PROCESSO LICITATÓRIO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 006/2022
ABERTURA: 30 DE AGOSTO DE 2022 às 09:00hs.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BAHIA,
CONFORME DESCRITO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO AO EDITAL.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA – Estado da Bahia, através da Comissão de Licitação, por determinação da Exma.
Sr.ª. LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES, torna público, para conhecimento das empresas interessadas que no
dia 30 DE AGOSTO DE 2022 às 09:00hs, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, situada na Av.
Oceânica, 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa-BA, CEP 45920-000, será realizada licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS, do tipo “menor preço global”, sob o regime de execução indireta, por empreitada global. A presente licitação
será regida pelas disposições da lei 8.666/93 suas alterações, e demais disposições legais pertinentes e aplicáveis à
espécie. O edital e seus anexos estão disponíveis no site: https://www.novavicosa.ba.gov.br/site/editais . Os interessados
poderão fazer a leitura do edital na Sala da Comissão de Licitação, sem qualquer custo, e poderão adquirir cópia impressa
mediante pagamento de R$ 10,00 (dez reais), que deverá ser recolhido na Divisão de Tributação; Bancos conveniados
ou Casas Lotéricas, ou em mídia digital a ser fornecida pelo interessado, sem custos, mediante o preenchimento de
formulário específico a ser entregue pela Comissão de Licitação, nos dias úteis, no horário de 8h às 12h, após
requerimento e identificação do emissário da empresa requisitante. A sessão será conduzida pela Comissão de Licitação,
designada nos autos do processo em epígrafe.
1 - DO OBJETO.
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BAHIA, de acordo com as planilhas e anexos que integram
o presente edital, compostos de Planilha Orçamentária Básica, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial Descritivo e
Especificações Técnicas, indicados no Processo Administrativo 145/2022 que originou o pedido.
1.2. Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, por empreitada global.
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
2.1. Poderão participar desta Licitação todos os interessados pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que tenham adquirido o edital e desde que preencham as exigências constantes deste edital e seus anexos.
2.2. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.
2.3. Não poderá concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do certame:
a)
b)
c)
d)

Empresas constituídas sob a forma de consórcio;
Empresas sob processo de intervenção, liquidação, falência, dissolução ou recuperação judicial;
Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
Empresa que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta;
federal, estadual ou municipal, bem como a que esteja punida com suspensão do direito de contratar ou licitar
com a Administração Municipal de Nova Viçosa;
e) Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Nova Viçosa, bem assim a empresa da qual
tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
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3– DO CREDENCIAMENTO
3.1. Considera-se representante qualquer pessoa credenciada pelo licitante mediante contrato, procuração ou outro
documento equivalente, com poderes para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes proposta ou
documentação de habilitação, devendo ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos documentos pessoais de todos
sócios constantes no quadro societário.
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, da qual
constem poderes específicos para prestar esclarecimentos, interpor recursos e desistir de sua interposição e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os
indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga, devidamente autenticados.
c) Declaração formal de que a empresa e seus representantes não estão enquadrados em nenhuma das hipóteses
elencadas no item 2.3 deste edital (Anexo).
d) Em obediência ao que determina a Lei Complementar n° 123/2006, as Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP), terão preferência de contratação e deverão entregar junto à credencial declaração de
enquadramento no regime diferenciado, de acordo com o considerado no art. 3°.
e) A não entrega da Declaração do subitem anterior indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios da
LC 123/2006.
3.2. O representante legal ou o procurador deverá apresentar-se munido de documento oficial de identificação que
contenha foto, acompanhado das respectivas cópias autenticadas e legíveis.
3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá
representar apenas uma credenciada.
3.4. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das licitantes, desde que
devidamente credenciados.
3.7. A falsidade das declarações prestadas poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas neste edital, mediante o
devido processo legal e implicará, também, na inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da
licitação.
4 - APRESENTAÇÃODOS ENVELOPES
4.1. Os documentos de habilitação e Proposta de Preços, depois de ordenados na sequência estabelecida neste edital,
serão apresentados em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, os quais deverão conter no anverso:
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4.1.1. ENVELOPE A - Habilitação
Número da TOMADA DE PREÇOS;
Objeto;
Razão social do licitante.
4.1.2. ENVELOPE B – Proposta de Preços
Número da TOMADA DE PREÇOS;
Objeto;
Razão social do licitante.
4.2. Os envelopes para esta licitação só serão recebidos pela Comissão na data, horário e local indicado no preâmbulo.
5 - ENVELOPE A - HABILITAÇÃO
5.1. Os documentos do ENVELOPE A – Habilitação - deverão ser apresentados no original, ou por qualquer processo de
cópia autenticada em cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou por servidores do
Departamento de Licitações*, conforme relação a seguir:
5.1.1 - Habilitação Jurídica:
a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus
administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual;
b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o
exigir;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Cédula de Identidade dos Sócios da Empresa.
5.1.1.1. Se os documentos constantes das alíneas acima forem apresentados no credenciamento, na forma requerida
para Habilitação, não será necessária sua juntada no Envelope A.
5.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídico – CNPJ;
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União, e regularidade com
Seguridade Social (INSS);
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante;
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de
Certificado de Regularidade;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
5.1.3 - Qualificação Técnica:
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a) Certidão de Registro da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia–
CREA nos termos da legislação em vigor, acompanhada da prova de regularidade da empresa e dos seus responsáveis
técnicos.
b) Comprovação de capacidade técnica operacional e aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, onde contemple os serviços
apresentados na planilha abaixo com as quantidades compatíveis ao mínimo exigido.
ITEM

UND.

QUANT. MÍNIMA
EXIGIDA

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito
natural
Regularização e compactação de subleito
Execução e compactação de base ou sub base

m³xKm

4.500,00

M²
M³

4.850,00
1.400,00

b.1) Os atestados mencionados na alínea ‘b’ deverão estar acompanhados das Anotações de Responsabilidade Técnicas
(ART) em nome do profissional vinculado a empresa onde conste o nome da licitante como executora, acompanhados
de contrato da obra.
c) Comprovação da capacidade técnico profissional da empresa licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado devidamente certificados pelo CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão de Acervo Técnico – CAT, e que se refiram a contratos concluídos
totalmente ou parcialmente, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as seguintes:
c.1. Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ,
endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto,
atividades desenvolvidas, período da contratação e acompanhado de sua ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.
c.2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da licitante ou pela própria
Concorrente e/ou emitidos por empresas das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.
ITEM

UND.

QUANT. MÍNIMA
EXIGIDA

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito
natural
Regularização e compactação de subleito
Execução e compactação de base ou sub base

m³xKm

4.500,00

M²
M³

4.850,00
1.400,00

c.3). A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social (se sócio), contrato de prestação de
serviços com firma reconhecida, registro em CTPS, Ficha de Registros de Empregados ou pela Certidão de Registro do
licitante no CREA se nela constar o nome do profissional indicado;
d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe técnica,
instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços.
A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, acompanhada de declaração
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autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital, com reconhecimento de firma das
assinaturas;
d.1) A equipe técnica mínima deverá ser composta por: 01 Engenheiro Civil, 01 Engenheiro ou Técnico em Segurança
do Trabalho.
e) Declaração formal e expressa do responsável técnico, detentor de atestados de capacidade técnica profissional,
indicado para acompanhar os serviços/obras, autorizando a sua indicação, firmada com data posterior à publicação do
Edital, acompanhada pelo currículo profissional no mesmo.
e.1) Recomenda-se que a declaração exigida na alínea e) seja apresentada com firma reconhecida, entretanto, caso a
mesma seja apresentada sem o referido reconhecimento, ficará a cargo da comissão, verificar a autenticidade da
assinatura apresentada.
f) Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
g) Alvará de Funcionamento válido na data do Certame
h) PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - conforme exigência da NR – 01, Lei 6.514/77 e Portaria
do MTB n° 3.214/78, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida por Engenheiro de
Segurança do Trabalho e certidão de registro e quitação do profissional junto ao CREA/BA. O referido programa deverá
conter assinatura do profissional elaborador e do representante da empresa;
i) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme exigência da NR – 07, Lei 6.514/77 e Portaria
do MTB n° 3.214/78. O referido programa deverá conter assinatura do profissional elaborador e do representante da
empresa;
j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil – PIRGRCC, conforme exigência da Lei 12.305/2010,
Inciso III do art. 20, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida por Engenheiro Sanitarista,
ambiental ou Florestal, juntamente com a comprovação de registro e quitação do profissional junto ao CREA/BA. O
referido programa deverá conter assinatura do profissional elaborador e do representante da empresa;
5.1.3.1. Atestado de Visita Técnica - A Licitante deverá visitar o(s) local(is) dos serviços, até o 2º (segundo) dia útil anterior
a abertura do certame, para inteirar-se de todos os aspectos referentes à sua execução. Não poderá a Licitante alegar
posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) local(is) e as condições pertinentes ao objeto do
contrato.
5.1.3.1.1. A visita técnica não é obrigatória, devendo o licitante que optar pela não realização da mesma, juntar declaração
de pleno conhecimento e abrindo mão do direito a alegações posteriores.
5.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:
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a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial competente da sede
do licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, da data da apresentação da proposta, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
b) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de
03 (três) meses da data de apresentação da proposta.
b.1) A comprovação de que trata o inciso acima, poderá ser feita através de cópias de referências do livro diário
(número do livro, termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde constem o balanço
patrimonial e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com evidência e registro na Junta Comercial ou
publicação na imprensa, de acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante, devidamente assinados pelo
seu titular ou representante legal e pelo contador.
b.2) Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com os
documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
b.3) A boa situação financeira de que trata o item acima, será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral – ILG, Índice
de Liquidez Corrente – ILC, e Índice de Endividamento Total - IET resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante  1,0
Passivo Circulante
IET= INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL= Exigível total ≤ 0,60
Ativo total
b.4) As fórmulas em apreço deverão ser apresentadas em memorial de cálculos, assinado por contador que elaborou
e pelo sócio administrador da empresa.
b.5) O valor estimado dos serviços, de acordo com a planilha orçamentária básica é de: R$ 1.432.500,00 (um milhão,
quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais).
c.) Demonstração de Capital Social de, no mínimo, 10% (Dez por cento) do valor do orçamento base fornecido pela
Prefeitura, concernente à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização com base
no INPC do IBGE. Neste caso, ofertando a licitante proposta para mais de um lote, o patrimônio líquido exigido será
a resultante da soma de tantos quantos forem os lotes ofertados.
5.2. Cumprimento do dispositivo Constitucional
5.2.1. Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem
menor de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal, emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ou pela própria licitante (conforme modelo
constante do Anexo II, do presente edital).
5.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos
no presente edital e seus anexos.
5.4. OBSERVAÇÕES:
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a) A autenticação da documentação por servidores do Departamento de Licitação somente será feita com
antecedência de até 02(dois) dias da data prevista para abertura da sessão, nos horários das 8h às 12h.
b) A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados, ensejará a
adoção imediata da aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública, pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos, bem como de proposta à autoridade
competente, de aplicação de penalidade de inidoneidade, independentemente de outras medidas penais
cabíveis.
c) Quaisquer documentos e/ou certidões que não contiverem data de validade explícita serão considerados válidos
por um período de 30 (trinta) dias, a contar da data de suas emissões.
d) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos
requeridos no presente edital e seus anexos.
6. ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS
6.1. As propostas de preços deverão ser redigidas no idioma nacional em papel timbrado da proponente, em 01 (uma)
via, por qualquer processo eletromecânico ou eletrônico, rubricadas em todas as folhas, devendo a última ser assinada
pelo representante legal da empresa ou procurador, devidamente munido de instrumento de mandato que lhe confira
poderes para tal e pelo Eng. Responsável Técnico.
6.2. Planilhas levando em consideração os serviços discriminados, que deverão ser fielmente desempenhados, de acordo
com o quantitativo mínimo indicado, contento: Planilha orçamentária; Planilha orçamentária (Custo Direto); Resumo do
orçamento; Relatório Analítico - Composições de Custos; Relatório Analítico – Composições Auxiliares; Orçamento –
Curva ABC – Serviços; Orçamento – Curva ABC – Insumos; Composição do BDI; Tabela de Encargos Sociais.
6.3. Indicação do valor global em algarismos e por extenso, com duas casas decimais;
6.4. Prazo de validade de no mínimo 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta, facultado,
porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este.
6.5. Indicação do nome e qualificação do representante legal da empresa, para assinatura de eventual contrato.
6.6. Cronograma Físico-Financeiro, detalhado, em parcelas mensais, contendo barras, percentuais e desembolso com
valores horizontais e verticais, simples e acumulados, totalizado horizontal e verticalmente, por etapa de serviços, ficando
ressalvado à Contratante o direito de proceder às alterações que julgar convenientes no decorrer da execução das
obras/serviços.
6.9.1. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a condição de
pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de processamento das
faturas.
6.10. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as remunerações decorrentes
da prestação dos serviços em horas extras por parte dos empregados da contratada), encargos sociais, previdenciários
e trabalhistas, gratificação, fardamento, EPI’s, alimentação, transporte de qualquer natureza, procedimentos de
sinalização e segurança do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros; a permanência de técnico de segurança
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responsável, organização de CIPA e de todos os demais requisitos legais de segurança e medicina do trabalho,
administrativo, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que, direta ou indiretamente, se relacionem com
o fiel cumprimento, pela contratada, de suas obrigações, inclusive todos os custos com fornecimento de materiais e
demais insumos dos serviços a serem realizados.
6.11. Caso haja necessidade de incluir durante a execução dos serviços algum item referente a aumento de quantitativo
por motivo de alteração de projetos, será respeitado o preço unitário da planilha contratual, e no caso de serviços novos
estes terão seus custos fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites estabelecidos no art. 65, § 1º, da
Lei nº. 8.666/93.
6.12. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços globais e unitários superiores aos orçados pela
Administração.
6.13. A proposta deverá obrigatoriamente conter todas as informações padrões contidas no modelo anexo a este edital
(Carta de Apresentação da Proposta).
7 - PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
7.1. A Comissão de Licitação adotará os seguintes procedimentos:
7.1.1. Fará a conferência dos documentos de habilitação dos licitantes participantes, os quais serão rubricados pelos
membros da Comissão e representantes credenciados dos licitantes.
7.1.2. Estando todos habilitados e tendo renunciado ou decorrido o prazo recursal, passará à segunda fase.
7.2. Em seguida a Comissão, abrirá os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, dos licitantes considerados habilitados,
adotando os seguintes procedimentos:
7.2.1. Aberto o Envelope nº 02 - Proposta de Preços e distribuída a documentação nele contida para análise e rubrica
pelos membros da Comissão e representantes credenciados dos Licitantes, a Comissão analisará os preços propostos e
comunicará, pelos meios próprios, o resultado da classificação nesta proposta e abrirá o prazo de recurso previsto em
Lei.
7.2.2. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram
ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
7.3. Serão desclassificadas propostas que:
a) não atendam às exigências deste Edital ou imponham condições;
b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
c) apresentem preços globais e unitários superiores aos orçados pela Administração.
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d) apresentem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços e
insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos instituídos por Lei ou que apresentem preços excessivos
ou inexequíveis conforme art. 48 da Lei 8.666/93;
7.4. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação por parte dos interessados ou, caso haja recursos, após o
julgamento dos mesmos, será procedido o julgamento final e comunicado o resultado aos Licitantes, pelos meios próprios.
8. JULGAMENTO FINAL DA LICITAÇÃO
8.1. O julgamento final da Licitação obedecerá ao seguinte critério:
8.1.1. Será considerado vencedor a licitante que oferecer o menor preço global.
8.1.2. Ocorrendo empate, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao desempate através de sorteio.
8.1.3. Após a conclusão da análise e julgamento das Propostas de Preços, será elaborado um relatório pela Comissão
Permanente de Licitação - CPL, informando a ordem classificatória dos Licitantes, as razões das desclassificações, se
for o caso, e a indicação do Licitante vencedor.
8.1.4. Se todos os Licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente
de Licitação - CPL poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras
propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação.
9. IMPUGNAÇÃO
91. Qualquer pessoa que se julgar prejudicada quanto ao edital poderá impugná-lo em até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para recebimento das Propostas.
9.2. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatório, o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes.
9.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até que seja
proferida decisão final na via administrativa.
9.4. As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, bem como as enviadas através de fax ou e-mail, não
serão acatadas.
9.5. Deverão as impugnações ser acompanhadas dos documentos que comprovem que o emissor do documento tem
poderes para fazê-la, através da apresentação dos documentos elencados no item 3.1 junto a petição.
10. RECURSO
10.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem os recursos previstos na forma do artigo 109, da Lei
8.666/93 com as alterações.
10.2. Os recursos deverão observar os seguintes critérios:
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a) Ser dirigidos ao Gestor Municipal, através da Comissão de Licitação, devidamente fundamentados e, se for o caso,
acompanhados de documentação pertinente;
b) Ser assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá
ser anexado o instrumento procuratório;
c) Os recursos eventualmente interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Protocolo da COPEL da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa, situada na Av. Oceânica, 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa-BA, CEP 45920-00. Não será dado
conhecimento a recursos, impugnações, representações ou consultas que forem encaminhadas via correios, fax, e-mail
e/ou qualquer outro meio que não seja o protocolo original no setor competente.
11 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - O julgamento da habilitação, da proposta e o resultado apurado pela CPL serão submetidos à autoridade superior
para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação.
12 - CONTRATAÇÃO
12.1. Após convocação, a licitante ganhadora terá o prazo de 05 (cinco) dias para proceder com a assinatura do contrato,
sob pena de desclassificação da sua proposta e convocação da empresa subsequente.
12.1.1. A efetivação, com a publicação do contrato dar-se-á através de termo próprio a ser assinado pelo Município e a
empresa vencedora, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura.
12.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação.
12.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado
à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a
aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação, procedendo à contratação.
12.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos.
12.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, nos limites previstos na Lei 8666/93 e alterações posteriores.
12.6. O futuro contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa anuência da Administração.
12.7. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que tenham servido de base
à Licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
12.8. Até a assinatura do contrato pela empresa vencedora, poderá a Contratante efetuar diligências no sentido de verificar a
veracidade das informações, quanto à capacidade técnica operacional e financeira, se tiver ciência de fatos ou circunstâncias
anteriores ou posteriores ao julgamento, aplicando à licitante as sanções penais cabíveis

13. PENALIDADES E SANÇÕES.
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13.1. A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução do objeto
licitado, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:
13.1.1. Suspensão do direito de licitar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
13.1.2. Multa pelo atraso no prazo da data de início da execução dos serviços após a expedição da Ordem de Serviços,
conforme minuta do contrato.
13.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será
concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir à Contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sanção aplicada prevista neste Edital. A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da
Prefeito Municipal de Nova Viçosa.
13.1.4. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da
penalidade que lhe foi imposta.
13.1.5. As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do Gestor Municipal, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas dos autos.
14. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
14.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, ou anulado por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer indenização, à exceção
do disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS.
15.1. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições constantes da Minuta do Contrato, anexa a este
Edital.
15.2. A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a todas as condições e deveres
contidos neste Edital e adesão completa a todas as obrigações dele constantes, inclusive dos seus anexos.
15.3. Caso as datas previstas para realização de eventos relacionados com esta licitação sejam declaradas feriado ou
ponto facultativo, e não havendo retificação da convocação, qualquer evento relativo à mesma deverá ser realizado no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, independentemente de qualquer
comunicação aos interessados.
15.4. O Município de Nova Viçosa reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da
autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.
15.5. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. A CPL
solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.
15.6 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitação, assessorando-a, quando necessário,
profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.
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15.7. As empresas interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação na sala da COPEL
da Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA situada no endereço definido no preâmbulo deste edital, mediante solicitação
por escrito em no máximo até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura da licitação, de segunda à sexta-feira, das 8h às
12h e pelo e-mail: licitacao@novavicosa.ba.gov.br .
15.8. A critério da Contratante, considerando a disponibilidade de recursos financeiros, os quantitativos previstos neste
Edital poderão ser alterados para mais ou para menos, respeitando os limites permitidos pela Lei 8.666/93.
15.9. É de responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento dos atos deste procedimento por meio do Diário
Oficial do Município de NOVA VIÇOSA por meio do site: https://www.novavicosa.ba.gov.br/site/DiarioOficial.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS.
16.1. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições constantes da Minuta do Contrato, anexa a este
Edital.
16.2. A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a todas as condições e deveres
contidos neste Edital e adesão completa a todas as obrigações dele constantes, inclusive dos seus anexos.
16.3. Caso as datas previstas para realização de eventos relacionados com esta licitação sejam declaradas feriado ou
ponto facultativo, e não havendo retificação da convocação, qualquer evento relativo à mesma deverá ser realizado no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, independentemente de qualquer
comunicação aos interessados.
16.4. O Município de NOVA VIÇOSA reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da
autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.
16.5. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. A CPL
solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.
16.6 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitação, assessorando-a, quando necessário,
profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.
16.7. As empresas interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação na sala da COPEL
da Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA situada no endereço definido no preâmbulo deste edital, mediante solicitação
por escrito em no máximo até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura da licitação, de segunda à sexta-feira, das 8h às
12h e pelo e-mail: licitacao@novavicosa.ba.gov.br .
16.8. A critério da Contratante, considerando a disponibilidade de recursos financeiros, os quantitativos previstos neste
Edital poderão ser alterados para mais ou para menos, respeitando os limites permitidos pela Lei 8.666/93.
16.9. É de responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento dos atos deste procedimento por meio do Diário
Oficial do Município de NOVA VIÇOSA por meio do site: https://www.novavicosa.ba.gov.br/site/DiarioOficial.
17. FAZ PARTE DO PRESENTE EDITAL:
a) Minuta do Contrato;
b) Declaração do Menor (inciso XXXIII, art. 7º CF);
c) Carta Credencial;
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal;
Declaração de recebimento de documentos e conhecimento;
Declaração de Inexistência de desimpedimento de licitar / contratar;
Declaração de Responsabilidade;
Modelo de Carta Proposta;
Planilhas Orçamentárias, Cronograma, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas.

Nova Viçosa-BA, 02 de agosto de 2022.
_________________________________
Cristiano Xavier Gomes
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
13.635.016/0001-12, com sede na Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920-000, Nova Viçosa,
Estado da Bahia, neste ato representado por sua Prefeita Sra. LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES,
doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa, xxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP xxxx inscrita do CNPJ/MF, sob o nº xxxxxxxxxxxx, aqui
representada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, >>>>>>>>>,inscrita n o CPF sob o nº >>>>>>>>>>>>>>>,
RG nº >>>>>>>>>>, resolvem firmar o presente contrato, sob o regime de execução indireta, nos termos do
procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022, observadas as disposições contidas na Lei Federal
nº 8.666, de 21/06/93, com suas alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto
1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RECUPERAÇÃO DE
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA - BAHIA, de acordo com as planilhas e anexos que
integram o presente edital, compostos de Planilha Orçamentária Básica, Cronograma Físico-Financeiro,
Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, indicados no do Processo Administrativo 145/2022 que originou
o pedido.
1.2. Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, por empreitada global.
CLÁUSULA SEGUNDA - Da Responsabilidade das Partes
2.1 - Compete à CONTRATADA:
a) Realizar os serviços objeto do presente contrato dentro da boa técnica e de acordo com as normas
constantes na ABNT, respeitando ainda, o disposto nas especificações contidas nesta TOMADA DE
PREÇOS;
b) Atender rigorosamente aos prazos contratuais referentes à conclusão das etapas ou eventos
construtivos aqui indicados, disponibilizando, para tanto, de todos os equipamentos, materiais e mãode-obra necessários à realização das atividades, podendo, inclusive, dispor de equipes de trabalho em
regime de turnos diferenciados.
c) Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo de lei, independentemente do recebimento da
fatura;
d) Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;
e) Arcar com eventuais danos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por irregularidades ou
ineficiência de seus profissionais na execução dos serviços contratados;
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f) Apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas
obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus
empregados;
g) Aceitar, nas mesmas condições Contratuais os acréscimos ou supressões que forem necessários, até
o limite legal previsto na Lei 8666/93.
h) Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, caso seja necessária para
a prestação dos serviços.
i) Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
presente contrato;
j) Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta
licitação;
k) Utilizar na execução dos serviços somente materiais previamente aprovados pela fiscalização da
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa;
l) Obter as licenças junto às repartições competentes, necessárias à prestação dos serviços;
m) Preservar e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação;
n) Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à prestação
dos serviços contratados como única e exclusiva empregadora;
I - A CONTRATADA, na vigência do contrato, será a única responsável perante terceiros, pelos atos praticados
pelo seu pessoal, excluindo a CONTRATANTE de quaisquer reclamações e indenizações. Serão de sua inteira
responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao
ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.
2.2 - Compete à CONTRATANTE:
a) Fornecer as especificações, instruções e localizações e todos os elementos básicos e dados
complementares que se fizerem necessários para a prestação completa dos serviços objeto desta
contratação;
b) Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função do
serviço contratado.
c) Efetuar os pagamentos das faturas nas datas estipuladas no Contrato.
d) Supervisionar a realização dos serviços efetuados pela contratada por intermédio da fiscalização por
profissional qualificado, que verificará a observância os projetos, especificações, cronogramas e
demais requisitos estipulados neste contrato.
e) Proceder a medição dos serviços executados, emitindo os respectivos Boletins de Medição,
entregando-os à Contratada, de acordo com os critérios definidos neste Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA – Prazo de Vigência e Execução
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3.1. A vigência e execução dos serviços constantes do presente contrato está estimada em 03 (três) meses a
partir da ordem de serviços, de acordo com a previsão do cronograma físico financeiro, contados a partir da
expedição da Ordem de Serviços .
3.1.1. Serão acrescidos ao referido prazo os dias de paralisação dos serviços por causas que independam da
vontade ou do controle da CONTRATADA, verificados e aceitos pela Fiscalização.
3.1.2. O prazo estipulado nesta cláusula poderá ser prorrogado, desde que observadas as condições
estabelecidas no art. 57 da lei 8.666/93 e alterações posteriores, com as devidas justificativas, mediante Aditivo
contratual.
CLÁUSULA QUARTA – Valor e Forma de Pagamento
4.1. Pelos serviços aqui ajustados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R$
..................... (.......................................................), conforme detalhado na Planilha de Preços da TOMADA DE
PREÇOS nº. 006/2022.
4.1.1. Os valores acima deverão ser pagos em parcelas, através de crédito na Conta Corrente ...... ,da Agência
....., BANCO .....cidade.... de titularidade da CONTRATADA.
4.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela. A Contratada deverá
apresentar a nota fiscal correspondente ao objeto licitado, que será atestada pela Fiscalização da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa.
4.2.1. Deverá acompanhar a Nota Fiscal o boletim de medição com a discriminação dos serviços e
indicação das localidades onde foram realizados, em consonância com a planilha contratual.
4.3 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4320/64.
4.4. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos:
a) Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar a
contratante;
b) Inadimplência de obrigações da contratada para com o Município, por conta do estabelecido no
contrato;
c) Não execução dos serviços nas condições estabelecidas no contrato;
d) Erros ou vícios nas notas fiscais/faturas.
4.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver qualquer pendência de liquidação ou obrigação que
lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.
4.6. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA,
independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a:
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a)
b)
c)
d)

Débitos a que tiver dado causa.
Despesas relativas à correção de eventuais falhas.
Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos.
Utilização de materiais ou equipamentos do CONTRATANTE cujo fornecimento seja obrigação da
CONTRATADA
e) Débitos de ordem trabalhista relativos a pagamentos de empregados da CONTRATADA utilizados
execução deste contrato.
CLAÚSULA QUINTA – Dotação Orçamentária
5.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da
CONTRATANTE, previsto para o exercício financeiro de 2022, de acordo com a Dotação Orçamentária abaixo
indicada e dos créditos que forem previstos no Orçamento Municipal para os exercícios seguintes, nos termos
do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias que forem consignadas para tal fim.
ÓRGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA: 2.08 - SECRETARIA MUN DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
UNIDADE: 2.08.01 - SECRETARIA MUN DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PUBLICO
AÇÃO: 1.005 - REVITALIZAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS
ELEMENTO: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES.
ELEMENTO: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 42 - ROYALTIES/FEP/CFRM
FONTE: 00 – RECURSOS ORDINÁRIOS
FONTE: 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – OUTROS
CLAÚSULA SEXTA – Medições
6.1 - As medições serão elaboradas de acordo com o cronograma físico financeiro e os serviços registrados no
Boletim de Medição (BM) serão considerados aceitos, provisoriamente e reconhecidos em condições de ser
faturados pela CONTRATADA. Deverá o boletim ser assinado por ambas as partes, para fins de apresentação
ao setor financeiro para o devido pagamento.
6.1.1 - A CONTRATADA deverá acompanhar as medições ou avaliações procedidas pelo CONTRATANTE,
oferecendo, na oportunidade, as impugnações ou considerações que julgar necessárias, as quais serão
submetidas à apreciação e julgamento da mesma.
6.1.2 - A assinatura da CONTRATADA, por seu representante, junto ao CONTRATANTE implicará no
reconhecimento da exatidão do Boletim de Medição (BM), para efeito de faturamento.
6.2. - A CONTRATADA estará obrigada a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções na execução dos
serviços.
6.3 - Caso haja necessidade de incluir durante a execução da obra algum item referente a alteração de
quantitativo por motivo de modificação de projetos, será respeitado o preço unitário das planilhas contratuais,
e no caso de serviços novos estes terão seus custos fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os
limites estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93.
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CLÁUSULA SÉTIMA - Das Penalidades
7.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido ensejará na
aplicação de multa de 5% do valor do contrato.
7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração do Município, garantida a prévia
defesa poderá aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução do contrato, recolhida no
prazo máximo de 15(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
c) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração da
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
d) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a
Administração do Município pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada.
7.2.1. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito desta Municipalidade até o
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
7.2.2. A sanção de "Declaração de Inidoneidade" é de competência exclusiva da Gestora Municipal de NOVA
VIÇOSA ou de quem dela receber delegação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois)
anos de sua aplicação.
7.3. As penalidades serão aplicadas:
a) Quando houver atraso por culpa da CONTRATADA.
b) Quando paralisar injustificadamente os serviços,
c) Quando houver descumprimento das cláusulas contratuais.
7.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
7.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
7.6. Estas penalidades serão aplicadas a critério da Administração Municipal, e quando aplicadas, serão
devidamente registradas.
7.7. As sanções previstas nos subitens 7.2, alíneas “c” e “d” poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos:
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I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
II - Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados
CLÁUSULA OITAVA - Da Rescisão
8.1. A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial ou extrajudicial
quando da ocorrência de quaisquer das hipóteses:
a) Falência ou concordata, liquidação judicial ou extrajudicial;
b) Transferência no todo ou em parte o serviço CONTRATADA sem a prévia autorização da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa;
c) Retardamento do início da execução dos serviços após 10 (dez) dias do recebimento da Ordem de
Serviço;
d) Não cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, principalmente o não pagamento de seu
pessoal, ou a reiterada impontualidade no cumprimento dessas obrigações;
e) Não apresentar a comprovação de adimplemento das obrigações trabalhistas, inclusive contribuições
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados, quando solicitada pela Fiscalização;
f) Execução dos serviços com manifestada imperícia técnica ou execução negligente comprovada pela
fiscalização da PMNV.
g) Nos demais casos previstos em lei.
§ 1o. Rescindido o Contrato, o Contratante imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos serviços prestados
entregando-os a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da Contratada, que
responderá na forma legal e contratual pela infração ou prestação inadequada que tenha dado causa à rescisão.
§ 2o. No caso do parágrafo anterior, fica a Contratada obrigada a reembolsar o Contratante pelo que esta tiver
de despender além do valor contratual e a ressarcir perdas e danos que a mesma venha a sofrer em
consequência da rescisão em tela.
§ 3o. Caso o Contratante decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem prejuízo das
penalidades previstas neste instrumento, poderá a seu exclusivo critério, suspender a sua prestação, até que
a Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida.
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§ 4o. A rescisão acarretará como consequência imediata a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até
o limite dos prejuízos causados ao Contratante, além da perda da Garantia de Execução (quando houver) em
favor da Contratante.
§ 5o. Quando a Contratada for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de rescisão
contratual, lhe será garantido o prazo de 15 (quinze) dias para defesa.
§ 6º. No caso de rescisão deste contrato, a Contratada receberá apenas o pagamento do material já entregue
e aprovado pela Contratante.
CLÁUSULA NONA – Da Subcontratação
9.1. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa/BA e mediante prévia e expressa autorização,
por escrito, a Contratada poderá, nos termos do artigo 72 da Lei nº 8.666/93, subcontratar parte da obra ou
serviço até o limite de 30% (trinta por cento), do valor do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - Fiscalização
10.1. A Fiscalização será exercida por preposto da Contratante, encarregado de verificar o cumprimento das
obrigações da Contratada, visando assegurar que os serviços sejam prestados atendendo ao estipulado pelo
presente Contrato, podendo, inclusive recusar ou sustar qualquer serviço prestado em desacordo com este
Contrato ou que atente contra a segurança do pessoal ou bens da Contratante ou de terceiros.
10.2. A Contratante, através da Secretaria de Obras fica investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda
a execução do serviço, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as
obrigações da Contratada.
10.3. O nome do fiscal será comunicado à Contratada logo que seja designado.
10.4. A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á na conclusão total dos mesmos e após a assinatura, pelas
partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).
10.4.1. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve atender a todas as
exigências da Fiscalização relativas a pendências, sem ônus para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Entrega/Recebimento do Objeto
11.1. Executada integralmente a obra/serviços e cumpridas todas as obrigações do objeto deste Contrato, a
CONTRATADA deverá comunicar oficialmente ao CONTRATANTE, mediante correspondência escrita, até o 5º
(quinto) dia após a data fixada para conclusão dos mesmos e o recebimento efetivar-se-á nos seguintes termos:
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a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em até 15 (quinze) dias corridos,
contados da data da comunicação escrita de execução total do objeto contratado feita pela CONTRATADA,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em três vias, onde serão discriminados todos os serviços
objeto do Contrato, para posterior verificação da sua conformidade com todos os elementos técnicos que
serviram de base para a contratação;
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data
do recebimento provisório.
11.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do
serviço, nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações assumidas, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.
11.3. No termo de recebimento definitivo serão elencadas todas as situações do recebimento, como também a
descrição detalhada dos serviços recebidos, comprovando a adequação do objeto licitado aos termos
contratuais.
11.4. Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo a CONTRATADA, para que,
às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o direito de aplicação das penalidades
cabíveis. Enquanto tais serviços não forem recebidos definitivamente, a CONTRATADA não poderá emitir
faturas a eles correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Disposições Gerais
12.1. Caso a Contratada, por qualquer motivo e sem justificativa prévia aceita pela Administração, venha a interromper
temporariamente a execução dos serviços, o Município, no sentido de evitar danos à Cidade (QUANDO APLICÁVEL),
poderá contratar outra empresa, em caráter emergencial, glosando o montante despendido das faturas subsequentes
devidas à empresa titular do presente contrato.
12.2. A Contratada tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste contrato, dos locais e de todas as
condições gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não podendo invocar nenhum desconhecimento como
elemento impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.
12.3. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de caso fortuito ou de força maior, a parte
impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá dar conhecimento à outra, por escrito e imediatamente, da
ocorrência e suas consequências.
12.3.1. Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer uma
das partes poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento do presente Contrato, sob as condições idênticas
às estipuladas no § anterior.
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12.4 - Fica assegurada a CONTRATADA, na forma do art. 65, II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, estabelecer o equilíbrio
econômico financeiro do contrato, desde que devidamente comprovado, através de documentação, a ocorrência de
alguma ação que desarticule os preços.
12.4.1 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu
impacto nos custos do contrato após comprovação de que se trata de configuração de álea extraordinária e
extracontratual e que caso seja aprovado se fará por meio de aditamento do contrato.
12.5. Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua
inteira responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou
contratados, inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer
despesas com alimentação, locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos
de qualquer natureza.
12.6. Em caso de demanda judicial, a Contratada assumirá isoladamente pelo resultado da ação de seus empregados
ou prepostos, isentando a Contratante de responsabilidade solidária ou subsidiária, mesmo após o encerramento do
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Foro
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Viçosa, BA, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato,
renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e combinadas, as partes firmam o presente Contrato, em 2(duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito em 2 (duas) vias de igual teor e forma, o presente Contrato.

NOVA VIÇOSABA, .... de...........de 2022
contratante

contratada
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ANEXO II (MODELO)
Local e Data
À
Comissão Permanente de licitação
Prefeitura Municipal de ...............

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INC.XXXIII, DO ART. 7º DA CF

A

Empresa__________________________________________,

estabelecida

na______________________, Inscrita no CNPJ sob o nº___________, declara, sob as penas
da Lei que nenhum menor de 18(dezoito) anos desempenha trabalho noturno, perigoso ou
insalubre ou qualquer trabalho com menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos – (Lei 9.854, de 27/10/99).

_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO III (MODELO)
CARTA CREDENCIAL
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

Assunto: Credencial de representação para a TP nº 006/2022.

O(s) abaixo assinado(s),na qualidade de responsável(is) legal(is) pela Empresa
__________________________________________________ vem pela presente, informar a
V.Sªs, que o(s) Sr.(s) _____________________________inscrito no CPF ________________,
Carteira(s) de identidade nº(s) _________________ é pessoa designada para acompanhar a
TOMADA DE PREÇOS em epígrafe, podendo para tanto, transigir, renunciar a recursos,
requerer, assinar, enfim, praticar os atos que forem preciso para o fiel cumprimento do presente
credenciamento.

_________________________________
(Assinatura do representante legal)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO IV (MODELO)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES,
APARELHAMENTO E PESSOAL.

Nova Viçosa,

de

xxxx de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

A .............................. (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º ................, por intermédio de seu
representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) .........................................., portador(a) da
Carteira de Identidade n.º................................ e do C.P.F. n.º ............................................,
DECLARA, sob as penas da Lei, que por ocasião da contratação, disporá de toda infraestrutura
necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos os serviços, compreendendo
instalações, equipamentos e pessoal técnico especializado suficiente para a realização do objeto
da licitação.

_________________________________
(Assinatura do representante lega)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO V (MODELO)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS E CONHECIMENTO
DAS OBRIGAÇÕES.
Nova Viçosa,

de

xxxx de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

A .............................. (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º ................, por intermédio de seu
representante legal que esta subscreve, o(a) Sr.(a) .........................................., portador(a) da
Carteira de Identidade n.º................................ e do C.P.F. n.º ............................................,
DECLARA, sob as penas da Lei, que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação.

_________________________________
(Assinatura do representante lega)
Nome e identidade do representante legal
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ANEXO VI (MODELO)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Nova Viçosa,

de

xxxx de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

DECLARAÇÃO DE DESIMPENDIMENTO DE LICITAR / CONTRATAR

(Nome da Empresa..............., ) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ........................., com
sua sede à Rua........................... (endereço completo), bem como seus sócios e representantes,
DECLARAM que não estão enquadrados nas hipóteses previstas no item 2.3 do edital
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

Local e data
Assinatura e nº RG do declarante

Atenciosamente,
_____________________________________
Nome da empresa proponente
Assinatura do Representante Legal da Licitante
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ANEXO VII (MODELO)
Nova Viçosa,

de

xxxx de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Nos termos do edital, a empresa ........................ CNPJ ....................., considerando que a visita técnica foi
facultativa, nesta oportunidade DECLARAMOS assumir plena e total responsabilidade sobre a formulação de
proposta apresentada.
Atenciosamente,
________________________________
Nome da empresa proponente
Assinatura do Representante Legal da Licitante
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ANEXO VIII (MODELO)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
DADOS DA LICITAÇÃO
TOMADA DE
PROCESSO
PREÇOS Nº
Nº 145/2022
006/2022
DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CEP:
TELEFONE:
DADOS BANCÁRIOS
BANCO (NOME/Nº)

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA VISANDO EXECUÇÃO DE
OBRAS DE HABITAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO PROJETO BÁSICO
ANEXO AO EDITAL.
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FAX

EMAIL

AGÊNCIA Nº

C. CORRENTE Nº

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME:
NACIONALIDADE
ESTADO CIVIL:
ENDEREÇO
BAIRRO/CIDADE:
CPF
RG
ÓRGÃO EXPEDIDOR

CIDADE:

PROFISSÃO:
CEP:

Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa ao
procedimento TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022, cujo valor global é de R$ ................(por extenso) , de
acordo comas especificações adiante relacionadas.
Declaramos expressamente que:
1) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas nesta
TOMADA DE PREÇOS, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato,
anexa ao Edital.
2) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abertura.
3) Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
4) Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas
Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de
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Nova Viçosa, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização do objeto
contratual.
5) Que nos preços propostos para estão incluídos todos os encargos, tributos, transporte, seguros, despesas de
natureza fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária, bem como todos os outros custos relacionados aos demais
serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para o Município.
6) Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.

Cidade-Estado, data.
Assinatura Licitante/Carimbo
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ANEXO IX
MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO ARQUITETÔNICO
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL

Nova Viçosa
2022
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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO

Endereço:

1

Trecho distrito de helvécia ao distrito de Bela Vista.
Ambos distritos localizados no município de Nova viçosa – BA.

Detalhamento:

Memorial Descritivo

Versão:

..

Data:

julho / 2022

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as especificações técnicas a seguir com o objetivo
de nortear a execução dos serviços previstos de manutenção de estrada vicinal a ser realizado no trecho
vicinal do distrito de helvécia ao distrito de Bela Vista, distritos esses localizados no município de Nova
Viçosa – BA. Apresentando as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e
serviços acima citados fixando, portanto, os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e
equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT e constituirão parte integrante dos contratos de obras e
serviços.
A obra será executada conforme especificações técnicas que assegurem o bom resultado em função destas
premissas bases, que são decorrentes de normas técnicas.
Os serviços não aprovados e que apresentarem vícios ou defeitos de execução serão demolidos e
reconstruídos por conta da empreiteira, sem gerar ônus para a prefeitura.
Os materiais que não satisfazerem as especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do
canteiro de obras dentro de 5 dias úteis, a contar da determinação do engenheiro fiscal.
Caso haja dúvida quanto ao projeto ou a execução, esta deverá ser esclarecida com antecedência, através do
contato formal para com o engenheiro fiscal.
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2

SERVIÇOS

2.1

SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares consistem na confecção e instalação de placas de obras e equipe técnica no
levantamento e acompanhamento de equipe topográfica, engenheiro e encarregado de obras conforme
especificações a seguir:
2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

O projeto contempla 02 (duas) placas de obra a serem instaladas conforme indicação da fiscalização. As placas
serão confeccionadas em chapa metálica, nas dimensões de 3,00 x 2,00 m, conforme modelo da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa. A placa será em chapa galvanizada nº 24, estruturadas em cantoneiras de ferro e
pintura em esmalte sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de
ferro, de abas iguais, de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, internamente
em travessas dispostas em cruz.
2.1.2 EQUIPE TOPOGRÁFICA

A equipe topográfica será composta por: topógrafo especializado, auxiliar de campo e nivelador, além dos
equipamentos necessários para sua execução. Dever-se-á realizar levantamentos planialtimétricos para se
determinar as cotas do projeto e definir o greide referente a pavimentação. A metodologia adotada para a
execução dos trabalhos, em todas as etapas, deve seguir os critérios de levantamento estabelecidos na
Resolução PR nº 22, de 21 de julho de 1983, ABNT - NBR 13.133 e demais legislações pertinentes, tratandose de métodos de trabalho já consagrados, e universalmente adotados.

2.1.3 ENGENHEIRO CIVIL

A obra deverá ser acompanhada por Engenheiro Civil devidamente registrado junto ao CREA, durante toda a
execução da obra, compreendendo o cronograma previsto de 3 meses.
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2.1.4 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
A obra deverá ter acompanhamento em tempo integral do encarregado de obras durante o período de execução
da obra, compreendendo o cronograma previsto de 3 meses.
2.2

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A mobilização e desmobilização de equipamentos necessários para execução da obra será realizada com
cavalo mecânico c/ prancha de 3 eixos.
2.2.1

LOCAÇÃO DA OBRA

Quem fornece esses dados é o topógrafo, profissional responsável, juntamente com sua equipe, por fazer o
levantamento dos elementos existentes no terreno e confeccionar uma planta com a posição exata de cada um
deles, assim como a variação de cotas no local. O topógrafo atuará na execução e no acompanhamento da
obra, verificando se a execução está bem alinhada e posicionada, por exemplo. Ele trabalhará no
monitoramento da obra, identificando se houve deslocamentos de estruturas.
2.2.2

LIMPEZA

Será da CONTRATADA total responsabilidade sobre os serviços e despesas necessários à execução dos
movimentos de terra, exceto no tocante à remoção de fossas, sumidouros, redes elétricas, de águas pluviais,
telefônica, supressão e plantio da vegetação arbórea, e quaisquer outros elementos que eventualmente venham
a ser encontrados no local da obra, tudo isto feito dentro da mais perfeita técnica preservando árvores e detalhes
marcantes no terreno que possam ser aproveitados no projeto. Estes ficam a cargo da CONTRATANTE.
A contratada fará periódicas remoções de entulhos e detritos que venham a se acumular no recinto das obras
durante a construção, depois de recolhidas em caçamba própria evitando assim que se espalhe até o
recolhimento.
O desenvolvimento da escavação se dará conforme a previsão de utilização ou rejeição dos materiais extraídos.
Somente serão transportados, para a execução dos aterros, os materiais que forem considerados compatíveis
com as Especificações e que atenderem às exigências de projeto. As massas excedentes, que não se
destinarem a aterros ou a substituição de material, serão objeto de remoção, de modo a não constituírem
ameaça à estabilidade das obras, e nem prejudicarem o aspecto paisagístico ou o meio ambiente.
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2.2.3

REGULARIZAÇÃO E PREPARO DO SUBLEITO

Esta especificação de serviço define os critérios de execução da camada de regularização e compactação do
subleito do pavimento. Pode-se estudar a possibilidade de se alterar alguma especificação mediante
apresentação de justificativa técnica, no qual demonstre condições favoráveis, e sem que traga ônus para o
município. A conformação do subleito natural da área transversal e longitudinal incluindo cortes e aterros de até
20 cm de espessura.
A operação de regularização do terreno se dará dentro das faixas de serviço da obra, e deve ser executada
conforme as diretrizes técnicas. A compactação do subleito deverá ser feita por compactadores
autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de compactação de 100% do
PROCTOR NORMAL. Nos locais inacessíveis para os compactadores autopropulsores, deverão ser utilizados
compactadores manuais de placa vibratória.
Os equipamentos utilizados para execução do serviço são: motoniveladora com escarificador, veículo tanque
distribuidor de água, rolos compactadores do tipo pé-de-carneiro, liso-vibratório ou pneumático, poderão ser
utilizados outros equipamentos com eficiência igual ou superior aos mencionados, desde que autorizados pela
Fiscalização.
Os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio leito estradal. Em caso de
substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicados no
projeto e atendendo às mesmas qualidades exigidas para materiais utilizados em serviços de aterro.

2.2.4

REVESTIMENTO PRIMÁRIO
O material será depositado na pista já regularizada de acordo com projeto, em camada regular com

12cm, e então será feito o espalhamento uniforme com utilização de motoniveladora. Na camada final
compactada, depois de concluídos os serviços referidos nos subitens anteriores, admitir-se-á uma variação de
mais ou menos 5,00 cm. Na construção do revestimento primário, deverão ser observados os seguintes
procedimentos: - A compactação será sempre iniciada pelas bordas com a prevenção de que, nas primeiras
passadas, o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na camada de revestimento. - Nos trechos em
tangente, a compactação será feita dos bordos para o centro, em percursos equidistantes do eixo, os quais
serão distanciados entre si de modo que cada percurso cubra metade da faixa compactada no percurso anterior.
Para o aceite final pela fiscalização o pavimento nas estradas vicinais deverá prevalecer as características
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técnicas fundamentais necessárias para garantir condições de tráfego satisfatórias, ou seja, boa capacidade
de suporte; boas condições de rolamento e aderência.
2.3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caso haja de algum serviço, que porventura não esteja especificado em planilha ou memorial, ou modificação
na especificação de materiais, deverá ser discutido com a fiscalização para aprovação e posterior execução.
3

EXIGÊNCIA(S) PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Comprovação de capacidade técnica: pelo menos 01 (um) atestado em nome da licitante, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, suficiente para comprovar a aptidão do licitante, com as
seguintes parcelas de relevância:
ITEM

QUANTIDADE MÍNIMA

Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em leito
natural

4.500,00 m³xKm

Regularização e compactação de subleito

4.850,00 M²

Execução e compactação de base ou sub base

1.400,00 m³

Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe
técnica, instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e
eficiente dos serviços. A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um,
acompanhada de declaração autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital.
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ANEXOS:
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A1.

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

PREFEITA:

____________________________________
Luciana Sousa Machado Rodrigues
SECRETÁRIO:

____________________________________
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

____________________________________

TRECHO A SER RECUPERADO
Distrito de helvécia ao distrito de Bela Vista
PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Nova Viçosa / BA
DATA:

ESCALA:

julho/2022

Indicadas

FOLHA:

01/01
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A2.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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A3. MEMÓRIA DE CÁLCULO
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A4. COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI
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A5.

CRONOGRAMA
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A6.

IMAGENS DA ESTRADA VICINAL

Edital – Tomada de Preços nº. 006/2022 - Página 47 de 48

Edital – Tomada de Preços nº. 006/2022 - Página 48 de 48

