratação por tarefa;
IV - empreitada integral; ou
V - contratação integrada.
§1°. Nas licitações e contratações de obras e serviços de engenharia serão
adotados, preferencialmente, os regimes discriminados nos incisos II, IV e V do caput.
§2°. No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 1°. poderá ser adotado
outro regime previsto no caput, hipótese em que serão inseridos nos autos do
procedimento os motivos que justificaram a exceção.
§ 3^,0 custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir

de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus

correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e índices da Construção
Civil (SINAPI), no caso de construção civil em geral, ou na tabela do Sistema de Custos de
Obras Rodoviárias(SICRO), no caso de obras e serviços rodoviários.
§4^ No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no §

3°, a estim^iva de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados
contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da

Administração Pública Federai, em publicações técnicas especializadas, em sistema
especifico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

§ 5®. Nas licitações para a contratação de obras e serviços, com exceção daquelas
onde for adotado o regime previsto no inciso V do caput, deverá haver projeto básico

I
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aprovado pela' autoridade competente, disponível para exame dos interessados em
participar do pròcesso licitatório.
§6°. É vedada a realização, sem projeto executivo, ressalvadas as disposições
expressas em contrário, de obras e serviços de engenharia para cuja concretização tenha
sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regime adotado.

Capitulo III

DA CONTRATAÇÃO SIMULTÂNEA
Art. 112, A Administração Municipal de Nova Viçosa poderá, mediante justificativa,
contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que
não implique perda de economia de escala, quando:
I - o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por
mais de um contratado; e
I

II • a múltipla execução for conveniente para atender á administração pública Poder
Executivo Municipal.

Parágrafo Único. A contratação simultânea não se aplica às obras ou serviços de
engenharia.
Art. 113. A Administração Municipal de Nova Viçosa deverá manter o controle
individualizado dos serviços prestados por contratado.

Parágrafo Único. O instrumento convocatório deverá disciplinar os parâmetros
objetivos para a alocação das atividades a serem executadas por contratado.

Capitulo IV

DA CONTRATAÇÃO INTEGRADA
Art. 114. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, poderá ser utilizada a

contratação integrada, desde que técnica e economicamente justificada.
§1®. O objeto da contratação integrada compreende a elaboração e o

desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a execução de obras e serviços de
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engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e todas as demais
operações necessárias e suficientes para entrega finai do objeto.
§ 2". Será adotado o critério de julgamento técnica e preço.
Art. 115. O instrumento convocatório das licitações para contratação de obras e

serviços de engenharia sob o regime de contratação integrada deverá conter anteprojeto
de engenharia com informações e requisitos técnicos destinados a possibilitar a
caracterização do objeto contratual, incluindo:

I •a demonstração e a justificativa do programa de necessidades, a visão global dos
Investimentos e as definições quanto ao nivel de serviço desejado;

II - as condições de solidez, segurança, durabilidade e prazo de entrega;
III - a estética do projeto arquitetônico; e

IV - os parâmetros de adequação ao interesse público, à economia na utilização, à
facilidade na execução, aos impactos ambientais e à acessibilidade.

§ 1®. Deverão constar do anteprojeto, quando couber, os seguintes documentos
técnicos:

I - concepção da obra ou serviço de engenharia;

II - projetos anteriores ou estudos preliminares que embasaram a concepção adotada;
lil - levantamento topográfico e cadastral;
IV - pareceres de sondagem; e
V - memorial,descritivo dos elementos da edificação, dos componentes constnjtivos e dos

materiais de construção, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação.
§2®. Caso seja permitida no anteprojeto de engenharia a apresentação de projetos
com metodologia diferenciadas de execução, o instrumento convocatório estabelecerá
critérios objetivos para avaliação e julgamento das propostas.
§3®. O anteprojeto deverá possuir nível de definição suficiente para proporcionar a
comparação entre as propostas recebidas das licitantes.
I

§4®. As Secretarias supervisoras dos órgãos e entidades da Administração
Municipal poderão definir o detalhamento dos elementos mínimos necessários para a
caracterização do anteprojeto de engenharia.
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Art. 116. O orçamento e o preço total para a contratação serão estimados com
base nos valores praticados peio mercado, nos valores pagos pela administração pública
em contratações similares ou na avaliação do custo global da obra, aferida mediante
orçamento sintético ou metodologia expedita ou paramétrica.

§1®. Na elaboração do orçamento estimado na forma prevista no caput, poderá ser

considerada faxa de risco compatível com o objeto da licitação e as contingências
atribuídas ao contratado, devendo a referida taxa ser motivada de acordo com metodologia
definida em ato do Ministério supervisor ou da entidade contratante.

§2®. A taxa de risco a que se refere o § 1® não integrará a parcela de benefícios e
despesas indiretas - BDI do orçamento estimado, devendo ser considerada apenas para
efeito de análise de aceitabilidade das propostas ofertadas no processo llcitatório.
Art. 117. Nas hipóteses em que for adotada a contratação integrada, fica vedada a
celebração de termos aditivos aos contratos firmados, exceto se verificada uma das
seguintes hipóteses:
I - recomposição do equilíbrio econômíco-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior;

li - necessidade de alteração do 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, observados os limites previstos
no § 1® do art 65, da Lei n® 8.666/1993.

TITULO Vil

DAS SANÇÕES

Art. 118. Serão aplicadas sanções nos termos do art. 47, da Lei n® 12.462/2011,
sem prejuízo das multas previstas no Instrumento convocatório.
§1®. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da
intimação ou da lavratura da ata da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão
temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a administração
pública e declaração de inidoneldade.
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Art. 119. Ficará impedido de licitar e contratar com o Poder Público pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Instrumento convocatório e no
contrato, bem como das demais dominações legais, o llcitante que:
I • convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato,
inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 101;

II - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

III - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
I

IV - não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente

justificado; |
V - fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato;

VI - comportaf-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
VII - der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

§1". As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capitulo
I

IV da Lei Federal n° 6.666/1993, aplicam-se às licitações e aos contratos regidos por este
Decreto.
I

§ 2°. Caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis contado a partir da data da
Intimação ou da lavratura da ata da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão
temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a administração
pública e declaração de inidoneidade.
119 -A. mesmo ou por terceiros, do bem especificado pela administração.

§1®. Ia contratação referida no caput sujelta-se à mesma disciplina de dispensa e
ínexigibilidade de licitação aplicável às locações comuns

§2®. A contratação referida no caput poderá prever a reversão dos bens á
administração pública ao final da locação, desde que estabelecida no contrato.

§3°. O valor da locação a que se refere o caput não poderá exceder, ao mês, 1®/a
(um por cento)do valor do bem locado.
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TITULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 120. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreta, exclui-se o dia do
início e tndui-se o do vencimento.

Parágrafo Único. Os prazos estabelecidos neste Decreto se iniciam e expiram
exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela licitação ou
contratante.

Art. 121. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Viçosa - BA, em 18 de novembro de
2019.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I, Nova Viçosa • BA, CEP;*5920-000

Fone:(73)3208-1124-E-mail:gablneledopr«felto@novavieo»a.ba.gov.br.CNPJ N°: 13.761.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OGZTJLHQ41WT6DLNJOMWOW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

•

< f « r u«A
1^"-.

o,t

C^O

« l^«2\

DECRETO N' 835/::().'].9

Í>E 09 Í)E DEZER/ BRC de 2019

Aprova o Plano de Aplicação ie Recursos dos Créditos
decorrentes de Precatórios oiiiundf s de diferenças das

transferências do jpUNDEF, i lie exe riíiicios anteriores e
dá outras pro';iden< ias.

Av. Oceânica, n° 2394 - Abrolhos I -f Nova Viçosa - Estado

n Bahia - Ct P; 4fi9!0-000- Tel.:(73)3208-1124

Segunda-feira

Nova Viçosa

9 de Dezembro de 2019
2-Ano -N''3122

Dirírin OfícinI do

MUNICÍPIO

Decretos

NDVA
CervbvMoiMoj«»vo

DECRETO N2 835/2019

DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

"Aprova o Plano de Aplicação de Recursos
dos Créditos decorrentes de Precatórios

oriundos de diferenças das transferências
do FUNOEF, de exercícios anteriores e dá
outras providencias".

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA, ESTADO DA BAHIA,
MANOEL COSTA ALMEIDA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
pelo artigo 60 da Lei Orgânica Municipal.
Considerando o Plano de Aplicação de Recursos dos Créditos decorrentes

de Precatórios oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF (Anexo I), que
fica fazendo parte deste Decreto como se aqui estivesse transcrito:
Considerando que no dia 04 de outubro de 2019, foi realizada uma Reunião

Extraordinária com a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos e os
membros do Conselho do FUNDES, onde o Plano de Aplicação de Recursos dos

Créditos decorrentes de Precatórios foi apresentado, acatado e aprovado, conforme

Ata da Reunião (Anexo II), que fica fazendo parte deste Decreto como se aqui
estivesse transcrita;

Considerando que no dia 08 de novembro de 2019, foi realizada uma
Audiência Pública, sob a coordenação da Secretária Municipal de Educação, Cultura
e Desportos, Sra. Natalia Carolino Costa Pereira, com o objetivo de apresentar o
Plano de Aplicação dos recursos de complementaçâo da União ao FUNDEF,
conforme Ata em anexo (Anexo III);
Considerando que as Escolas da Rede Municipal de Ensino necessitam de
reformas, ampliação e adequações, objetivando o atendimento da demanda de

matrículas do Município e seus Distritos.
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DECRETA:

Art. 1». Fica aprovado o Plano de Aplicação de Recursos dos Créditos

decorrentes de Precatórios oriundos de diferenças das transferências do FUNDEF,
para o exercido do ano de 2019 e seguintes, conforme o que consta no Anexo I
deste Decrèto.

Art. 2«. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições
em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Viçosa - BA, em 09 de dezembro de
2019.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

W
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
FONTE: PRECATÓRIOS FUNDEF

AÇÃO

META-PME

PERÍODO

Cadastramento, levantamento, elaboração de projetos e
arquitetura. Instalações hidros sanitárias, instalações elétricas,
estrutura de concreto armado e elaboração de orçamento para

2019-2020

reforma de unidades escolares
META 01 e 1.7
META 01 a 07

Ampliação da Creche Municipal Pequerruchos(Posto da Mata)

2019-2020

Aquisição de Eletrodomésticos - linha branca, inclusive

2019-2020

bebedouro - para equipar as unidades escolares

META 01 a 07

Aquisição de Ar Condicionado para climatizaçâo de escolas

2019-2020

META 01 a 07

Aquisição de móveis escolares
Reforma, ampliação e adequações de escolas de Ensino

2019-2020

META 02 e 2.8
META 02 e 2.8

2019-2020

Fundamental

Construção de Escolas de Ensino Fundamental:

2019-2020

EMEF Abel Dias de Melo IPoslo da Mata)

META 03 e 3.4

Aquisição de transporte escolar

2019-2020

META 05 e 5.2

Criação de instrumentos de Avaliação Municipal

2019-2020

META 05eS.3e

Aquisição

de

equipamentos

e

recursos

tecnológicos

META 07 e 7.11

(computadores, impressoras, scanner, data show, etc.)

META 12 a 14

Capacitação dos profissionais do magistério da educação

2019-2020

2019-2020

Valor total do investimento- R$ 15.473.319,47(quinze milhões, quatrocentos
e setenta e três mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos).

QUADRO RESUMO DE INVESTIMENTOS

Tabela 1 - Projetos de Engenharia e Arquitetura
PROJETOS

Projeto Arquitetônico
Projeto Estruturai

Projeto de Abastecimento de Água
Projeto de Instalações Sanitárias
Proieto Elétrico de Baixa Tensão

Projeto de Combate a Incêndio e Pânico
Projeto de Lógica e Telefonia

UNIDADE

QUANTIDADE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Projeto de Enfergla Fctovoltaica
Projeto de Ar Condicionado

-

.

-

-

Tabela 2 - Ampliação da Creche
CRECHES

Creche Municipal Pequerruchos {Posto da Mata)

UNIDADE

QUANTIDADE

unidade

02 salas

Tabela 3 - Reforma, ampliação, adequações e construção de Escolas de Ensino
Fundamental e Instalações (serviços a serem executados nas unidades escolares
constantes em anexo A)
ESCOLAS

Colégio Municipal Vera Cruz
Complexo Educacional Afrânio Fernandes Cunha

Escola Municipal Allton Marques de Souza

UNIDADE

QUANTIDADE

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Escola Municipal Anísio Marques de Souza
Escola Municipal Bela Vista
Escola Munippal Oeolisano Rodrigues de Souza
Escola Municipal Deputado Oscar Cardoso

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Escola Munidpal Henrique Brito

Unidade

01

Escola Municipal Hermellno FIdells
Escola Municipal João Martins Peixoto
Escola Municipal João Paranaguá Filho
Escola Municipal Maurilio Alves De Almeida
Escola Municipal Raul Gazzinelll
Escola Municipal Theones Soares Da Fonseca
EMEF Abei Dias de Melo (Posto da Mata)

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Creche Municipal Professora Emilia Suiz
Creche Municipal Zélia Régulo Bremer

Unidade

01

Unidade

01

C.E.I. Caminho dos Corais

Unidade

01

VALOR ESTIMADO para realização dos Itens das tabelas 1, 2 e 3: R$ 12.000.000,00
(Doze milhões de reais)

Tabela 4- Aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos
EQUIPAMENTOS E RECURSOS

AdaptadorWl-Fi USB
Caixa de Som Potente com Tripé com 2 unidades
Computador Completo com kit multimídia

UNIDADE

QUANT.

Unidade

110

Kit

20

Kit

110

Data Show

Unidade

15

Estabilizador

Unidade

110

Filmadora Díaiial

Unidade

02
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Impressora Multifuncional colorida
Máquina Copiadora

Mesa de Som com saída para 16 canais
Microfone serh Fio - Base para 2
Nobreak
Nofebook

Ponto Digital

Quadro DiqUéII 2.0OX 1,20
Roteadores(300)

Sistema de Segurança com 5 ou 10 cãmeras
Tela de Projeção com Tripé
Televisor 50"

Unidade

40

Unidade

04

Kit

02

Kit

36

Unidade

40

Unidade

38

Unidade

36

Unidade

4

Unidade

34

Kit

36

Kit

36

Unidade

20

UNIDADE

QUANT.

Tabela 5- Aquisição de Eletrodomésticos e utensílios
EQUIPAMENTOS E RECURSOS

Balança Digital para Alimentos

Unidade

04

Batedeira Planetária

Unidade

37

10

Bebedouro dé Galão - Coluna

Unidade

Bebedouro Industrial

Unidade

15

Bebedouro industriai Infantil
Fogão Industtial 04 Bocas com Forno
Fogão Industrial 06 Bocas com Forno

Unidade

08

Unidade

22

Unidade

15

Freezer Horizontal 534L

Unidade

37

Freezer Vertical 250L

Unidade

3

Geladeira 475L ou maior

Unidade

37

Geladeira até 300L

Unidade

15

Liqüidificador,industrial

Unidade

37

Máquina de Lavar Roupas 11 Kq

Unidade

08

Micro-ondas SOL

Unidade

37

Multiprocessador de Alimentos

Unidade

37

Secadora de Roupas

Unidade

08

Tanquinho IIKg
Ventilador com Pé

Unidade

08

Unidade

10

Ventilador Tulào (Parede)

Unidade

150

UNIDADE

QÜANT.

UTENSÍLIOS

Bacia de plástico reforçado 40L

Unidade

80

Bacia de plástico reforçado 20L

Unidade

80

Escumadelra'grande de alumínio

Unidade

100

Lixeira de 100!com tampa

Unidade

80

Lixeira de 601 com tampa

Unidade

80

Lixeira de 30l com tampa

Unidade

100

Panela de alumínio de 10!

Unidade

80
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Panela de alumínio de 201

Unidade

Panela de alumínio de 401

Unidade

80

Panela de alumínio de 501

Unidade

80

80

Frígideira grande de alumínio
Panela de alumínio batido de 201

Unidade

80

Unidade

60

Paneía de préssâo de 151
Panela de pressão de 101

Unidade

40

Unidade

40

Panela de pressão de 20!
Escumadeira.médio de alumínio
Caldeirão de alumínio de 401
Escorredor de macarrão de alumínio médio
Caneco de alumínio para café de 21
Caneco de alumínio para café de 31

Unidade

40

Unidade

80

Unidade

80

Unidade

60

Unidade

40

Unidade

80

Colher de alumínio média

Unidade

120

Colher de alumínio grande

Unidade

120

Colher de plástico grande

Unidade

Concha de alumínio grande

120

Unidade

120

Ralo grande ihox
Kit de assadeíra de alumínio

Descascador de legumes
Escorredor de arroz de alumínio
Caneco de aliimlnío de 101

Unidade

80

Unidade

60

Unidade

100

Unidade

60

Unidade

40

Concha de alumínio média

Unidade

80

Caixa para armazenamento Si

Unidade

40

Caixa para armazenamento 101
Jarra de plástico 3 L

Unidade

40

Unidade

100

Tábua de corte

Unidade

80

Faca tipo peixeira média
Faca tipo peixeira grande

Unidade

70

Faca de serra para pão
Peneira grande para suco
Caçarola de alumínio 401
Caçarcia de alumínio 601
Caçarola de alumínio 801

Caçarola de alumínio 201

Unidade

70

Unidade

60

Unidade

60

Unidade

70

Unidade

70

Unidade

70

Unidade

70

Tabela 6- Aquisição de Ar Condicionado
EQUIPAMENTOS E RECURSOS

UNIDADE

QUANT.

Ar Condicionado 12,000 BTUS

Unidade

50

Ar Condicionado 18,000 BTUS

Unidade

16

Ar Condicionado 24.000 BTUS

Unidade

04

Ar Condicionado 9.000 BTUS

Unidade

8

Cortina de Ar

Unidade

4
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Tabela 7 — Aquisição de móveis escolares
EQUIPAMENTOS E RECURSOS

UNIDADE

Armário de Aço com 02 Gavetas

Armário de Aço com 02 portas 1,75 X 0,75

QUANT.

Unidade

48

Unidade

67

Armário de Aço com 02 portas 2,00 X 0.90

Unidade

50

Armário de Aço com 04 Gavetas

Unidade

53

Unidade

76

Armário de Aço com divisórias
Armário para Alimentos
Cadeira de Escritório Giratória
Cadeira Estofadas

Mesa de Escritório com suporte para teclado
Mesa de Plástico com 04 cadeiras
Mesa para Biblioteca
Mesa para Cantina
Mesa para Refeitório com Bancos

Mesa para Reunião 3,00 X 1,00
Mesa para uso do Professor em Sala de Aula
Prateleira em Aço 2,00 X 0,90

Unidade

40

Unidade

50

Unidade

200

Unidade

50

Kit

150

Unidade

20

Unidade

37

Kit

20

Unidade

20

Unidade

100

Unidade

49

Uuadro Branco 1,50 X 1,20
Quadro Branco 3,00 X1,20

Unidade

60

Unidade

165

Quadro de Avisos Magnético 1.50 X1,20

Unidade

74

Roupeiro em Aço com 20 portas

Unidade

39

Suporte para CPU

Unidade

105

Tabela 8-yeículos
ilPOS DE VEÍCULOS

UNIDADE

OUANT.

Caminhão Llrtipa Fossa

Unidade

02

Carro popular

Unidade

03

Furgão

Unidade

01

Ônibus Escolar modelo'amarelinho'

Unidade

02

Moto

Unidade

02

UNIDADE

OUANT.

Tabela 9- Outros equipamentos
TIPOS DE EQUIPAMENTOS
Tenda 10X10

Unidade

05

Tenda 5X5

Unidade

20

VALOR ESTIMADO para realização dos Itens das tabelas 4 a 9: R$ 2.448.070,00 (dois
milhões quatrocentos e quarenta e oito mil e setenta reais).
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Tabela 10- Capacitação dos Profissionais do Magistério da Educação
TIPOS DE CAPACITAÇÃO

UNIDADE

QUANTIDADE

Cursos
Oficinas

do

.

Palestras
•

-

VAL.OR ESTIMADO para realização dos itens das tabelas 10: R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais).

Endereço: Av, Oceânica, 31Q0,-Abrolhos I, Nova Viçosa• BA, CEP: 45S2(M)D0
Fone:(73) 3208-1124 - E-mail: 8ablnetedopreleito@novavicosa.ba.gov.br- CNPJ N^: 13.761.S31/0001-49
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ANEXO II
V

DO DECRETO N°. 835/2019
Ata de Reunião Extraordinária, realizada em

04/10/2019, com a Secretária Municipal de
Educação, Cultura e Desportos e os membros
do Conselho do FUNDEB.

Endorcco; Av. OceAnIca, 3100,- Abrolhos I. Nova Vtçoia ■ BA, CEP: 4$929-000

Fone![73} 3200-1124-£-mall: gablnc(edoprofollo@novavicosa.ba.sov.br-CNPJN*: 13.761.S3im00149
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^ MUNiCiPlO

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CULTURA E DESPORTOS E O CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Aos quatro dias do més de outubro de dois mil e dezenove asnove horas e cinqüenta minutos
reuniram-se na sala dos Conselhos Municipais de Nova Viçosa, situado a Rua Inglaterra n° 08.

Centro de Posto da Mala - Nova Viçosa Bahia.os membros do Conselho Municipal de

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção de Valorização da Educação
Básica dos Profissionais da Educação: O Presidente do Conselho do Fundeb senhor Antônio

Carlos Gomes da Silva, a Vice-presidente do Conselho do Fundeb Senhora Kátia Regina
Barros da Silva Tharlher. as representantes de Professores Senhoras Rejane Aparecida
Gonçalves Cajá e Edméia Cata Preta Nunes, os representantes da Secretaria Municipal de
Educação Cultura e Desportos Senhoras Heien Dias Avancini e Marlene da Costa Ramalho, a
representante Técnico Administrativo senhora Ednalva Neves Ferreira, a representante de Pais

de Alunos senhora Marli Angélica Gomes,o representante do Conselho Municipal de Educação
- CME Senhor José Carvalho da Cruz, os representantes do Governo Dr, Ernani Griffo Ribeiro
e o senhor Dr. Francisco Nilo Gonçalves, a Coordenadora Pedagógica senhora Simone Soares

Cardoso e a Secretária Municipal de Educação. Cultura e Desportos.Senhora Natália Carolino

Costa Pereira com a finalidade de apreciar. discutir e acrescentar sugestões ao Pré-Projeto do
Plano de Aplicação dos Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do MAGISTÉRIO FUNDEF/PRECATÓRÍOS, A Secretária Municipal de Educação senhora Natália Carolino
Costa Pereira, iniciou a reunião dando as boas-vindas a todos e agradeceu por terem aceito o
convite. Logo após informou que a primeira parcela dos Precatórios foi liberada mediante

ações jurídicas por parte da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, Procedeu a leitura da

Resolução n' 1346/2016 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que dispõe

sobre a contabilização e aplicação dos créditos decorrentes de precatório, oriundos de
diferenciação das transferências do Fundef de exercícios anteriores. Salientou que o primeiro
repasse do Precatório do FUNDEF encontra-se devidamente creditado em conta especifica

junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 15.473.319,47(quinze milhões,
quatrocentos e setenta e três mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete
centavos), que corresponde a 80 %( oitenta por cento) do valor total do repasse, descontado

o valor de R$ 478,556,25 (quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e cinqüenta reais
e vinte e cinco centavos) refere-se ao IRRF — Imposto de Renda Retido na Fonte, estipuladd

pela justiça , depositado na agência ; 3558, Conta Corrente : 006-00071012/3. Esclareceu

que a Prefeitura está recorrendo sobre o valor do desconto do IRRF, Ante ao expo^tfá

Secretária Municipal de Educação em parceria com os Diretores das Escolas da;^^de
Municipal de Ensino elaborou o Pré-Projeto do Plano de Aplicação do referido recurso, sem

valores definidos, porque não tem cotações e licitações, destacando a necessidade de realizar

reformas e construção de escolas, aquisição de equipamentos e utensílios, capacitação de
professores dentre outros aspectos, com vistas a disponibilizar ao Conselho Municipal do

Fundeb para apreciação, propondo intervenções necessárias e aprovação, No Pré-Projeto as ^
Escolas a serem comtempíadas são: Colônia Nova: Escola Municipal Henrique Brito; Campo IIPoslo da Mala; Escola Municipal Hermelino Fidelis e Escola Municipal Bela Vfista; Posto d

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: VOSULGZCJOBYIX/59HG73A
Esta edição encontra-se no site oficiai deste ente.

Difirio OncÍ:iI do

município

segunda-feira

Nova Viçosa

Mata; Escola Municipal Deputado Oscar Cardoso ; Colégio Vera Cruz; Escola Municipal Oe
Ensino Fundamental Abel Dias de Melo; Escola Municipal Anísio Marques de Souza; Escola

Municipal Ailton Marques de Souza; Helvécia: Escola Municipal João Martins Peixoto; Argolo:
Escola Municipal Deolisano Rodrigues de Souza e Escola Municipal Ana Régulo; Campo I Nova Viçosa Escola Municipal Maurilio Alves de Almeida; Nova Viçosa Escola Municipal Raul
Gazzinelli; Escola Municipal Theones da Fonseca; Complexo Educacional Afrânio Fernandes

Cunha ;Centro Educacional de Nova Viçosa; Escola Municipal João Paranaguá Filho. A
conselheira senhora Rejane Aparecida Gonçalves Cajá, informou que a escola supracitada
Escola Municipal Ana Régulo já passou por reformas recentemente, constante do Processo

Licitatório Processo Administrativo n' 273/2018, A Secretária Natália Carolino Costa Pereira,

acatando o pedido da conselheira pediu para suprimir o nome da Escola Municipal Ana Régulo
da lista de reformas previstas que foi aceito por todos os conselheiros presentes.Constatou-se

diante das discussões a necessidade de que muitas escolas da Rede Municipal de Ensino de
Nova Viçosa precisam de reformas e ampliações que atendam a demanda de matrículas.

Algumas Instituições de educação ainda não possuem prédio próprio e funcionam em locais
inadequados ao atendimento que oferecem e em sua grande maioria necessitam de reformas e
ampliações. Do mesmo modo algumas construções precisam ser efetivadas. A mesma

informou que foi apresentado no dia doze de julho de dois mil e dezenove, no Espaço Cultural
de Posto da Mala o Protocolo de Intenções que contou com a presença de servidores da
educação. Secretários, vereadores e representantes da comunidade, pelo senhor Adebaldo

Rodrigues dos Santos da Diretoria de Engenharia da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa em
atendimento a solicitação feita pelo Prefeito Municipal Sr Manoel Costa Almeida orçamento
para obtenção de estimativa do valor a ser investido por escola. Observou-se a necessidade de

investir na formado continuada dos servidores da educação em seus diferentes segmentos,
primando pela valorização dos profissionais da educação e pela qualidade do ensino ofertado.
De acordo com o levantamento das necessidades de equipamentos e mobiliários realizado

junto às Unidade Escolares Municipais, constatou-se também a carência e a precariedade dos
mesmos, fato què interfere diretamente na qualidade do ensino. Os Objetivos Gerais do Plano

de Aplicação estão diretamente relacionados às diretrizes do Plano Nacional de Educação e
Plano Municipal de Educação, com vistas a garantia de uma educação pública de qualidade e

universal. Destacam-se como objetivos gerais das ações: Erradicação do analfabetismo;
Universalização do atendimento escolar; Superação das desigualdades educacionais; Melhoria

da qualidade de ensino; Valorização dos profissionais da educação. Após apresentação feita
pela Secretária Natália Carolino Costa Pereira, o Presidente do Conselho do FUNDES Sr,
Antônio Carlos questionou porque alguns municípios podem fazer o rateio e outros não, A

senhora Secretária de Educação respondeu que está seguindo as orientações recebidas do

TCü (Tribunal de Contas da União) e TCM (Tribunal de Contas do Município), O sr, Dr.
Francisco Nilo Gonçalves também fez uso da palavra, esclarecendo algumas dúvidas para
maior entendimento dos demais conselheiros a respeito das decisões do TCU (Tribunal de
Contas do Município) e Resoluções do TCM (Tribunal de Contas do Município), A Secrefáriá
Municipal de Educação senhora Natália Carolino Costa Pereira, finalizou a apresentação e
exposição do Pré-Projeto que fora elaborado com a participação dos gestores, e em visitafi^r

loco nas Unidades Escolares, A Conselheira Mariene da Costa Ramalho ressaífojya

importância da apresentação e aprovação do Plano de Aplicação dos Recursos Oriui^ós do
Fundo de Manijtenção e Desenvolvimento do Ensino fundamental e de Valorização do

Magistério - FUNDEF/PRECATÓRIOS, em anexo, que fica fazendo parte d^a Ata como se
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aqui estivesse transcrito.o qual foi acatado e aprovado pelo Presidente do Conselho e demais
Conselheiros. Portanto, nào havendo por parte dos presentes a esta reunião nenhuma
manifestação contrária ao exposto pela Secretária Natália Carolino Costa Pereira, a mesma

deu por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos os participantes, Eu, Roselâni

Dias Marques Fernandes, lavrei a presente ata que após lida e aprovada segue assinada por
todos os presentes.

Roselâni Dias Marques Fernandes
Secretária dos Conselhos Municipais

IV^AIjc.

bo^Jk.

Natália Carolino Costa Pereira

Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos
Antônio Carios Gomes da Silva
Presidente do CASC/FUNDEB

DEMAIS MEMBROS 00 CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDES E CONVIDADOS

íSil

Marli An^j^câ^omes

Marléne da Costa Ramalho

Representante Secretaria Municipal
de Educação Cultura e Desportos

1

£1.

Rejáne Aparecida Gonçàlves Csjà

Representante de Pais de Alunos

José Carvalho da Cruz

Representante do CME

Representante de Professores

/M'i.)i

. 'Vr-mi/K: •

Heien Dias A<^áncini
Represehtanle Secretaria Municipal de

Ernani Griffo Ribeiro

Representante do Governo

Educação Cultura e Desportos

Francisco Nilo Gjohçalves
Edméia Cata Preta Nunes

Representante do Governo

Representante de Professores

Ednalva Neves Ferreira

Kátia Regina Barres da S.Tharlher

Representante Técnico

Vice- Presidente CACS/FUNDEB

Administrativo

Simone Soares Cardoso

Especialista em Educação
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ANEXO

DO DECRETO N". 835/2019
Ata de Audiência Pública, realizada em
08/11/2019.

Endereço; Av, Oceânica, 3100,- Abrolho» i. Nova Viçosa • BA. CEP: 4S920-000
Fone;(|3)3208-1124
•E-mail:g»bir»eledopr<tlello@no»avieota.ba.gov,br-CNPJ N': 13.761.431(0001-49
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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO DO PLANO
DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEF,
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL.

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se no

Plenário desta Câmara Municipal de Nova Viçosa, de acordo com o Editai de Convocação
para Audiência Pública, de autoria do Prefeito Municipal, Sr. Manoel Costa Almeida,

datado do dia 30 de outubro de 2019, sob a coordenação da Secretária Municipal de
Educação. Cultura e Desportos, Sra. Natáiia Carolino Costa Pereira, com o objetivo de
apresentar o Flrojeto do Piano de Aplicação dos recursos de compiementaçâo da União

ao FUNDEF. Às 16H15, o Sr. José Anastácio Carvalho Machado, saudou a todos e
convidou para compor a mesa a Sra. Natalia Carolino Costa Pereira, o Sr. Francisco Nilo
Gonçalves e a Sra. Maria Odilene Fernandes Carvalho de Souza, o Sr. Francisco Nilo

Gonçalves, convida para compor a mesa o presidente do Conselho do FUNDEB, o

Presidente do Conselho de Educação e o Presidente do Conselho de Alimentação
Escolar, em sêguida, dando inicio aos trabalhos o Sr. Francisco Nilo, faz menção do
Edital de Convòcaçâo para Audiência Pública, de autoria do Prefeito Municipal, saudando
a todos da mesa o Sr. Francisco Nilo. inicia fazendo um retrospecto acerca dos recursos

oriundos do FUNDEF repassado a menor, que hoje está em torno de aproximadamente
de RS 15.500,000,00 (quinze milhães e quinhentos mil reais), salientou acerca dos
pareceres da União e do Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios do Estado da

Bahia, em que esses recursos só podem ser empregados na manutenção e reforma de
equipamentos públicos, vedado o pagamento a sen/idores da educação. Em seguida ele
passa a palavra para a Sra. Natáiia Carolino Costa Pereira para apresentação do piano
de aplicação. A Sra. Natáiia Carolino Costa Pereira, saúda a todos os presentes, e fala do
objetivo desta audiência, e que o piano fora elaborado durante o ano, com reuniões com

diretores, conspihos municipais e, visitas em loco e a parlir dal foi feito um pré-projeto
para a partir dele gerar o projeto, em seguida ela inicia a apresentação do Piano de
Aplicação dos recursos de compiementaçâo da União ao FUNDEF. Após a apresentação
da Secretária Natáiia Carolino Costa Pereira, ela devolve a palavra para o Sr. Francisco

Nilo Gonçalves que convida o engenheiro civil Sr. Adebaido Rodrigues dos Santos para
detalhar acerca dos serviços que ele fora contratado. O Sr. Adebaido Rodrigues dos

Santos fala acérca de seus serviços e passa a palavra para o Sr. Caio Macieira que fará

apresentações Ide vídeos de escolas. O Sr. Caio faz a apresentação de videos. Feita a
apresentação a oaiavra retorna ao Sr. Francisco Nilo. que abre espaço para discussões, o
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primeiro a falar foi o Sr, Pedro Cardoso, representante do APLB-Sindícado, que saudou a

todos e teceu tomentários acerca dos precatórios do FUNDEF. A palavra é retornada ao
Dr, Francisco Nilo Gonçalves que teceu comentários acerca da fala do Sr. Pedro Cardoso.

Em seguida o Sr, Francisco Nilo passa a palavra para a Sra. Cátia Regina Barros Silva
Tarlher, vice-presidente do Conselho do FUNDES, que teceu comentários acerca do

plano de aplicação e. também, acerca dos precatórios que devem ser repassados aos

servidores da educação 60% (sessenta por cento) desses recursos. Retomada a palavra
para o Sr. Fraficisco Nilo. diz que hoje náo é para aprovação do plano de ação e sim,
somente apresentação. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Francisco Nilo encerou a

sessão, e para constar lavrou-se a presente atò que vai assinada abajw pelos presentes.

Nova Viçosa, em 08 de novembr^e 2019.
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DECRETO N'' 879/2020
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020

Aprova aiteração do Plano de Aplicação de Recursos
dos Créditos Decorrentes de Precatórios Oriundos de

Diferenças das Transferências do FUNDEF e dá Outras
Providências.
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DECRETO N" 879/2020
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020

"Aprova alteração do Plano de Aplicação de
Recursos

dos

Precatórios

Créditos

oriundos

transferências

do

de

FUNDEF

decorrentes

de

diferenças

das

e

dá

outras

providências".

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

COSTA ALMEIDA, no uso das suas atribuições que lhe sáo conferidas pelo artigo 60 da
Lei Orgânica Municipal,

Considerando que no dia 06 de fevereiro de 2020, foi realirada uma Reunião

Extraordinária com a Secretária Municipal de Educação. Cultura e Desportos e os
membros do Conselho Municipal do FUNDEB, com a finalidade de reduzir e adequar o

quantitativo dos itens constantes nas tabelas 04. 05. 06,07 e 09 do Plano de Aplicação dos
Créditos decorrentes dos Precatórios oriundos de diferenças das transferências do
FUNDEF. constante do Decreto n® 835/2019;

Considerando que foi tomado por base os valores constantes nas pesquisas e
comparações de preços praticados pela Administração Pública, que na soma total dos

valores constantes nas tabelas 04, 05, 06, 07 e 09 das especificações do Decreto n®.
835/2019, foi superior ao valor estimado, passando a existir a necessidade de adequação
dos quantitativos;
DECRETA:

Art. 1®. Fica aprovada a alteração do Plano de Aplicação de Recursos dos

Créditos decorrentes de Precatórios oriundos de diferenças das transferências do

FUNDEF, conforme Anexo I deste Decreto, adequando os quantitativos nas tabelas 04, 05,
06, 07 e 09 do Decreto n®. 835/2019, ficando mantido as demais tabelas sem nenhuma
alteração, conforme Ata do Conselho do FUNDEB -(Anexo II).

Art. 2". Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em
contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Viçosa - BA,em 07 de fevereiro de 2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Endereço: Av. Oceânico.3100,- Abrolhos I, Nova Viçosa - BA. CEP: 45920-000
Fone;(73) 3208-1124-E-maii: gabinetedoprefailoignovavieosa.ba.gov,br-CNPJ N': 13.781.53110001^9
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ANEXO I

DO DECRETO N°. 879/2020
Alteração do Plano de Aplicação de Recursos dos
Créditos decorrentes de Precatórios oriundos de

diferenças das transferências do FUNDEF, adequando
os quantitativos das tabelas 04, 05. 06, 07 e 09 do
Decreto n®. 835/2019.

Endsreço: Av. Ocetnica, 3100,- Abrolhos I, Nova VI(osa - BA, CEP;45920-000
Fone:(73)3208-1124•E-mall; Babin«te<loprefelto@hovavlcosa.ba.gov.br- CNPJ N*; 13.761,531/0001-49
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PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
FONTE: PRECATÓRIOS FÜNDEF

AÇÃO

META-PME

PERlODO

Cadastramento, levantamento, elaboração de projetos e

arquitetura, instalações hidros sanitárias, instalações elétricas,
estrutura de concreto armado e elaboração de orçamento para
reforma de unidades escolares

2019-2020

META 01 e 1.7

Ampliação da Creche Municipal Pequerruchos (Posto da Mata)

2019-2020

META 01 a 07

Aquisição de Eletrodomésticos - linha branca, inclusive

2019-2020

META 01 a 07

Aquisição de Ar Condicionado para climatfzaçâo de escolas

2019-2020

META 01 a 07

Aquisição de móveis escolares

2019-2020

META 02 e 2.8

Reforma, ampliação e adequações de escolas de Ensino

2019-2020

bebedouro - oara eouroar as unidades escolares

Fundamentai

META 02 a 2.8

Construção de Escolas de Ensino Fundamental;
EMEF Abei Dias de Melo (Posto da Mala)

2019-2020

META 03 e 3.4

Aquisição de transporte escolar

2019-2020

META 05 e 5.2

Criação de instrumentos de Avaliação Municipal

2019-2020

META 05 a 5.3 e
META 07e7.11

Aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos
(computadores, impressoras, scanner, data show, etc.)

2019-2020

META 12 a 14

Capacitação dos profissionais do magistério da educação

2019-2020

Valor total do investimento- R$ 15.473.319,47 (quinze milhões, quatrocentos e
setenta e três mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos).
QUADRO RESUMO DE INVESTIMENTOS

Tabela 1 •Projetos de Engenharia e Arquitetura
PROJETOS

Projeto Arquitetônico
Projeto Estruturai

Proieto de Abastedmento de Agua
Proieto de instalações Sanitárias

UNIDADE

QUANTIDADE

•

•

•

Projeto Elétrico de Baixa Tensão

Projeto de Combate a Incêndio e Pânico
Projeto de Lógica e Telefonia

.

Projeto de Energia Fotovoitaica
Projeto de Ar Condicionado

_

-

-

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I, Nova Viçosa - BA, CEP: 45920-000
Fone:(73) 3208-1124 - E-mall: sabinetedoprefslto@novavlcosa.ba.gov.br-CNPJ N': 13,761.531/000149

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GUOKK+2XMQXFR64X+1MY+Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diário OficinI do

Segunda-feira

Nova Viçosa

MUNICÍPIO

10 de Fevereiro de 2020
5 - Ano - N» 3274

70

HDVA

Tabela 2•Ampliação da Creche
CRECHES

Croche Municipal Pequerruchos(Poslo da Mata)

UNIDADE

QUANTIDADE

unidade

02 salas

Tabela 3 - Reforma, ampliação, adequações e construção de Escolas de Ensln
Fundamental e instalações (serviços a serem executados nas unidades escolare
constantes em anexo A)
1

ESCOLAS

Colégio Municipal Vera Cruz
Complexo Educacional Afrãnio Fernandes Cunha
Escola Municipal Ailton Marques de Souza

Escola Munldpal Anísio Marques de Souza

Escola Municipal Bela Vista
Escola Municipal Deolisano Rodríques de Souza
Escola
Escola
Escola
Escola

Municipal Deputado Oscar Cardoso
Munldpal Henrique Brito
Munldpal Hermelino Fidelis
Munldpal João Martins Peixoto

Escola Munidpal João Paranaguá Filho
Escola Munldpal Maurilio Alves De Almeida
Escola Munidpal Raul Gazzlnellí
Escola Munidpal Theones Soares Da Fonseca

EMEF Abel Dias de Melo (Posto da Mata)

UNIDADE

QUANTIDADE

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Unidade

01

Creche Municipal Professora Emíiia Suiz
Creche Municipal Zélia Réquio Bremer

Unidade

01

Unidade

01

C.E.I. Cantinho dos Corais

Unidade

01

VALOR ESTIMADO para realização dos Itens das tabelas 1, 2 e 3: R$ 12.000.000,00(Doze
milhões de reais)

Tabela 4- Aquisição de equipamentos e recursos tecnológicos
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
AdaptadorWI-FI USB

Caixa de Som Potente com Tripé com 2 unidades
Computador Completo com kit multimídia

Data Show |
Estabilizador

Filmadora Digital
Impressora Multifuncional colorida

Máquina Copiadora

UNIDADE

QUANT,

Unidade

60

Kit

12

Kit

85

Unidade

10

Unidade

40

Unidade

1

Unidade

25

Unidade

3

Fona:(73) 3208-1124• E-mali: gBbinatedoprefelto@novavlcota.ba.gev.br-CNPJ N*: 13.761.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GUOKK4-2XMQXFR64X+IMY+Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

