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Do: Setor Contábil
Para: Gabinete do Prefeito

ysii/irn&í;
Prezados Senhores,

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos

que o pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgência solicitada, posto que
há financeira e orçamentária com a lei Orçamentária Anual e Compatibilidade com o
Plano Anual e Lei de Diretrizes Orçamentária, sendo que a despesa de Contratação
de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para
reforma e ampliação da Escola Municipal João Martins Peixoto, neste Município,
de acordo com o Plano de Aplicação de Recursos do Precatório do FUNDEF.

decorrente

da

presente

solicitação

será

custeada

pelas

UNIDADES

ORÇAMENTÁRIAS, conforme tabela abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Poder

2

Executivo

Órgão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA

Secretária

501

Secretaria Municipal de Educação, cultura e

Unidade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Atividade

2.069

GESTÃO DAS AÇÕES DO PREÇATORIO DO FUNDEF

Elemento

3390.39.00
4490.51.00

Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica
Obras e Instalações

Fonte

95

Precatórios FUNDEF

Desportos

Nova Viçosa - BA,03 de julho de 2020

LINDOMAR SA1>MIM FONSECA
CRC/BA 020971/0

Endereço: Av. Oceânica, 3100,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73 3208 1124 E-mail: controladQrianvíS)email.com CNPJ n2 CNPJ: 13.761.531/0001-49

PàftfilUtfA

NDV#«

Nova Viçosa-BA,06 de julho de 2020

Do: Gabinete do Prefeito
Para: Assessoria Jurídica

Em atendimeiito ao oficio requisitório oriundo da Secretária Municipal de Educação,
Cultura e Desportos, solicitando a abertura de Processo Licitatório para Contratação de
empresa especializada cm obras e scr\'iços de engenharia para execução da
reforma e ampliação da Escola Municipal João Martins Peixoto, para atender as
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, no Regime Diferenciado de
Contratação previsto na lei n° 12.462/2011. na modalidade RDC-Eletrônica conforme
especificado no projeto e seus anexos. Solicito desta assessoria Jurídica analise e
emissão de P

recer Jurídico, bem como minuta de edital em acordo com a Lei Federal

12.462/2011 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666/93.

refeito Municipa

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

Fone:(73)3208-1124 E-mail: rdc8350g)Bmail.com - CNPJ nS CNPJ; 13.761.531/0001-49

MUNICÍPIO 0£ NOVA VIÇOSA
ESTADO DA BAHIA

PARECER JURÍDICO
Processo AtJministrativo n'',834/2020

Or^enr Comissão de Ltitação.
Assunlo: reforma de escolas inunicpais.

Interessado^; Secretaria Municipal de Educação. Cultura e Desporto.
EMENTA: Direito Adminislrativo. Análise jurídica
do texto da minuta do Edital do RDC. Possibilidade

Juridica. Constatíição dc regularidade. Aprovação.

1. Relatóríj.
Trata-se de parecer jurídico preliminar solicitado pefo Setor de Compras c Licitação sobre

Procedimenio Licitatório na modalidade REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÀO-RDC,
cujo objeto c a contratação de cnpresa especializada em obras c serviços de engenharia para execução
da reforma e ampliação da Escoh Municipal João Martins Peixoto, para atender as demandas da

Secretaria hílunicipal dc Educação, Cultura e Desportos.
Os autos estão instruídos, com todos os documentos exigidos porleL

2. Análise jurídica. RDC:Regência c Instrução Processual. Edital c anexos.
O jxame dos autos se dá nos termos da Lei subtraindo-se análises que írtçortem
considerações de ordem técnica, finaiKcira ou orçamentária, considerando a delimitação legal de

competênciaj do cargo, com teor elucidativo não vinculativo da Autoridade Conpetente,

O RDC foi insthukio pela Lcin". 12.462, de 2011 com o escopo de conferir agilidade e eficácia

às contrataçpes relacionadas à ínfraestrurura para os eventos que já ocorreram no Brasii a cxenpb
da Copa do Mundo em 2014 e das OBrapiadas ocorrida era 2016.

Postérionnenie, por meio da recente Lei n°. 12.688, dc 18 de julho de 2012, tal regime de
contratação foi estendido às ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Comi isso, a instituição do RDC, como modalidade autônoma de licitação, afigura-se
corrpatível comosLstema coastitucional posto.

Regiiitre-sc que, diferentemente do que ocorre com o Pregão, a adoção do rito do RDC afigurase uma feculdade conferida ao gestor, o qual, nos termos do §2® art 1° da Lei no 12.462, de 2011,
1
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município oe nova viçosa
ESTADO DA BAHIA
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caso haja e^sa opção, deve fündamcnlar a sua escolha, iixiícando-a no instrumento coiivoç^tórío da
licitação.
Hssa opção acarreta o aôstamenlo das nomias contidas na Lei do 8.666, de 1993:
"Ait r(...)

§ 2° A opção peto RDC deverá constar de íbrma expressa do instrumento
convoeatórk) e resultará no alástamento das normas contidas na Lei no 8.666.

de 21 de junho de 1993. exceto nos casos expressamente previstos nesta Lei".
Diante dessa dicção togai, podc-sc extrair que a lei que regulamenta o RDC c uma itorma
especial de j contratações públicas, pois afasta, em re^, a aplicação da lei ^ral de contratações
públicas.
obstante, peto próprio texto da Lei no 12.462, de 2011, depreende-se que esse

Não

não é total, já que há diversas referencias à aplicação subsidiária da Lei 8.666/93.

alástamento

Assim, na medida em que o RDC aparece como modalidade licitatória ai^ônoma. aplicável
exctusivamenle àquelas situações em que se busca uma maior simplificação, celeridade e eíiciêttcia,
conforme se extrai do enunciado do caput do art. Io da Lei no 12.462, de 2011, pode-sc concluir que
conpete ao legislador indicar quais são essas situações iãticas cm que será salutar a adoção de tal

procedimento.
outras palavras, é itiportanle que a adoção das situações pelo legislador guardem

Em

pertinência rom uma maior necessidade de siinplificação, celeridade e eficiência.
Corr

tais considerações, a situação elencada in caso. qual seja. a realÍ7ação de obras e .serviços

de engenharia, pode. a princpio, enquadrar-se cm h^ótese plausível de adoção do RDC, na medida
em que possibilitará arefonna e ampliação de diversas escolas municipais.
Sublinhe-se que a presente apreciação restringe-se ao atendimento das exigências legais do
Processo Licilatório em tela, sem considerar a real necessidade do objeto licitado e valores descritos.
No

:aso concreto, a instauração de procedimento licitatório foi autorizada pela autoridade

competente. com a finalidade de suprir as necessidades do Mianicípio.

Av. OceiDÍci. i' 2994 -.Vbrolhos I - .Ntiii Viçosi - EUado da Babii - CEP: 4S92l}-000- Tel.; (73l 321)8-1124
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Coi|iíbrme relatório acima, os docuiTcntos constantes nos autos foram devidamente
emimerados

e subscritos pelos servidores responsáveis, e o processo contém todos os atos essenciais

à reatização do certame — iàsc interna, estando apto a ser publicado seu edital rK> diário oficial

Alem disso, há Decreto Municipal regulirizando a aplicação do RDC no âmbito do Municpjp

de Nova Vi|;osa/BA.

Lfn'
rco.
o

3. Conclusão.

\ *

Segue os autos para prosseguimento dos demais atos e que sejam aplicados ao <
os principio: que regulam os procedimentos licitatórios.

Do exposto, restrita aos aspectos juridioo-formais, OPINO pela inexistência de óbice legal ao
prosseguimento do procedimento licitatórk), considerando as cláusulas que conpôcm o Edital No
com relação aos demais componentes tais como: planilhas, termo dc referência, projeto básico e etc.,
estes são d: inteira responsabilidade do setor técnico responsável pela elaboração do mesmo. Além
disso, qualquer errata, parecer ou manifestação posterior é também de inteira responsabilidade do seu
subscritor.

Por fim, acrescento que o parecer que submeto neste momento não é vinculante, pois nas

palavras de Gasparini "o parecer vinculante é, no mínimo, estranho, pois se a autoridade conpetente
para decidir' há de observar suas conclusões, ele deixa de ser parecer, opinião, para ser decisão"

(GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. S.ed.Editora Saraiva, 2003.p. 87).

É o |>arecer. À Consideração Superior.
Nova Viçosa, 06 de julho de 2020.

»IbI Tnino CofiinlhD Mashad^

Advognda -OAB/BA 28.inã

Daniel Teles Carvalho Machado

Advogado - OAB/BA 28.109

Av. OceÍDici, a' 2994•.tbrollios !- Novi VifOii - Eslti!» da Bthii - CEP: 4S92I)-I)I>0- Tel.: (731 321)8-1124
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
CNPJ N; 13.761.531/0001-49

AVISO RDC ELETRÔNICO N® 003/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° B34/2020
A CPL do Município de Nova Viçosa- BA torna ciente aos interessados que realizará no dia 20/08/2020 às lOh no site

Comprasnel Processo Licitatófio na Modalidade RDC ELETRÔNICO, tipo empreitada por Preço Global, critério de
julgamento Maior Desconto contratação de empresa especializada em obras e serviços de engentiaria para execução da
reforma e ampliação da Escola Municipal João Martins Peixoto, para atender as necessidades da Secretaria Municipal

de Educação, CuKura e Desportos, ficando a cargo da Empresa Contratada todas as despesas de mobilização e
desmobilização de equipamentos e demais serviços pertinentes. Edital e anexos disponíveis
https://wvvw,comprasgovemamen1ais.gov,br/index,php/pgc. httpsr/Avww.novavioosa,ba.gov,br/site/editais, Nova Viçosa.
28 de julho de 2020, Cláudia O, C. Moreira - Presidente da CPL,

CERTIFICAÇÃO DIGITAL:96MAZSOD8BCIKNKS+P85MG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - seção a

N» 143. (erça-reird. 28 (te Julho de 2020

\$SU 1677-70«g

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

compor egutpe neces»4(ia ac dçde^ de prevenção e controle para enfreotaovento do
COV1D -19. . com a finalidade de adeguer a indoclo âo$ recuT»oi orçamentários da

AVISO oe SUSPENSÃO

Secretaria de Saúde, a Portaria rt* 1,72. de IS de At)ril de 2020. de acordo com a Lei

PREGÃO eLETRÕNlCO N» 1/2020

Oftamenlária n» 779/2020. Data; I /07/2Q.
TERMO OÉ APOSTILAMENTO N» 13% 20.

O MUN. DE MATA DE SiO JOlO, lecrescMOdo

A Pregoeira do Município de Nova Víçoia, TORNA PÚBLICO, para conhecimentc

pelo Prefeito, no uso de svds atribu ;Ões, com base no Art. 6S. § 8* da Lcl Pcdoral n*.
8.686/93 e na Lei Municipal n«. '.484/92 resolve expedir a presente AFOSDLA a
Dispensa do processo n' 5888/2020 ratdreado em D7/cw/20 com a empresa antonio
CARLOS SA8ACK ALViS JÚNIOR PR. cujo objeto é aquisiçlc de matenal dO tipO

dos Interessados, a suspensão do Pb n« oni/2020. com abertura prevista para 28/07/2030
è$ RhSOniln. cujo objeto é a aauniçáo do conjuntos Maker Edu<>>cionai, composto por
mõdulos para alunos e professores com marenal de apoio pedagógico, serviços de

equipamento de proteclo individual como ado^lo de medida eniergenclal para reducle

com vistas a retificação do Processo Administrativo e do Edliai e de seu
Referéncrj. A neva data da seção pública terá informada através dos irvesmos

en^retamento contra o risco e proliferação do COVlD 19, com a finalidade de adequar

a indicaclo dos recursos orçamentários da Secretaria de Saúde, a Portana n* 987. de
24 de Abril de 20. de acordo com a Lei Orcamenlaria n^ 779/20 Data: 13/07/20.

capacitaçSo, plataforma EAD e suporte técnico e pedagógico para atender as demandas^
Secretaria Municipal de Educação. Cultura é Desportos do Município de Nova Víçcjctfj^.
divulgação utltitades antenormenie.

Nova Viço&â. 27 de Julho de 202D.

TertMO OE APOSTILAUENTO N« Us/^0. O MUN. DE MATA DE SXO JOAO. representado

IVANIIZE 5. CAMARA

peta Prefeita, na uso de suas atribua;8es, com base no Art, 6S. § S* da lei Federal n*.
8.866/93 e na Lei Municipal r\7, A1 484/93 resolve Cipedír a presente APOSTilA ao
contrato n* 178/20 assinado ern

Pregoeira

AVISOS 01 LICITAÇÃO
ROC ELETRÔNICO Nt 1/2020

>8/0V20 com a empresa RODRIGO JOS^ LEITE

FERREIRA. cujO objeto é » prestaçlo de serviços máriicos r>a média eomplexidade.para

compor equipe necessária as ações. de prevenção e controle para enfrcnlamenlo do
COVIO -19. , com a finalidade de adequar a indrcaclo dos recursos orçamentários da

PROCESSO ADMINISTRATIVO N« 832/2020

Secretaria de Soúde. a Portana n* 272, de 15 de Abril de 20. de acorde com a Lei
Ofçamenuriâ n» 779/20. Data: lS/07/20.

A CPL do Mui^ipio de Nova Vicosa- BA torna Cienie aos interessados que
realuará np dia 20/08/2020 as 9h no site da Comprasnet Processo LicitaCórfo na

HRMO 0£ APOSTILA MCNTO N? 138/30 O MUN DE MATA DE SZO JOlO, rcpreserttado

FAaior Ocsconlo para a conlratoção de empresa especializada em obras e serviços de
engenharia para execução da reforma e ampliação do Complexo Educacional Afrãnío

pelo Prefeito, no uso dc suas atribui ões. com base no Art. 6S. h 8' da Lei Federai nt.
8.666/93 e na U*l Municipal n^. 484/92 rcsnlve expedir a presente APOSTILA a

Disper^sa do processo n* 7403/20 niificado em lB/05/20 com a empresa CJRUGICA
SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUD EiREll. cujo objeto é a aquisição de oxmietro
como adoçáa üc medida emergem aí para redução enfretamento contra Q risce e
proiiferaçSo do COviD 19. com a Inaildade de adequar a indicacSo dos recursos
orçamentários da Secretaria de Saú e, a Portaria n* 987. de 24 de Abnl de 2020. de
acordo com a Lei Orçamentária n' 779/20. Data: 14/07/20.

TERMO DE APOSTILAMENTO N« 1S9/2020, D MUN DE MATA DE SAO JOAO,
representado pelo Prefeito, no uso de suai atribuições, com base no Art. 65. k õ' da
Lei Federal ns. 8.666/93 e na Lei Municipal ne. 4.484/92 resolve expedir a presente
APOSTILA 30 contrato n* 202/20 a: Sinado em 15/05/20 com a empresa LAM MED
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA cujo Obje o é a prestação de serviços médicos na média
complexidade.para compor equipe n cessária as ações de prevençSo e controle para
enfrentamenic do COViD -1% com
finalidade de adequar a indicação dos recursos
orçamentárias da Secretaria de Saúc e. A Portaria n* 173. de 27 de maio de 2020, dé

acordo com a Lei Orçamentária ni ^79/2320. Data.16/07/2020.

Modalidade RDC ELÍTRÔNCO, tipo empreiiada por Preço Clt^al. crliéno de julgamento

Fernandes Cunha, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.
Cultura e Desportos, ficando a carga da Empresa Contratado iodos as despesas de
mabiliiação e desmobllíraçào de equipamentos e demais serviços pertinentes Edital e
seus
anexos
disponíveis
no

h ttDl://www.comprasgovernementais gov.br/index.php/pgc.https://
www.novavlcoia.bá.gov.br/site/editafs.

ROC ELETRÔNICO N» 2/3020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 833/202D

A CPL do Município dc Na»a Viçosa* BA torna ciente aos interessados que

realiiari no dia 20/DB/2020 às 9h 30m ns site do C^mprasnet Processo Ucitatõrio na
Modalidade RDC ELETRÔNICO, tipo empreitada por Preço Ciobal, critério de julgamento
Maior Desconto para contratação de empresa especializada em obras é serviços de
engenharia para execução da reforma e ampliação da Escola Municipal Abel Dias de

Melo. para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e
Desportos, ficando a cargo da Smprasa Contratada todas as despesas de mobíllração
e desmobiliJàCão de equpamcntos e demos serviços pertinenles Edital e anexos

TERMO 06 APOSTILAMENTO N« 163/20. O MUN. DE MATA DE SÂO JOAO. representado
pelo Prefeito, no uso ce suas atnbui(ões, com base no Art 65, § 8* da Lei Federal n*.
8666/93 e na Lei f<tuAECipal
4,484/92 rosolvc expedir a presente APOSTILA O
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚ8UC0 M 003/20 CU|0 objeto é a prestação de serviços

drsponiveri
hiips://wiivw çomprasgovernamenlait gov.br/iridei.php/p|C,
https^/vvww.novdvicosa.bágov.br/iite/edJToii. Nova Viçosa. 28 de julho de 2020.
Cláudia O. C. Moreira - Presidente da CPL.

RDC ELETRÔNICO N* 3/2029

médicos na média complexidade e ria atenção básica .para compor equipe rtccessária

as ações de prevençSo e controle paila enfrcntamvnio do COviD •19. . com a finalidade

de adequar a indicação dos recursos [orçamentários da Secretaria de SsOde., de acordo

PROCESSO ADMINISTRATIVO N® 834/202D
A CPL do Município de Nova Viçosa- BA torna cicntc aos Interessados que

• Secretária de Saúde e Gestora dolíundo Municipal de Saúde.

rea(izar<t no dia 20/08/202C às lOh no site Comprasnct Processo Llcltatürlo na
Modalidade RDC ELETRÔNICO, tipo empreitada por Preço Global, cntérlo de julgamento
Maior Desconto contratação dc empresa especialirada em obras e serviços de

com a Lei Orçamentária n' 779/20. Ciata; 16/07/20. Tatiane Rebouças da Crut Machado

PREFEITURA MUNÍCIPAL DE MIGUEL CALMON

engenharia para execução da rclprma e ampliação da Escola Municipal João Martins
Peixoto, para atender as necessidades da Secelaria Municipal de Educação, Cultura e

AVISO DE LlCrTACÃO
TOMADA DE PREÇOS Nff 4/2020
AòerL: 12/08/70 ás 09:0Ch. ObJ.; Contraiaçáo de Empresa Especializada em Obras e

Serviços de Engenharia para eonstruçá' de duas praças uma no Distrito de Srejo Grande e
outra no Povoado de Bois. O Edital e nexos, encontram-se a disposição dos interessados
na sala dd Comissão, no horário d. 6:00h ás 17:00 h.
no site ofkiji. Maiores

Informações

na

sede

da

Pt sfeilura/Setc^r

de

Licitação

Desportos, ficando a cargo da Empresa Contratada todas as despesas de mobiliração
e desmobilizjção de equipamentos e demais serviços pertmenici. Edital e anexos
disponíveis
hitps://www.tomprâsgovernamentJis gov br/inde«,php/pgc,
htlps7/wwiiv.novavicosa ba gov br/site/ed>t.iis Nova Viçosa, 28 d«* julho de 2020.
Claudia O. C. Moreira • Presidente da CPL

RDC ELETRÔNICO N» 4/2020

site:

htlp://di30osoftciats.org.b'/ba/miguelc Imon T; 74 3627*2121,

PROCESSO ADMINISTRATIVO N« 935/2020
A CPL do Município de Nova Viçosa- BA toma ciente aos Interessados que

WESKLEY M. A. PEREIRA

realizara no dia 20/08/2020 ás IDh 30m no site Comprasnet Processo Ucttatáno na

Presidente da CPI

Modalidade ROC ELETRONiCO, tipo «mpr«itada por iVeço Global, critério de Julgamenio

PREFEflURA MUNICtPAL DE MIRANTE

Maior Desconto O objeto da

AVISO DE UCITAÇAO
TOMADA;dC preço N« S/2D20
O Município de Mirarste iQrrva pública que realltará no dia 13 de agosto de
2020. ás 09:00 horas, licitação na modalidade Tomada de Preço n' 005/2020. objetivando

a contrauçâo de empresa para ampidçlo da escola • Construção do Auriltárro Professor
Abdlas Antônio <los Santos, informações gerais através do slle svww.mirantc.ba.gov.br
Mirante* BA. 27 de ju'ho de 2020.

presonie liriraçio é a contratação de empresa

especia'i<áda em obras e serviços de engenharia para construção da Creche Municipal
Zélía Regulo Bremer, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
Educação. Cultura e Desportos, ficando a argo da Empresa Contratada todas as
despesas de mobilização e desmobilização de equipamcntm e demais lerwços
pertinentes.

Edital

e

anexos

disponíveis

no

ute;

hllps://www.enmDrasgOvernamei\tais gnv br/lnde* php/pgc,
https;//www.novavicosa,ba.gov.br/iite/editais. Nova Viçosa, 28 de Julho de 2020.
Cláudia O. C. Moreira * Presidente da CRL.

ROC ELETRÔNICO N« 5/2030

MARCOS CÉSAR MEIRA

Presidente da Conussòo de Licitação

PROCESSO ADMINISTRATIVO N* 836/2020

A CPL do Murucípio dc Nova Viçosa* BA torna ciente aos Inlerestados que

PREFEITURA f^UNICIPAL DÊ MUCUGê

realizará no dln 20/08/2020 às llh no site Comprasnet Processo Ucilatorio na

EXTRATO DE CONTRATO
PREGAO N9 10/2020 Contratante: Fun< o Municipal de Saúde de Muçugè • CONTRATO
063/2020.Contratada • imagem SISTêvIAS MÉDICOS iTDA. CNfJ N.9 59,269.654/OOOl-6a.
VALOR: RS 82.000,00(0>tenta e DoiS Mil BeakS) LOTE: 01 - OBJETO: PorncClmenlB de
Ol(UM) CR • DígítaliZador de imagens R idiográficai fmnno cassete), para uso em radiotogla

em geral com sistema de distribuição dé mtagens efiicevlewer. em atendimento a Proposta

1)398.359000/1190 0!- Fmenda Parlamentar n» 37950022- ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE
OE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE HOSPITAL AUGUSTA MEDRADO MATTOS, através

Modalidade RDC ELETRONiCO, tipo empreitada por Preço Giabal, critério de julgamento
Maior Desconto contratação de empresa especializada em obras e sennços de
engenharia para execução da reforma c ampliação da Creche Municipol Professora
EmiUa Sulz, pára «itender as necessidades da Secretaria Murilcipal de Educação. Cultura
e Desportos, ficando a cargo da Empreso Controlada todas as despesas de mobilização
e desmabilitaçâo de equipamentos e demais serviços pertinentes. Edital e anexos
disponíveis
no
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htlps://vvww.çomDrdigOvemamentais.gOy.br/inòeK.php/Dgc.
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engenharia para construção da Creche Municipal Caminho dos Corais, para atender as
rteccssidadéS da Secretaria Municipal de Educação. Cultura e Desportos, ficando a cargo
dá Empresa Contratada todas as despesas de mobilização e desmobriicação de

Nova Viçosa. 27 de julho rfé 2D2Ú.
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A CPL do Município de Nova Viçosa- BA torna ciente aos Interessados que
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ModalidAdc RDC ELETRONICO, tipo emprelt.tda por Preço Global, critério de julgamento
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EDITAL DE LICITAÇÃO

RDC ELETRÔNICO Ne 003/2020

.PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 834/2020
O Município de Nova Viçosa, Estado da Bahia, mediante a Comissão de Licitação constituída
pelo Decreto Municipal Ne 944/2020 de 07 de Julho de 2020, doravante designada

simplesmente de COMISSÃO, torna pública, para conhecimento das Interessadas, a abertura
de licitação, destinada à contratação do objeto citado no subitem 1.1 deste Edital.

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL:
1.1. O objeto da presente licitação é a contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para execução da reforma e ampliação da Escola Municipal João

Martins Peixoto, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desportos, ficando a cargo da Empresa Contratada todas as despesas de
mobilização e desmobilização de equipamentos e demais serviços pertinentes.
1.2. O Edital e os seus anexos poderão ser obtidos via Internet no sítio
www.novavicosa.ba.Qov.br e no Portai de Compras do Governo Federal - COMPRAS
GOVERNAMENTAIS nd sítio www.comprasaovernamentais.aov.br.

1.2.1.Também póderá obtê-io, em mídia digital, na COMISSÃO, localizada à Av.
Oceânica, n® 2,994, Bairro Abrolhos I, Nova Viçosa/BA, CEP: 45920-000, até 05 (cinco)
dias úteis anteriores a Licitação, de 2- a 6® feira (dias úteis), das 8h e 30min às 12h, por
meio de solicitação por escrito, contendo todos os dados cadastrais da empresa e
mediante a entrega de um CD/DVD (virgem) /PEN DRiVE/HD EXTERNO para a
gravação dos arquivos e a assinatura do TERMO DE RETIRADA DO EDITAL.

2. DA FONTE DE RECURSOS
As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta:
Poder

2

Executivo

Órgão

5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA

Secretária

501

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos

Unidade
Atividade

50101

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.069

Eiemento

33.90.39.00

Gestão das ações do precatório do FUNDEF
Outros Serviços de Terceiro - P. Jurídica

Fonte

95

Precatórios FUNDEF

VIÇOSA

3. DA DATA E DO HORÁRIO DA LICITAÇÃO:
3.1. No dia 20/08/2020 às 10:00 horas, a sessão pública será aberta por comando do

Presidente da COMISSÃO;

3,1.1. A licitação será realizada na forma ELETRÔNICA, por meio do endereço
eletrônico vww.comprasQovernamentais.aov.br. mediante condições de segurança -

criptografia e aijjtenticação;

Endereço: Av. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73)3208-1124 E-mail: rdc8350(Sgmail,com • CNPJ n« 13.761.531/0001-49
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3.2. Todos os horários estabelecidos neste edital, aviso e Sessão Pública obsèrvarão, para
todos os efeitos, o horário oficial de Brasília/DF, inclusive para contagem de tempo e registro
no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

3.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização

do certame na data malucada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação do Presidente da Comissão em contrário.

4. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO DE
DISPUTA, DO REGIMEiDE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:
4.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei n® 12.462,
de 05 de agosto de 2011, pelos Decretos n® 7.581, de 11 de outubro de 2011.
4.2. Fundamento legal: Art. 1®, Parágrafo 3® da Lein® 12.462, DE 2011;

4.3. Forma de Execução da Licitação; ELETRÔNICO;
4.4. Modo de Disputa; FECHADO;
4.5. Regime de Execução; EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
4.6. Regime de Contratação; EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL;
4.7. Critério de julgamento; MAIOR DESCONTO.
4.8. UASG; 983761

4.9. Orçamento Estimátivo: R$ 1.486.046,57 (Um milhão quatrocentos e oitenta e seis mil
quarenta e seis reais e cinqüenta e sete centavos).
4.10. Ouantidade de itens: 01

5. DA PARTICIPAÇÃO'
5.1. Poderão participar!deste RDC quaisquer licitantes inscritos no Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores (SiCAF), que tenham especificado como objetivo social da
empresa, expresso no, estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível com o
objeto desta licitação, e que atendam a todas as exigências estabelecidas neste Editai e seus

Anexos.

^

5.2. Para participarem deste RDC, os licitantes deverão estar previamente cadastrados na

Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI), por meio do sítio
vwvw.comprasQOvernamentais.QOv.br.

para

terem

acesso

ao

sistema

eletrônico

COMPRASNET.

5.3. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação;
5.3.1. Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federai;

5.3.2. Empresa sus|3ensa de licitar e contratar com o Município de Nova Viçosa, e com toda a
Administração Pública em qualquer de suas esferas;

5.3.3. Empresa cim decretação de falência, em processo de recuperação judiciai ou
extrajudicial;

5.3.3.1. Só será permitida a participação de empresas em recuperação judiciai e

extrajudicial se|Comprovada, respectivamente, a aprovação ou a homologação do plano de

recuperação pelo juízo competente e apresentada certidão emitida pelo juízo da
recuperação, que ateste a aptidão econômica e financeira para o certame.
I

5.3.4. Empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução;
I

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

Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350(a)gmaíl.com - CNPJ ns 13.761.531/0001-49
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5.3.5. Empresa cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos.

dis^onselho técnico,

consultivo, deíiberati\}o ou administrativo ou sócios, pertençam, airíCfa"'c^Cje parcialmente, de
empresa do mesmo grupo, ou em mais de uma empresa, que esteja participando desta
licitação;

5.3.5.1. Caso cof]statada tal situação, ainda que a posteriori, a empresa llcitante será
desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas sanções previstas no Art.
47 da lei 12.462/2011,

5.3.6. Empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Edital;

5.3.7. Pessoa física òu jurídica que elaborou, isoladamente ou em consórcio, o projeto básico
ou executivo correspondente:

5.3.8. Da pessoa jurídica da qual o autor do projeto básico ou executivo seja administrador,
sócio com mais de cipco por cento do capitai volante, controlador, gerente, responsável técnico
ou subcontratado;

5.3.9. Servidor públiéo ou ocupante de cargo em comissão do Município de Nova Viçosa ou
responsável pela licitação;
i

5.3.9.1. Para fins do disposto nos subitens 5.3.7, 5.3.8 e 5.3.9 do subitem 5.3, 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
iicitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos
de bens e serviços a estes necessários;

5.3.9.2. O dispostb no subitem 5.3.9.1 apiica-se aos membros da COMISSÃO
5.3.10. Entidades erripresariais que estejam reunidas em consórcio.

5.4. Nenhuma Iicitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE

PREÇOS;
I
5.5. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da iicitante, a pessoa por
ela credenciada;

5.5.1. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma
Iicitante junto ao Município de Nova Viçosa, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das
iicitantes representadas.

5.6. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os
termos, cláusulas e condições constantes deste Editai e de seus Anexos, bem como a

observância dos preceitos legais e reguiamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e
legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.
6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. O credenciamento para a participação na licitação dar-se-á pela atribuição no âmbito do
Portal de Compras Governamer)tai$ {www.comprasgovernamentais.gov.br) de chave de
identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
6.1.1.A SLTI/MP atuará como órgão provedor do sistema eletrônico do RDC.
6.2.0 uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da

iicitante, incluindo qukiquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema e/ou à COMISSÃO responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
6.3.As informações acerca do funcionamento, regulamento e da correta utilização do sistema
eletrônico
deverão
ser
obtidas
no
Portal
de
Compras
Governamentais
(www.comprasaovernamentais.aov.bi).

\

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,4S920-000

Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350iaemail.com - CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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6.4. Não cabe à CPEL prestar ao licitante quaisquer informações Wjòfientaç^ no tocante às
funcionalidades do sistema, bem como buscar informações, esclarfe^eótos ou documentos
junto ao provedor do sistema eletrônico, uma vez que os canais indicados no portai são os

meios recomendados p^ra estes fins e, ainda, pelo fato de que a CPEL não dispõe de acesso
às ferramentas do sistema destinadas ao fornecedor.

6.5. O licitante é o único responsável por obter todas as orientações necessárias quanto às
funcionalidades do sistema eletrônico COMPRASNET, cabendo a este, de maneira bastante

antecipada, dotar-se de todas as informações e capacitações necessárias para fins de atuar no

uso desta ferramenta, |não cabendo recorrer à CPEL para o esclarecimento de dúvidas
operacionais sobre o sistema eletrônico.

7. DA APRESENTAÇÃti DAS PROPOSTAS
7.1. A participação no Rbc eletrônico ocorrerá mediante utilização da chave de identificação e de
senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA DE DESCONTO no

valor total do item.

'

7.2. Após a divulgação do edital, os licitantes deverão encaminhar PROPOSTA DE DESCONTO
até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico - www.comprasgovernamentais.gov.br - quando, então, encerrar-se-á,
automaticamente, a fase de recebimento de propostas.
7.2.1. As propostas de desconto deverão possuir prazo de validade não inferior a 90 (noventa)
dias consecutivos:

i

7.3. No momento do erjvio da proposta o licitante deverá declarar por meio do sistema eletrônico
as seguintes declarações:

7.3.1. No caso de Mibroempresa - ME ou de Empresa de Pequeno Porte - EPP, que cumpre os
requisitos estabeleciídos no Art. 3- da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
alterada pela Lei n' 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, declarando que a

Empresa/Cooperativa está apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42
ao 49 da referida Leí Complementar;

7.3.2. Que está cierite com as condições contidas no Edital e em seus anexos, bem como de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital;
7.3.3. De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
7.3.4. Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18(dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos,
salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso
XXXIII, do art. 7® daiConstituição Federal; e
7.3.5. Declaração de que que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando
trabalho degradante ou forçado; e
7.3.6. Declaração, conforme disposto no art.93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de 1991, que

está ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência
ou para reabilitado da previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua
empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação; e
7.3.7. Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente.

As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo presidente, na
fase de habilitação.

7.4. As declarações mencionadas nos subitens anteriores serão visualizadas pelo presidente, na

fase de habilitação, quando serão impressas e anexadas aos autos do processo, não havendo
necessidade de envio por meio eletrônico ou outra forma.
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7.5. Nos casos de emissão de declaração falsa, a empresa llcitante estara SLijélta à tipificação no

crime de falsidade ideol|õgica, prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, bem como nos

crimes previstos nos artigos 90 e 93 da Lei n- 8.666/93, além de poder ser punido
administrativamente, conforme as sanções previstas no presente Edital.

7.6. Até a abertura daisessão, o llcitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.
7.7. Ao cadastrar sua proposta no sítio do Sistema COMPRAS GOVERNAMENTAIS o licitante

deverá fazer a descriçpo detalhiada do objeto. Para o detalhamento deverá ser utilizado o
campo "Descrição detalhada do objeto ofertado". Não serão aceitas descrições como:

"CONFORME EDITAL",ou "DESCRIÇÃO CONTIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO",
etc.

7.8. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das
condições estabelecidas neste edital e seus anexos.
7.9. O licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou os apresentarem
em desacordo com o estabelecido neste Edital e seus Anexos, ou ainda com irregularidades, será

desclassificado/inabilitado, não se admitindo complementação posterior, salvo se motivada por

alguma diligência de orbem técnica ou da CPEL, desde que não altere a formulação da proposta.

7.10. O desconto proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o

direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.

i

7.11. O julgamento por maior desconto terá como referência o preço global fixado no instrumento
convocatório.

7.12. O percentual de desconto apresentado pelos llcitantes Incidirá linearmente sobre os

preços de todos os itens do orçamento estimado constante do instrumento convocatório;
7.13. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste
certame será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante

pleitear acréscimo ap(tó a abertura da sessão pública.

7.14. Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da

proposta, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
7.15. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico.
8. DA ABERTURA DA SESSÃO
I

8.1. A abertura da sessão pública deste RDC, conduzida pelo Presidente da COMISSÃO,
ocorrerá

na

data i e

na

hora

indicadas

no

item

3.1

deste

Edital,

no

sitio

httD://wvvw.comprasQovernamentais.QOv.br.

8.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Presidente e os licitantes ocorrerá
exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo próprio do sistema

eletrônico. Não será bceito contato por melo telefônico, e-mail ou qualquer outro tipo, salvo por

caso fortuito ou força maior.

8.3. O Presidente verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente,
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.
8.4. A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real pelas licitantes.
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8.5. Uma vez iniciada a sessão, não serão permitidas quaisquer retificações que possam influir

no resultado finai desta'licitação, ressalvados ajustes do valor finai após eventual negociação

e/ou desempate de ME/^PP.

8.6. É facultada à COMISSÃO ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a
apresentação posteriorj de documentos e/ou informações que alterem a formulação da
proposta.

8.7. O Presidente da 'COMISSÃO anunciará a proposta classificada provisoriamente em
primeiro lugar, imediatamente após a abertura da Sessão Pública ou, se for o caso, após a
negociação e decisão acerca da aceitação do maior desconto.

8.8. Ocorrendo a participação de licitante que detenha a condição de tratamento favorecido,
diferenciado e simplificado, nos termos da Lei Complementar n^ 123/2006 ou Decreto n^

8.538/2015, e não sendo a proposta válida classificada em primeiro lugar de empresa desse

porte, serão adotados eis procedimentos estabelecidos nas legislações acima apontadas e suas

alterações c/c arts. 38 e 39 do Decreto n.® 7.581/11.

8.8.1. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas

apresentadas pelas MEs, EPPs e Cooperativas sejam iguais ou até 10%(dez por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
8.8.2. Para efeito do disposto no item 8.8.1, ocorrendo o empate, o sistema eletrônico

convocará a ME, EPP ou Cooperativa melhor classificada, que poderá apresentar, no
prazo máximo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito, proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será, após

conformidade de sua habilitação, adjudicado em seu favor o objeto licitado.
8.8.3. Durante'O período indicado no Item 8.8.2, apenas ME, EPP, Cooperativas
poderão registrar o novo desconto.

8.8.4. Não ocorrendo à contratação da ME, EPP e Sociedades Cooperativas, conforme

item 8.8.2 serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipótese do § 1® do art, 44, da Lei Complementar n.® 123/06, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito.

8.8.5. No casb de equivalência dos valores apresentados pelas MEs, EPPs e
sociedades cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido no §1®, do art. 44

da Lei Complementar n.® 123/06, prevalecerá o desconto recebido e registrado
cronologicamente em primeiro lugar que poderá apresentar melhor oferta.

8.9. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, não sendo o caso de aplicação do
direito de preferência referido no Item 8.8, prevalecerá o desconto recebido e registrado
cronologicamente em primeiro lugar.
8.10. Não haverá etapa de lances nesta licitação, sendo que cada licitante concorrerá com o
valor do desconto inicial de sua proposta comercial.

9. DA NEGOCIAÇÃO E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
9.1. O Presidente da COMISSÃO, após anunciada a classificação das licitantes, poderá
encaminhar, via sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha ofertado o maior
desconto, para buscar melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo

negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

9.2. A negociação será realizada por melo do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

9.3. O Presidente anunciará a proposta classificada provisoriamente em primeiro lugar ou, quando
for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do maior desconto.
Endef-eço: Av. Oceânica, 2.994,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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9.4. Será vencedora a empresa que atender ao edital e ofertar o MAIOR DESCONTO:

9.5. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada (aquela que tiver seu preço
aceito) com os requisitos do instrumento convocatório, será desclassificada caso:

9.5.1. Contenha vícioL insanáveis;
9.5.2. Não obedeça âs especificações técnicas previstas no instrumento convocatório;
9.5.3. Apresente preço manifestamente inexequivel ou permaneça acima do orçamento

estimado para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9® do Decreto

7.581/11.

I

9.5.4. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração Pública;
ou

I

9.5.5. Apresente desconformidade com
convocatório, desde que insanável.

quaisquer outras exigências do instrumento

9.6. A Comissão de Licitação poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade da proposta
ou exigir do licitante que ela seja demonstrada.
9.6.1. Consideram-se inexequiveis as propostas com valor global inferiores a 70% (setenta por
cento) do menor dos seguintes valores;
I

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50%(cinqüenta por cento) do
valor do orçarnento estimado pela administração pública, ou
i

b) Valor do orçamento estimado pela Administração Pública.

9.7. A administração cónferirá ao licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua
proposta.
I

9.8. Na hipótese acimá, o licitante deverá demonstrar que o valor da proposta é compatível com a

execução do objeto liipitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composições do valor global.

9.9. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem
fornecidos pelo licitante em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta.
9.10. A licitante com proposta vencedora será convocada a enviar a PROPOSTA FINAL

DE PREÇOS, e/ou DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e demais ANEXOS do editai por
meio do sistema http://www.comprasgovernamentais.gov.br - opção "enviar anexo", no
prazo de até 2 (duas) horas após convocação do presidente, podendo este prazo ser

prorrogado uma única vez, a critério da Administração, desde que solicitado pela
licitante de forma tempestiva e motivada.

9.10.1. É recomencjjável que as licitantes deixem os documentos previamente elaborados,
evitando assim a perda de negócios resultante do não cumprimento dos prazos
estabelecidos.
I

9.10.2. Se a licitante participar de fase de desempate ME/EPP ou negociação de valores,
será concedido o prazo de 24 horas, a contar da convocação, para adequação de planilhas
e envio dos documentos, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração,
desde que solicitado pela licitante de forma tempestiva e motivada.
9.10.3. Entende-se como PROPOSTA FINAL DE PREÇOS a apresentação dos seguintes
documentos:

'

9.10.3.1. Carfa de apresentação de proposta de preços(ANEXO VII);
9.10.3.2. Planilha de

custos

unitários formuladas com

base

nos arquivos

disponibilizados no ANEXO XVI - Planilha Orçamentária Estimada Do Projeto
Executivo
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