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CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO , f'Q}^

k 1^:
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N® 834/2020.

MODALIDADE LICITATÓRIA: RDG - Regime Diferenciado de Contratação-Etetrônica
RDC-E- Comum N®. 003/2020

UNIDADE SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos

OBJETO: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.

EMPRESA: R.R.K. CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ n® 12.125.040/0001-49,
Endereço Avenida Presidente Getulio Vargas, 3421, Edif. Esmeralda, Andar 5, Sala
505, Bairro Bela Vista Teixeira de Freitas, Bahia, neste ato representado pelo

procurador, o Sr.DeusdélioKretIi Teixeira Júnior, brasileiro, comerciante, casado,
portador da cédula de Identidade n" 0666380546, SSP/BA, e inscrito no CPF sob o n®

655.510.28è-34, residente domiciliado a Rua Jardim do Edem 95 - Jardim Beira Rio Teixeira de Freltas/BA

EMBASAMENTO LEGAL: Regime Diferenciado de Contratação prevista na Lei N®
12.462/2011, Subsidiariaa Lei Federal N° 8.666/93, namodalidade RDC-Eletrônica.

DATA DA HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO: 23/09/2020
DATA DA CONTRATAÇÃO: 24/09/2020
VIGÊNCIA: 24/09/2020 até 26/02/2021
VALOR GLOBAL: O valor de R$ 1.423.104,48(Um milhão quatrocentos e vinte e três

mil cento e quatro reais e quarenta e oito centavos), conforme Planilha de Preços
anexo I deste Contrato.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: DECRETO: 867/2020

lana P^ícia T. da Silva
Secretária

Cláudia u.C. Moreira

Presidente

Â.

RoseaneTi. dos Santos
Membro

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa • BA,45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mall: rdc835D<5)emaíl.com - CNPJ ns CNPJ: 13.761.531/0001-49

NPVA

AUTUAÇÃO

Aos 08 (Oito) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, autuei sob n®
834/2020 os seguintes documentos: Autorização do Excelentissimo Senhor
Prefeito Municipal para Abertura de Processo Administrativo em atendimento

ao Oficio Requisitório oriundo da Secretária Municipal de Educação, Cultura e
Desportos solicitando a abertura de Processo Licitatório para Contratação de

empresa especializada 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, de
acordo com o Plano de aplicação de Recursos dos Créditos decorrentes dos
Precatórios oriundos de diferença das transferências FUNDEF, no Regime

Diferenciado de Contratação previsto na lei n° 12.462/2011, na modalidade
RDC-Eletrônica conforme especificado no projeto e seus anexos, e os

seguintes Anexos: Planilha Orçamentária Estimada, Cronograma Físico
Financeiro, Composição BDI, Memorial Descritivo, Projetos (Arquitetônico,
Elétrico, Hidráulico e Sanitário) elaborados pela Engenharia do Município.
Oficio do Prefeito a contabilidade do município solicitando informação quanto a

Dotação Orçamentária capaz de custear a referida despesa, resposta do
contador com a indicação da rubrica orçamentária, oficio do Prefeito a
Assessoria jurídica solicitando analise e emissão de Parecer Jurídico em
conformidade a Lei Federal 12.462/2011 e subsidiariamente a Lei Federal

8.666/93. Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica. Foi autorizado
ainda Pelo Senhor Prefeito autorização para deflagrar Processo Licitatório em
atendimento a solicitação supracitada aos quais faço juntada do Decreto
867/2020.

Dttorc. Moreira
Cláudia Ott^C.
Presideríte da CPL

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

Fone;(73) 3208-1124 E-mail: rdc83S0@em3ll.com - CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49
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Decretos

DECRETO N» 867/2020
DE 20 DE JANEIRO DE 2020

"Constitui

B

Comissão

Permanente

de

Licitação da Prefeitura Municipal de Nova
Viçosa, para o exercício de 2020 e dá outras
providências".

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

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

CONSIDERANDO que o Art. 51 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos
prevê a composição de Comissão Permanente para processar e julgar os atos relativos
aos Probedimentos Licitatórios, não podendo exceder a 1 (um) ano na Comissão de
Licitação da totalidade de seus membros.

DECRETA:

Art. 1® Fica reconstituída a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa, que será composta pelos seguintes membros:
I.

Claudia Otto Cruz Moreira- Presidente;

ill.

lana Patrícia Trajano da Silva - Secretária;

III.

Roseane Nascimento dos Santos- Membro.

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

habilitações preliminares e propostas apresentadas pelos licitantes nos certames
licitatórios instaurados, bem como o julgamento do pedido de inscrição no registro

cadastral de fornecedores da Coordenadorla de Compras, sua alteração e

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

Nova ^içosa, responderão solldariamente por ledos os atos praticados pela

Av. Oceinica,31OC.- Abrolhos I, Novo VÍçoao'6A, CEP:
Fone;(7Z)320d-1124 - E-mail: ^blnelcdoprefelKx^e^vicosa.bd.gov.bi* CNPJ H*: n.rei.SSIWOMg

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NAGGRMOFJ563MFQSUOPMUO

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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Comissão, Scdvo se posição individuai divergente estiver devidameTifiTundamentada
e registrada em ata. lavrada na reunião que estiver sido tomada a decisão.
Ari. 4®. Atribuir aos membros da Comissão de Licitação, além das funções

descrita^ no caput do artigo 51, da Lei n® 866/93 e suas aiterações posteriores, a de
receber e examinar todos os documentos relativos aos certames licitatórios, bem
como adotar medidas, para a reaiização do processo de licitação, desde que nesta

ultima flipótese, os procedimentos não coníiitem com as competências do poder

executivo.

jArt. 5*. Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições
em confrário, em especial o Decreto n® 754/2019.

|REGISTRE-SE.PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Viçosa - BA, em 20 de janeiro de
2020.

MANOEL COSTA ALMEIDA
PREFEJTO MUNICIPAL

Endereço: Av.Oceinlce,3100.- Abidltoel, Nova VIço&a •8A. CEP: 45920-000
Fm*:(70)32Ú6*1124• E^naJl: 9tblnc(edopmf*l1o^cvavico6a.b«.oov.br- CNPJ M"; 13.76l.5J1/OOQt-49

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NAGGRMOFJ563MFQSUOPMUQ

Esta edição encontra-se no site oficiai deste ente.
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Nova Viçosa-BA,08 de julho de 20

Do: Gabinete do Prefeito

Para: Departamento de Licitação, Contratos c Compras

Em acordo com Ofício Reqiiisitório Oriundo da Secretária Municipal de Educação,

Cultura e Desportos, solicitando a abertura de Processo Licitatório para Contratação de
empresa especializada cm obras c serviços de engenharia para execução da

reforma c 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. Autorizo ainda a Comissão Permanente de

Licitação a deflagrar Processo Licitatório de acordo com Dotação Orçamentária emitida
pelo Contador e Parecer Jurídico e minuta de Edital emitida pela Assessoria Jurídica em
conformidade com a Lei Federal 12.462/2011 e subsidiariamenie a Lei Federal
8.666/93.

refeito M

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

Fone:(73) 3^08-1124 E-matI: rdc8350(Sgmall.com - CNPJ nS CNPJ: 13.761.531/0001-49

PREFEITURA MUNtaPAL DE NOVA VIÇOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
< M I •

I

Posto da Mata - Novas Viçosa - Bahia, 29 de junho 2020
Oficio SMECD RDC 021/2020

Ao Gabinete Do Prefeito;
I

Exmo. Sr. Manoel Costa Almeida
I

Referência: Deflagração de Processo Licitatório para Contratação para Contratação
para contratação de empresa especializada para prestação de sen/iço de
engenharia, voftado a execução da obra de reforma da Unidade Escolar: ESCOLA
MUNICIPAL JOÃO MARTINS PEIXOTO - Distrito de Helvécia

Prezado

Senhpr,

A Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos, vem através deste,
em cumprimento à exigência legal, prevista na lei n' 8.666/93 e 10.520/02, solicitar

de V. Excelência autorização para Deflagração de Processb Licitatório para

Contratação p^ra contratação de empresa especializada para prestação de serviço
de engenharia, voltado a execução das obras de reformas da Unidades Escolares:

^ ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS PEIXOTO - Distrito de Helvécia
Considerando a suspensão do processo anterior por decisão judicial;
Considerando a necessidade de adequação dos espaços existentes para
melhor atender os alunos destas Unidades Escolares;

Considerando que estas Unidades Escolares estão inclusa no Plano de
Aplicação de Recursos dos Créditos decorrentes de Precatórios oriundos de

diferenças dás transferências do FUNDEF, apresentado em Audiência Pública

realizada em'oito de novembro de dois mil e dezenove e aprovada conforme decreto
n° 835/2019 de nove de dezembro de dois mil e dezenove e decreto n® 879/2020 de

07 de Feveréiro de 2020;

Considerando projeto arquitetônico realizado pela C&C Consultoria e Projetos
de Construção Civil Eireli Me, contratada para a elaboração de Projetos Civis de

Engenharia 'compreendendo Projeto Executivo Arquitetônico, Projeto Estrutural,
Endereço: Rua Inglaterra,7, Centro, Distrito de Posto da Mata, Nova Viçosa,45928-000
Fone:733209-1055 E-mail:edücaç9oS>novavicosa.ba.gov.br.

t

'

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

^ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Projeto Elétrico, Projeto de Instalações Hidrossanitários, Projeto de Comb

Incêndio no Município de Nova Viçosa- Bahia;
Considerando os termos contidos na minuta do edital anexo, eiabo,
assessoría jurídica de RDC;

Considerando memorial descritivo para o processo em anexo;
Considerando os valores contidos no projeto orçamentária em anexo,

realizado pela|assessoria de engenharia do município;
Considerando o cronograma físico-financeiro em anexo;
I

Considerando que as despesas decorrentes do referido contrato serão
custeadas pela fonte: 95 FUNDEF;

Assim, I solicito que V. Excelência verifique com o setor responsável as
medidas necessárias para dar prosseguimento ao exposto.

Desde ;já agradeço a habitual atenção e coloco-me a disposição para
quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, ao tempo em que renovo os
votos de estima e consideração

Na certeza be que serei atendida, renovo protestos de estima e elevada
consideração!
Atenciosamente.

Natália Carolino Costa Pereira

Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desportos
Decreto n" 563/2018

Endereço: Rua Inglaterra, 7,Centro, Distrito de Posto da Mata, Nova Viçosa,45928-000
Fone:733209-1055 E-mall:educação@novavÍcosa.ba.gov.br.
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Fone: 733208-1124 E-mail; gabinetedoprefeftofôinovavieosa,ba.gov.br • CNPJ nS: 13.761.531/0001-49

Endereço: Av. Oceânica,2994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA, 45920-000

ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS PEIXOTO

ANTEPROJETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MARTINS PEIXOTO
I

As Especificações técnicas a seguir têm o objetivo de nortear a execução

dos serviços pbvistos no projeto de reforma e ampliação da Escola Municipal João

Martins Peixot(|i a ser realizado no município de Nova Viçosa - BA.
Serviços Preliminares
Piaca de Obra - Conforme modeio do município:

A

placa

I

indicativa

rigorosamentei

da

obra

deverá

ser

executada

respeitando

às referências cromáticas, as dimensões e os tipos de letras e

logotipos do modelo apresentado pelomunicípio.

A placa deverá ser em chapa galvanizada NR.18, nas dimensões 1,50 x 2,40 m
e

pintada côm

tinta

a óleo

ou esmalte sintético, armada com sarrafos de

madeira de 5cm x 2,5 cm e pontaletes de 3" x 3".

FUNDAÇÃO
Escavação manual: A escavação manual, compreende a remoção com o emprego
de mão de obra e ferramentas manuais, desde a superfície do terreno até a cota
especificada no projeto.

Nela, deve sei" dada uma folga de 10 cm para cada lado do material a ser instalado
para melhor comportar a peça a ser assentada.

As escavações deverão ser executadas de forma a ficar garantida a sua
permanente segurança, devendo para tanto serem conhecidas as seções de projeto

e os método^ executivos. A regularização, nivelamento, escavação e limpeza do
fundo das vaias, ao serem atingidas as cotas de fundo, deverão ser executadas, de

forma a obter a conformação final de acordo com as exigências do projeto estrutural.
Para a "esterilização/guarda", anteriormente à escavação, deverá ser feita a
demolição doipiso cerâmico.

Formas para concretagem: serão feitas em chapas de compensado resinado, de
primeiro uso, na espessura mínima de 12 mm. São aceitas formas em tábuas de

pinho de prinieira qualidade, isenta de nós, trincas ou defeitos, desde que acordado
com a fiscalização. A fixação dos elementos será com pregos em ripas de tábua de
pinho de primeira qualidade. Para facilitar a desforma, preferencialmente os pregos
a serem utilizados terão duas cabeças. Quando o concreto for á vista, as formas

serão em chapas de compensado naval, primeiro uso, na espessura de 17 mm. Em
C&C Engenharia e Serviços-Av. Aziz Maron 1117 - Edif. Artumiro Fontes Loja 10- Jardim Vitória Itabuna - Ba-Fone:(73) 3212 - 5035 /(73)98859 - 0436

-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpei

i

inferior das peças. Imediatamente antes das concretagens as formas dever^ad^^ér

molhadas até ^ saturação, a fim de se evitar a absorção de água de amassamento
do concreto por parte dos painéis.

Armação de jestruturas: serão em aço CA-50 e/ou CA-60, obedecendo as
especificações de projeto em anexo. Substituição de bitolas somente poderão ser

feitas com a eltpressa autorização do responsável técnico pelo projeto por escrito.
As barras ou ppças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos,
argamassas aderidas ou quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a

aderência do I concreto. Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o
cobrimento esfjecificado,

Concreto:Na "esterilizaçâo/guarda"o concreto dos blocos, pilares e cintas terão fck
20 mpa. Na "distribuiçâo/recepção/lavagem" a fundação será em concreto de 25
MPa e sua estrutura, como pilares e cinta, será de 20 MPa. Na "cobertura de

secagem", os ÍjIocos e a viga baidrame terão concreto de 20 MPa e os pilares de 15
MPa.Eles deverão ser lançado nas formas quando estas estiverem travadas e
aprumadas, tomando-se o cuidado de não lançar acima de 2 m provocando
segregação dò concreto, prejudicando a resistência e conseqüente durabilidade.
Reaterro: Após escavadas e concretadas as fundações rasas, as mesmas deverão
ser aterradas, em camadas de 20 cm de espessura com apiloamento e

umedecimentc^.
Para a utilização no reaterro de solos provenientes das escavações, referidos

materiais deverão estar isentos de substâncias orgânicas. O aterro será executado

em camadas I com altura máxima de 0,20m, com material isento de substâncias
orgânicas, adequadamente umedecidas e perfeitamente adensadas por meio de

soquetes manuais ou mecânicos, com o fim de evitar posteriores fendas, trincas e
desníveis por recalque das camadas aterradas, até atingir a cota de nível do piso.

ESTRUTURAS

Formas para, concretagem: serão feitas em chapas de compensado resinado, de
primeiro uso, na espessura mínima de 12 mm. São aceitas formas em tábuas de

pinho de priméira qualidade, isenta de nós, trincas ou defeitos, desde que acordado
com a fiscalização. A fixação dos elementos será com pregos em ripas de tábua de

pinho de primeira qualidade. Para facilitar a desforma, preferencialmente os pregos

a serem utilizados terão duas cabeças. Quando o concreto for à vista, as formas

C&C Engenharia e Serviços-Av. Aziz Maron 1117- Edif. Artumiro Fontes Loja 10-Jardim VitóriaItabuna - Ba-Fone:(73) 3212 - 5035 /(73)98859 - 0436
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serão em chapas de compensado naval, primeiro uso, na espessura de 17
peças altas e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte
inferior das peças. Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser

molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção de água de amassamento
do concreto por parte dos painéis.
Armação de estruturas; serão em aço CA-50 e/ou CA-60, obedecendo as

especificaçõek de projeto em anexo. Substituição de bitolas somente poderão ser
feitas com a pxpressa autorização do responsável técnico pelo projeto por escrito.
As barras ou peças ao serem utilizadas deverão estar isentas de manchas de óleos,

argamassas Aderidas ou quaisquer outras substâncias que possam prejudicar a
aderência dd concreto. Deverão ser utilizados espaçadores para permitir o
cobrimento especificado.

Concreto: Na "esterilização/guarda" o concreto dos blocos, pilares e cintas terão fck
20 mpa. Na 'idistribuição/recepçâo/lavagem" a fundação será em concreto de 25

MPa e sua ^strutura, como pilares e cinta, será de 20 MPa, Na "cobertura de
secagem", os blocos e a viga baidrame terão concreto de 20 MPa e os pilares de 15
MPa. Eles deverão ser lançado nas formas quando estas estiverem travadas e
aprumadas, tomando-se o cuidado de não lançar acima de 2 m provocando
segregação do concreto, prejudicando a resistência e conseqüente durabilidade

ALVENARIA '
Bloco cerâmibo: As paredes a serem construídas serão em alvenaria de tijolo
cerâmico furado nas dimensões : 14x19x39cm (espessura 14cm), assentado em
argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12mm, conforme especificado

em projeto arqiiiteíônico.
Chapisco: Toda a alvenaria da mureta a será revestida será chapiscada depois de
convenientemente limpa e umedecida. O chapisco será executado com argamassa
de cimento e areia no traço de 1:3.

Emboço: O émboço será executado com argamassa de cimento, cal e areia

peneirada com|adição de impermeabilizante no traço de 1:2:8. O emboço de cada
pano de parede somente será iniciado após a completa pega das argamassas de

alvenaria e chapisco.
Massa única: -fV massa única será executada nas alvenarias onde serão recebidos
pintura. Terá traço 1:2:8 (Cimento, cal e areia média) e terá espessura de 20 mm
Vergas e Contravergas
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