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CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 799/2020.

MODALIDADE LICITATÓRIA: RDC -Regime Diferenciado de Contratação RDC
comum n°006/2020

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de
engenharia, voltado a reforma das escolas municipais: ESCOLA AILTON

MARQUES e ESCOLA ANÍSIO MARQUES, de acordo com Termo de Referência
Anexo I.

EMPRESA: R.R.K. CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ n° 12.125.040/0001-49,
Endereço Avenida Presidente Getulio Vargas, 3421, Edif. Esmeralda, Andar 5, Sala
505, Bairro Bela Vista Teixeira de Freitas, Bahia, neste ato representado pelo
procurador, o Sr. Idalecio Pereira Mendes, Portador Da Carteira De Identidade N°
0764483129 - SSP/BA, CNH 02548224600 DETRAN/BA e inscrito no CPF/NF sob o n^

921.843.915-49, residente domiciliado a Rua Ligia Fagundes, n" 206,Mirante do Rio,
Teixeira de Freitas - BA.

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

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/05/2020
DATA DA RATIFICAÇÃO: 20/05/2020
DATA DA VIGÊNCIA: 20/05/2020 á 31/12/2020

VALOR GLOBAL: Lote 01- Escola Municipal Ailton Marques com o valor de R$
298.659,36 (duzentos e noventa e oito mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e trinta e
seis centavos) e LOTE 02- Escola Municipal Anísio Marques com o valor de R$
329.861,47 (trezentos e vinte nove mil e oiíocentos e sessenta e um reais e quarenta e
sete centavos).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: DECRETO: 867/2020

lana PatríclaTrajano da Silva CláudiaWc. Moreira RoseanWj. dos Santos
Secretária

Pfesidente

Membro

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

Fone:(73)3208-1124 E-maíl: rdc8350@email.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49
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AUTUAÇÃO

Aos 17 (dezessete) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, autuei sob
n° 799/2020 os seguintes documentos: Autorização do Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal para Abertura de Processo Administrativo em atendimento
ao Oficio Requisitório oriundo da Secretária Municipal de Educação, Cultura e
Desportos solicitando a abertura de Processo Licitatório para Contratação de
empresa especializada para prestação de serviço de engenharia, voltado à
reforma das escolas municipais: ESCOLA AILTON MARQUES e ESCOLA

ANÍSIO MARQUES, de acordo com o Plano de aplicação de Recursos dos
Créditos decorrentes dos Precatórios oriundos de diferença das transferências
FUNDEF, no Regime Diferenciado de Contratação previsto na lei n°
12.462/2011, conforme especificado no projeto e seus anexos, e os
seguintes Anexos: Planilha Orçamentária Estimada, Cronograma Físico
Financeiro, Composição BDI, Memorial Descritivo,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 867/2019, 831/2019. 835/2019 e
879/2019.

Cláudia O. C. Moreira
Presidente da CPL

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

Fone:(73)3208-1124 E-mail: rdc83S0(S)gmail.com - CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49
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DECRETO N" 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".
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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 legai de suas atribuições e em cumprimento aos dispositivos

da Lei n®. 8.666/93 e suas alterações posteriores c/c as Lei Municipais Complementares
n®. 014/2006 e 052/2017;

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

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

DECRETA:

Art.

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;
Roseane Nascimento dos Santos - Membro.

Art. 2®. Compete a Comissão o processamento e o julgamento das

habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames
licitatórios instaurados, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro
cadastral de fornecedores da Coordenadoria de Compras, sua alteração e
cancelamento.

Art. 3®. Os membros da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Nova Viçosa, responderão solidariamente por todos os atos praticados pela

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I, Nova Viçosa ■ BA CEP: 45920-000
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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.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

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

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL
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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"
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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 o 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 - PAC;

li - das obras e serviços de engenharia no âmbito do Sistema Cínico 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, à tecnologia e à inovação.
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A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do instrumento

convocatório e 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 licitantes;
II - promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre
custos e benefícios para o setor público;
III - incentivar a inovação tecnológica; e

IV - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração Pública.
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 estrutural e operacional e com as características adequadas às
finalidades para a qual foi contratada;
II - empreitada por preço global: quando se contrata a execução da obra ou do serviço por

preço certo e total;
III - 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 final do objeto.

V - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível 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 serviços

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 ambiental
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;
VII - 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 forma 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 á 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 plano 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 à 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
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igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do
desenvolvimento nacional sustentável, da vlncuiaçâo ao instrumento convocatório e do
julgamento objetivo.

Art. 6°. Nas licitações e contratos de que trata este Decreto serão observadas as
seguintes diretrizes:

I - 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;

II - padronização de instrumentos convocatórios e minutas de contratos, previamente
aprovados peia Assessoria Jurídica do Município de Nova Viçosa;
11) - busca da maior vantagem para a Administração Municipal, considerando custos e
benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os
relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação
econômica e a outros fatores de igual 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 pelos licitantes, de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
existentes no iocal 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 licitantes, 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 à:

I - disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras
contratadas;

II - mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
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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 imaterial, inclusive por melo
da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e
VI - acessibilidade 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 servidor, 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, 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
ill 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 vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o licilante 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.
Capítulo 11
DOS PROCEDIMENTOS AUXILIARES

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 8®. São procedimentos auxitiares das licitações regidas por este Decreto:
I - cadastramento;

II - pré-qualificação:
ill - sistema de registro de preços; e

)V - 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 substitui-los.
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Art. 10. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contado a partir da data da

intimação ou 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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§1®. A convocação de que trata o caput será

realizada

mediante:

I - publicação de extrato do Instrumento convocatório no Diário Oficial da União, do Estado,
do Município, conforme o caso, sem prejuízo da possibilidade de publicação de extrato em
jornal diário de grande circulação; e

II - divulgação em sítio eletrônico oficial 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
intimação ou da lavratura 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 que 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 à 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 licitantes
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
II - estejam regularmente cadastrados.

§ 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. Oceânica. 3100.- Abrolhos I. Nova Viçosa - BA. CEP: 45920-000

Fone:(73) 3208-1124 - E-mail: gablnetedoprefeHoignovavlcosa.ba.gov.br- CNPJ N°: 13.761.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0GZTJLHQ41WT6DLNJ0MW0W
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira

Nova Viçosa

20 de Novembro de 2019
10-Ano -N°3089

Diário Oficial do

MUNiCiPiO

§ 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. 18.0 Sistema de Registro de Preços destinado especificamente 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 formai
de preços para contratações futuras, relativos à prestação de serviços, 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, fornecedores,
órgãos participantes e condições a serem praticadas, conforme as disposições contidas no
instrumento convocatório e propostas apresentadas;

Mi - órgão gerenciador: órgão ou entidade pública responsável pela condução do conjunto
de procedimentos 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 serviço, 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
demandado pela administração pijblica.

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

li - 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 - ocorrerá utilizando-se critério de julgamento menor preço ou maior desconto; e
III - 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 formaiizaçâo 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.

§ 1®. 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;

III - realizará 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.

Art. 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 local de entrega ou de
prestação dos serviços.

§ 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.
Art. 25. Constará do instrumento convocatório para registro de preços, além das
exigências previstas no art. 43, deste Decreto:
I - a especificação ou descrição do objeto, explicitando o conjunto de elementos

necessários e suficientes, com nivel 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;
III - 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,

complementarmente, nos casos de serviços, quando cabíveis, a freqüência, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem fornecidos e utilizados,

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

V - o prazo de validade do registro de preço;
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VI - os órgãos e entidades participantes:
Vil - os modelos de planilhas de custo, quando couber;
Vtll - as minutas 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;

II - definir os itens a serem registrados, os respectivos quantitativos e os órgãos ou
entidades participantes;

III - realizar todo o procedimento licitatório;

IV - providenciar 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 fornecedores 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:

a) do procedimento licitatório;

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

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 forma do inciso IV do § 2° do art. 23.
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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
II) - aplicar eventuais sanções que decorrerem:

a) do descumprimento da ata de registro de preços, no que se refere às suas
demandas; 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 Único. 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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Art. 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 Único. 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^. Os contratos decorrentes do SRP/RDC poderão ser alterados conforme as
normas da Lei n° 8.666/1993, ressalvado o disposto no § 1°.

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

Parágrafo Único.

Será facultada a realização de licitação específica para

contratação de objetos cujos preços constam do sistema, desde que assegurada aos
fornecedores 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 fornecedores 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 reiação aos
órgãos gerenciador e participantes.

Ari. 34. Quando solicitado, o órgão gerenciador indicará os fornecedores que

poderão ser contratados pelos 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 licitante
mais bem classificado, conforme a ordem de classificação; e
III - os demais fornecedores registrados, conforme a ordem de classificação, pelos seus
preços registrados.
§2®. No caso de solicitação de indicação de fornecedor por órgão aderente, o
órgão gerenciador indicará o fornecedor registrado mais bem classificado e os demais
licitantes que registraram seus preços em valor igual ao do licitante mais bem classificado.
§3®. Os órgãos aderentes deverão propor a celebração de contrato aos

fornecedores indicados peio órgão gerenciador seguindo a ordem de classificação.
§4®. Os órgãos aderentes deverão concretizar a contratação no prazo de até trinta
dias após a indicação do fornecedor pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de
vigência da ata.

Art. 35. O órgão gerenciador avaliará trimestralmente a compatibilidade entre o
preço registrado e o valor de mercado.

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I, Nova Viçosa • BA, CEP:45920-000
Fone:(73) 3208-1124 - E-maií: gablnetedoprefeito@novavicosa.ba.gov.br- CNPJ N": 13.761.531/0001-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0GZTJLHQ41WT6DLNJ0MW0W

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira

Diário Oficial do

Nova Viçosa

MUNICIPiO

20 de Novembro de 2019
17-Ano -N«3089

Parágrafo Único. Constatado que o preço registrado é superior ao valor de
mercado, ficarão vedadas novas contratações até a adoção das providências cabíveis,
conforme o art. 36.

Art. 36. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no
mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para
negociarem a redução dos preços aos valores 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 aceitável;
|[( - 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 111 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®. A revogação do registro poderá ocorrer:
i - por iniciativa da administração pública, conforme conveniência e oportunidade; ou
11 - por solicitação do fornecedor, com base em fato superveniente devidamente
comprovado que justifique a impossibilidade de cumprimento da proposta.
§ 2®. 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 fornecedor não prejudicará o
registro dos preços dos demais licitantes.
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Art. 38. Competirá à Secretaria Municipal de Administração, estabelecer normas
complementares necessárias para a operação do SRP/RDC.
TÍTULO III

DAS FASES DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Capítulo I
DA FASE INTERNA

SEÇÃO I
FASES DA LICITAÇÃO

Art. 39. O procedimento de íicitação de que trata este Decreto observará as
seguintes fases, nesta ordem;
I - preparatória;

II - publicação do instrumento convocatório;
III - apresentação de propostas ou lances;
IV - julgamento;
V- habilitação;
VI - recursal; e
VII - encerramento.

Parágrafo Único. A fase de que trata o inciso V do caput poderá, mediante ato
motivado, anteceder as referidas nos incisos iil 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;
II - 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;

o)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 fornecimento;

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 modeio;
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 plano 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 fornecidos;

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;

XI - minuta do contrato, quando houver; e

XII - ato de designação da comissão de licitação.
Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I, Nova Viçosa - BA, CEP:45920-000

Fone:(73) 3208-1124 - E-mail; gabinetedoprefeito@novavicosa.ba.90v.br. CNPJ N"; 13.761.531/0001.49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OGZTJLHQ41WT6DLNJOf\,/IWOW
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
20 de Novembro de 2019

Nova Viçosa

20-Ano - N° 3089

niário (Aliciai dei

município

NDVA

ynçosA
Art. 41. O termo de referência, projeto básico ou projeto executivo poderá prever

requisitos de sustentabilidade 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;

IV - desclassificar propostas nas hipóteses previstas no art. 79;
V - receber e examinar os documentos de habilitação, declarando habilitação ou
inabilitação de acordo com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
VI - receber recursos, apreciar sua admissibilidade e, se não reconsiderar a decisão,
encaminhá-los á autoridade competente;

VII - dar ciência aos interessados das decisões adotadas nos procedimentos;

VIU - 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.

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

informações, corrigir erros sanáveis, tanto formais quanto materiais, referentes à
documentação do processo licitatório.

SEÇÃO 11!
DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Art. 44. O instrumento convocatório definirá:

I - o objeto da licitação;

II - a forma de execução da licitação, eletrônica ou presencial;
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 - 03 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;

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

XIII - 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;
III - o acordo de nível de serviço, quando for o caso; e
IV - as especificações compiementares 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 - BOI 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;
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