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profissionais de toda a equipetécnica.

A contratada deverá contar com equipe de profissionais habilitados à elaboração do Projeto em questão, nas várias

modalidades envolvidas, com registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU e/ou Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia -CREA.

10.3.2. A coordenação das atividades técnicas do Projeto deve ser feita em função das determinações do Projeto de
Arquitetura.

10.3.3. O Projeto completo, constituído por todos os Projetos específicos devidamente harmonizados entre si, será,

de preferência, coordenado pelo autor do Projeto de Arquitetura, de modo a compatibilizar os Projetos e demais

atividades técnicas, promover ou facilitar as consultas e informações entre os autores dos Projetos específicos e
solucionar as interferências entre os elementos dos diversos sistemas daedificação.
10.3.4. A Contratada deverá responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à

legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado nos serviços objeto do
Contrato.

10.4.

Desenvolvimento dos Projetos Básico eExecutivo

10.4.1. Os trabalhos deverão ser realizados em obediência às etapas de Projeto estabelecidas no CRONOGRAMA

PARA PLANEJAMENTO DA OBRA, de modo a evoluírem gradual e continuamente em direção aos objetivos
estabelecidos pela Contratante e reduzirem-se os riscos de perdas eretrabalho.

10.4.2. Para o desenvolvimento de todas as etapas do projeto, bem como os produtos a serem entregues em cada
etapa, deverão ser seguidas as orientações listadas abaixo e o que determina o Escopo para elaboração dos projetos
básicos e executivos de arquitetura e complementares deengenharia.

10.4.3. Todos os Projetos deverão ser desenvolvidos em conformidade com as Práticas de Projeto, Construção e
Manutenção de Edifícios Públicos e com este ANTEPROJETO, prevalecendo, no caso de eventuais divergências, as
disposições estabelecidas pelaSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

10.4.4. O desenvolvimento de todas as etapas do Projeto é de responsabilidade da Contratada, desde a consulta
preliminar à aprovaçãofinal.

10.4.5. A Contratada deverá providenciar junto ao CAU e CREA os Registros de Responsabilidade Técnica (RRT) e
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referentes a todos os Projetos e atividades técnicas objeto deste
ANTEPROJETO, inclusive da PlanilhaOrçamentária.

10.4.6. A Contratada deverá entregar, a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, uma via dos Registros de
Responsabilidade

Técnica

(RRT)

e

das

AnotaçõesdeResponsabilidad6Técnica(ART}relativasacadaumdosProjetosespecíficos,devidamentequltada5.
10.4.7. A Contratada deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais incidentes
ou que vierem a incidir sobre o objeto do Contrato, até o recebimento definitivo dos serviços pelacontratante.

10.4.8. A Contratada deverá possuir ou providenciar os equipamentos, os materiais, os insumos, a mão-de-obra, os
meios de transporte, e demais itens necessários ao desenvolvimento de todas as etapas relacionadas ao objeto da
licitação.

10.4.9. Toda e qualquer dúvida deverá ser esclarecida previamente com a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
através do setor técnico competente, antes da execução dos serviçoscorrespondentes.
10.4.10. Os documentos técnicos produzidos em cada etapa de elaboração do Projeto devem ser submetidos a
avaliação daSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

10.4.11. Será de responsabilidade dos autores dos Projetos a introdução das modificações necessárias à sua
aprovação.

10.4.12. Os documentos técnicos que forem rejeitados, parciais ou totalmente pela contratante, devem ser revistos
ou alterados apenas pelo seu autor e submetidos à novaava Ilação.

10.4.13. Os trâmites para a aprovação dos Projetos junto aos órgãos oficiais e às concessionárias de serviços serão de
responsabilidade da Contratada, por meio dos autores dosProjetos.

10.4.14. As impropriedades apontadas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, pelos órgãos de aprovação,
fiscalização e controle serão corrigidas pela Contratada sem custo adicional para aSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

10.4.15. A aprovação do Projeto não eximirá os autores dos mesmos das responsabilidades estabelecidas pelas
normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividadesprofissionais.
10.4.16. A Contratada deverá encaminhar à SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS cópia dos Projetos com os carimbos de
aprovação e chancela dos órgãoscompetentes.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS deterá o direito de propriedade intelectual dos Projetos desenvolvidos assim

como de toda a documentação produzida na execução do Contrato,ficando proibida a sua utilização sem que exista
autorização expressa daSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
10.5. Orientações para o Planejamento daObra

10.5.1, O planejamento da obra é compreendido como a descrição de todas as atividades necessárias para a
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execução da obra, a equipe, os equipamentos e o tempo necessários para a realização de cada uma delas, e a interrelação entreelas.

10.5.2- O objetivo do planejamento da obra é identificar os problemas e saná-los com antecedência, para que a
execução da obra cumpra o cronogramaplanejado,
10.5.3. No Planejamento de Curto Prazo, deve-se programar as tarefas a executar em cada semana, definindo

inicialmente as tarefas "P"(Previstas). À medida que as tarefas forem sendo executadas, com o decorrer da obra,
deve-se preencher a linha "E"(Executada). Evidentemente não se pode alterar a linha correspondente às tarefas
Previstas para acompanhar a linha das tarefas Executadas. Os problemas devem ser identificados com antecedência e
sanados para não implicar em descumprimento doplanejamento.

10.5.4. Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Curto Prazo, deve ser considerada a seguinte
terminologia:

10.5.4.1."EQUIPE": nome dos profissionais e ajudantes que compõem aequipe.
10.5.4.2."PACOTE DE TRABALHO": identificação das tarefas a executar
10.5.4.3."P": tarefas Previstasinicialmente
10.5.4.4.
tarefas realmenteExecutadas

10.5.4.5. "PROBLEMA"; identificação das restrições, problemas para o não cumprimento das tarefas programadas,
previstasinicialmente.

10.5.4.5.
avalia a eficácia e é igual ao ns de pacotes de trabalho executados/n9 pacotes de trabalho planejados.
10.5.5.No Planejamento de Médio Prazo, devem ser descritas as atividades, a programação do início e fim, bem como
as restrições. As restrições são as medidas necessárias para garantir que as atividades sejam executadas conforme
programado.

10.5.5. Para o preenchimento da planilha de Planejamento de Médio Prazo, deve ser considerada a seguinte
terminologia;

10.5.6.1. "PERÍODO": período de abrangência do planejamento:mensal.
10.5.6.2. "LEAD TIME": é o tempo de ciclo e abrange desde a chegada dos insumos necessários para a realização da
atividade até a suafinalização.

10.5.6.3. "DATA LIMITE": data limite de chegada dos insumos de modo a não comprometer a viabilidade de
execução do planejamento de execução da atividade no períodoprogramado.

10.5.6.4. "DATA DE PEDIDO": data de pedido, compra dos insumos. Os pedidos devem ser feitos com prazo
suficiente, inclusive abrangendo possíveis atrasos do fornecedor, prazo de transporte, etc. de modo a não
comprometer a viabilidade de execução do planejamento de execução da atividade no períodoprogramado.
10.5.7. Os serviços devem ser executados em consonância com a seqüência lógica de execução da obra. As tarefas
devem ser executadas segundo o conceito de terminalidade, conceito de começo, meio e fim, evitando retrabalho e
retorno da equipe para finalização dasmesmas.
10.6. Apresentação e Entrega de Desenhos eDocumentos

10.6.1. Os trabalhos serão apresentados e entregues provisoriamente, de acordo com as seguintesespecificações;
a) TOMO 1 - TEXTOS em via impressa, devidamente formatada, no padrão A4, utilizando o editor de textos MS-Word
for Windows versão 6.0 ou superior.

b) TOMO II - ELEMENTOS GRÁFICOS: Cópias de todo o projeto, contendo cotas, legendas e demais indicações que
permitam seu perfeito entendimento, em meio digital (CD ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no
padrão A4, acondicionados em envelopes plásticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante, encadernados

de forma idêntica aos textos e planilhas, observando no que couber as "Normas de execução do desenho de
Arquitetura" daABNT.

Após análise e aprovação, os trabalhos serão devolvidos à Contratada para execução das adequações e modificações,
porventura indicadàs. Os trabalhos serão entregues definitivamente de acordo com as seguintes especificações:

a) TOMO I - TEXTOS em meio digital(CD ou DVD)e em via Impressa em papel opaco, dobrados no padrâoA4.
b) TOMO II - ELEMENTOS GRÁFICOS (Projeto Arquitetônico e Detalhamento, demais Projetos e Serviços): em meio
digital (CO ou DVD) e em via impressa em papel opaco, dobrados no padrão A4. acondicionados em envelopes
plásticos, transparentes e resistentes ao manuseio constante, encadernados de forma idêntica aos textos e planilhas,
observando no que couber as "Normas de execução do desenho de Arquitetura" daABNT.

10.6.3.A documentação técnica que representa o Projeto como um todo é composta de elementos gráficos (desenhos
em escala com cotas), e de elementos textuais (memoriais, declarações, planilhas, cronogramas, etc.), que deverão
ser produzidos e apresentados, de acordo com a sua especificidade, conforme as normas técnicas estabelecidas e as
disposições daContratante.

10.6.4.OS desenhos, textos e demais documentos conterão na parte inferior ou superior, no mínimo, as seguintes
informações:
a) Identificação daContratante;
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b) Identificação da Contratada (nome da empresa e CNPJ) e dos autores dos Projetos (nome, habilitação e registro

profíssionai, número da ART eassinatura);
c) Identificação da edificação (nome e endereçocompleto);

d) Identificação do Projeto(etapa de execução, atividade técnica ecodificação);
e) identificação do documento (títuio, data da emissão, data e número derevisão);
f) identificação do arquivo eietrônicocorrespondente;
g) Demais dadospertinentes.

10.6.5.A Contratada deverá emitir os desenhos e documentos de Projeto em obediência aos padrões previamente
definidos peia SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

lO.e.e.Todos os documentos técnicos (desenhos, textos, etc.) deverão ser entregues à SECRETARiA MUNICiPAL DE

EDUCAÇÃO em duas vias impressas, sendo que os desenhos deverão ser piotados.
10.6.7.A Contratada deverá apresentar, por intermédio do autor da Planilha Orçamentária. Declaração de

compatibilidade dos quantitativos e dos custos constantes da planiiha com os quantitativos do Projeto e com os
custos do SiNAPi eORSE.

10.6.8.A escala a utilizar na representação geral, deverá ser de 1:50, devendo ser mantida para todos os Projetos,
tanto quanto possivei. Os detalhes executivos e plantas setorizadas terão as escalas de representação adequadas ao
seu objetivo.

10.6.9. Os documentos técnicos de cada um dos Projetos deverão ser agrupados em jogos separados e Independentes,
em correspondência a cada atividade técnicaenvoivida.

10.6.10. Os desenhos de cada Projeto deverão ser numerados seqüencialmente e conter Indicação do número total de
pranchas que compõem oconjunto.

10.6.11. Os desenhos e demais documentos técnicos deverão obedecer aos formatos e normas de representação
previstas na ABNT e deverá ser indicada, para cada Projeto, a simbologiautilizada.

10.5.12. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO poderá exigir a apresentação e/ou o desenvolvimento de todos os
detalhes e documentos que julgarem convenientes para a perfeita caracterização do Projeto; como por exemplo, as
Memórias de Cálculo que determinaram a Planilha Orçamentária, sem que tal procedimento represente a necessidade
de aditivocontratuai.

10.7. Orientações para criação dearquivos

10.7.1.A Contratada deverá fornecer à Contratante cópia em CD/DVD de boa qualidade dos arquivos correspondentes
a todos os documentos técnicos produzidos nas diversas fases do Projeto, devidamente reiacionados e identificados.
10.7.2.0s elementos gráficos deverão ser disponibilizados em formato DWG e PDF, e os elementos textuais em

formato DOC ou XLS e PDF. Não serão acatados arquivos em formato DXF.

10.7.3. Os desenhos que comporão o Projeto Executivo deverão ser produzidos com o programa AutoCAD, versão
2008 ou superior, dá Autodesk ou outroequivalente.

10.7.4. Os arquivos de texto deverão ser executados no aplicativo WDRD, Microsoft Office versão 2007, outro
equivalente ousuperíor.

Os arquivos de planiiha deverão ser executados no aplicativo EXCEL, Microsoft Office versão 2007, outro equivaiente
ousuperior.

10.7.5. Para demais arquivos gráficos, o aplicativo e extensão a serem utilizados deverão ser acordados, previamente,
com aFiscaiização.

10.7.7.A CONTRATADA se comprometerá a utilizar todos softwares citados neste projeto e seus anexos, devidamente
licenciados.

10.7.8.A identificação dos arquivos de desenhos deverá ser efetuada conforme a nomenclatura de formato geral
UUUAAT-DD-ET-NN-Nnnnnnnnnn-RNN.EX,onde:
uuu

Código resumido de identificação da unidade a ser projetada,formado pela combinação de três
letras, informado pela fiscalização, conforme exemploabaixo;
FAR = Faculdade de Farmácia

AA

Dois últimos algarismos do Ano em que o projeto foi elaborado

T

Tipo de projeto, sendo:
R = Reforma

C = Construção
A =Ampliação
RA= Reforma e ampliação
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Sigla de duas letras que identifica a Disciplina de projeto, sendo:
AC = Acústica

AR =lArquitetura
URB = Urbanismo

CV = Comunicação Visual
DR = Drenagem
EL = Elétrica

\ot

.C

Pi.

ES = Estrutura

Hi = Hidrossanitário

IN = instalações de detecção, prevenção e combate a incêndios

SD =jSondagem
SPDÀ = Sistema de proteção contra descargas atmosféricas
ET

Sigla de duas letras que identifica a etapa de projeto, sendo:
CA = Cadastro

PB =!Projeto Básico
PE = Projeto Executivo
Nnnnnnn

Titulo ou descrição do desenho/documento em até 12 caracteres

RNN

Identificador do n® da revisão (ROO; ROÍ; etc.)

EXT

Extehsâo do arquivo

10.7,9, As midias eletrônicas deverão ser devidamente Identificadas com etiquetas adesivas ou rótulo, onde deverá
constar:

a)
b)
c)
d)

Identificação daempresaCONTRATADA;
Data dagravação;
Identificação da unidade a que se refere ©trabalho;
identificação do serviço a que se refere amídta;

e) Indicação dos arquivos contidos nagravação.
10.8. Orientações para Elaboração de Desenhos emAutoCAD
10.8.1,Deverá ser utilizada apenas a fonte"ARIAL".

10.8.2,A unidade de desenho padrão será metro(m), e este deverá estar sempre desenhado em verdadeira grandeza.
10.8.3,05 desenhos de projetos serão feitos no "Model Space", sempre em verdadeira grandeza, e apresentadas com
o desenho da prancha (formato do papel, legendas, notas e carimbo) no "Paper Space", também na unidade padrão
metro.

10,8,4.0 carimbo deverá ter 18,5 cm de largura e conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) Logomarca da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS (a serfornecida);
b) Logomarca dacontratada;

c) Identificação da unidade a ser projetada (ex,: Escolatal);
d) Endereço do imóvel (rua, n2 ecldade);

e) Titulo do projeto (Construção, Reforma, Ampliação, etc.);

f) Especialidade do projeto (Projeto Arquitetônico, Projeto Estrutural,etc,);
g) Assunto da prancha e referência (Planta Baixa - Pav, Térreo, Cortes - XX, Fachada,etc.);
h) Indicação do nome do arquivo da gravação da prancha no formatopadronizado;

i) Número da prancha no formato sequência/quantidade total (01/03,02/03,..);
J) Data da elaboração do projeto(MM/AAAA);

k) Escala de plotagem do desenho (1:100,1:50, l:20,etc,);

I) Campos para assinaturas da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS e do Responsável Técnico (com identificação do
nome completo, n® CAU ou CREA/UF, endereço etelefone),

10.8.5,As anotações, legendas e demais observações relativas ao projeto, bem como informações relativas a áreas
(totais, Índices, ambientes principais, área de intervenção) deverão ser apresentadas em quadros separados do
carimbo.

10.8.6.A definição de espessura segundo as cores das penas deverá seguir a padronização fornecida pela SECRETARIA
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MUNICIPAL DE OBRAS.

10.8.7.Caso sejam necessárias alterações e/ou inclusão de novo padrão de penas, a relação de cores e espessuras de
penas, escala de plotagem,tamanho da prancha devem também ser indicadas no arquivo de desenho,ao lado direito
externo da área de plotagem.
10.8.8.A relação de cores e espessuras de penas, escala de plotagem,tamanho da prancha devem ser indicadas no
arquivo de desenho, ao lado direito externo da área de plotagem.

10.8.9. Deveráserfornecido,juntamentecomosarquivo$dedesenho,seusre$pectivosarquivosdeÉstilodePlotagem
(AutoCAD Color-dependent Plot Styie Table File), em formatoDWG.
10.8.10. O tamanho das pranchas deverá obedecer aos seguintes formatos constantes da tabelaabaixo:
Largura(mm)

Altura(mm)

Formato Padronizado

210

297

A4

420

297

A3

420 < L < 630

297

A3 Estendido

594

420

A2

S94<L<841

420

A2 Estendido

841

594

Al

841<L<1189

594

Al Estendido

1189

841

AO

10.8.11. As pranchas poderão ser plotadas em cores e, portanto, as legendas criadas nos desenhos podem utilliar
cores distintas, no entanto devem ser passíveis de visualização e distinção de forma independente dacor.

10.9.

Conforme o §72, art. 8S, da Lei 12.462/2011, é vedada a realização, sem projeto executivo, de obras e

serviços de engenharia para cuja concretização tenha sido utilizado o RDC, qualquer que seja o regimeadotado.

11. CONDIÇÕES GERAIS PARA AEXECUÇÃO
11.1. Equipe TécnicaMinlma

11.1.1.A Equipe Técnica Mínima para a execução da obra foi definida tendo como base dois critérios elementares;

11.1.1.1. A necessidade de uma equipe mínima de canteiro de obras, que tenha dedicação de 44(quarenta e quatro)
horas semanais presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisão dasatividades.
11.1.1.2. A necessidade de uma equipe mínima de acompanhamento dos serviços, por meio de visitas de

profissionais tecnicamente habilitados para o suporte e supervisão da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais
deverão elaborar relatório ou laudos técnicos avaliando os serviços executados / em execução na obra, detalhando se

os mesmos estão sendo executados de acordo com as normas técnicas vigentes e com os projetos executivos
elaborados.

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

Execução da obra da Creche Emília Sulz, Creche Cantinho dos Corais e Creche Zélia Régulo, pertencentes
ao Município de Nova Viçosa - BA.
ITEM
1

ESPECIALIDADE

ÁREA DE ATUAÇÃO

DEDICAÇÃO NECESSÁRIA

Engenheiro Civil

Gerenciamento das obras

44h semanais,no

Residente

e serviços

canteiro deobras.

Acompanhamento e
registro, por meio de
2

Arquiteto

relatórios técnicos,dos
serviços executadosna
obra.

REQUISITOS MÍNIMOS
Registro no CREA

Visitas quínzenais à obra,

que deverão servir de
subsidio à elaboração de
relatórios técnicos de

acompanhamento da

Autor do Projeto
Executivo deArquitetura
da etapa de
Planejamento daObra

obra.

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

Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350(aemall.com - CNPJ nS 13.761.531/0001-49

NDVA

Visitas à obra durante a

montagem do canteiro de

Arquiteto /
Engenheiro Civil
especialista em
Segurança
3

Acompanhamento e
registro, por meio de
relatórios técnicos, dos
serviços relacionados aos

obras, a execução das
escadas e saídas de

Autor do Projeto

Executivo de Prevenção e

projetos de segurança

segurança e no final da obra.
que deverão servir de
subsídio à elaboração de

executados na obra.

relatórios técnicos de

da Obra

Combate a Incêndio da

etapa de Planejamento

acompanhamento da
obra.

11.1.2. A empresa pode acrescentar a sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necessários,
mediante aprovação daCONTRATANTE.

11.1.3. OscustosdaEquípeTécnicaMínimadevemestarpresentesnaPlanilhaOrçamentáriadetaIhada,nogrupo
"Administração Central".

11.1.4. A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios

necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto nesteanteprojeto.

12. CONDIÇÕES GERAIS PARA A FISCALIZAÇÃO DASOBRAS
12.1. A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico,
semprejuízodeoutrasmedidasqueoórgãojulgarnecessárias,deacordocomaespecificidadedoobjetoedolocal.

12.1.1.0 órgão deve acompanhar e fiscalizar a conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos
necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, por meio de um representante especialmente
designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n?. 8.666, de 1993.

12.1.2.A fiscalização desses serviços será de responsabilidade da Secretraria Municipal de Obras. A execução dos
serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da
CONTRATANTE, para este fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n*

8.666/1993 e na Lei 12.462/2011, conforme detalhado nos projetos executivos, na planilha orçamentária detalhada e
no cronograma físicò-financeiro aprovados.

12.2. OsrepresentantesdaFISCALIZAÇÃOreportar-se-ãodiretamenteaoResponsávelTécnicodaCONTRATADA.
12.3. Os representantes da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada pela mesma terão livre acesso a todos os locais

onde estejam sendo realizados os trabalhos, relacionados com o objeto da presente licitação, ainda que nas
dependências da CONTRATADA ou deterceiros.

12.4. ACONTRATADAinterromperátotalouparcialmenteaexecuçãodosserviçossempreque:
12.4.1.As$im estiver previsto e determinado no Instrumento Convocatório ou noContrato;
12.4.2. For necessário para execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do Instrumento Convocatório e de

acordo com as especificações constantes desteanteprojeto.

12.4.3. Houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa
comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes, quando então autorizará a citadasuspensâo;
12.4.4.A FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar formalmente.

12.5. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos no
projeto, em especial aqueles relativos aos índices deprodutívidade.

12.5.1.0 fiscal do contrato, ao verificar a redução no ritmo de execução dos serviços, notificará a contratada para que,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, restabeleça ritmo de trabalho compatível com o cronograma de execução
físico-financeiro.

12.5.2.A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o

documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no projeto e
na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como; marca, qualidade e forma
deuso.

12.6. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a

execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos,
adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais e comunicando a autoridade
competente, quando for o caso, conforme o disposto nos §§ le e 22 do artigo 67 da Lei n2. 8.666, del993.
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12.7. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus
agentes e prepostos, de conformidade com o artigo 70 da Lei n2. 8.666, del993.
12.8. Procedimentos operacionais de fiscalização e acompanhamento das medições dasobras;

12.8.1. As medições serão mensais e fechadas no último dia útil do mês, englobando todos os serviços executados e
aprovados pela fiscalização durante omês;

12.8.2. As planilhas de medição devem ser aprovadas pela fiscalização, contendo em anexo toda a memória de cálculo
dos quantitativos dos materiais e dos serviços realizados, não sendo aceitas medições empercentuais;
12.8.3. As medições deverão ainda ser instruídas com os seguintesdocumentos:
12.8.3.1.Relatório do fiscal dos serviços feitos na obra durante omês;

12-8.3.2. Relatórios fotográficos mensais do fiscal contendo os serviços feitos durante omês;

12.8.3.3. Controle Tecnológico dos serviços licitados e contratados, demonstrando o atendimento ao projeto executivo
elaborado e à boatécnica;

12.8.3.4. Diário de Obras do Mês damediçâo;

12.8.3.5. Carteira de Trabalho de Engenheiro Residente, Mestre de Obra, Encarregados, Vigia, Almoxarife, Técnicos de

Segurança e quaisquer outros profissionais da administração local da obra, com as respectivas freqüências do mês;
12.8.3.6.Cronograma físico-financeiro dos serviços executados noperiodo;

12.8.3.7. Planejamento da obra para o mês corrente damediçâo;

12.8.3.8. Comprovante de procedência legal de produtos ou subprodutos florestais quando da sua utilização;
12.8.3.9.Relatório mensal do estado do canteiro de obras e acondicionamentos de materiais, máquinas e
equipamentos, e cheque-liste conforme aNR-18;

12.8.3.10. Relatório de Medidas de Segurança e de utilização deEPTs;
12.8.3.11. Relatório mensal de Vistoria da Fiscalização de Obras daSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DACONTRATANTE
13.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

13.1.1. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas naiicitaçâo;
13.1.2. Prestar garantia contratual, conforme estabelecido nesteanteprojeto;

13.1.3. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
13.i.3.1.Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução

dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do
patrimôniopúbllco.

13.1.4. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dosserviços;

13.1.5. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que já haviam sido aprovados pelaSECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS;
13.1.6. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração
possautilizá-lodeacordocomoprevistonesteanteprojeto,nostermo5doartigollidaLein"8.666,del993;

13.1.7. Quando o projeto se referir a obra imaterlal de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos
direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia
de concepção, desenvolvimento,fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação daobra;
13.1.8. Assegurar à Contratante, nos termos do artigo 19, inciso XVI, da Instrução Normativa SLT l/MPOG n* 2, de 30
de abril de2008:

13.1.8.1.0 direito de propriedade inteiectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e
atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo
à Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações ou prévia autorização;
13,1.8.2,05 direitos autorais das soluções apresentadas nos projetos elaborados, suas especificações técnicas, toda
documentação produzida e congêneres e todos os demais produtos gerados na execução do contrato, são de
propriedade da Contratante. Fica proibida a sua utilização pela Contratada, sem que exista autorização expressa da
Contratante, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.
13.1.9. Executar os serviços conforme Especificações constantes do projeto, do anteprojeto e seus anexos e a sua
proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulascontratuais;

13.1.10. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no anteprojeto, ou na
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minuta decontrato;

13.1.11. Promoveraorganizaçãotécnicaeadminisirativadosserviços.demodoaconduzi-loseficateeficientemente,
acordo com os documentos e especificações que integram esteanteprojeto;

de

13.1.12. Providenciar, conforme o caso, as iigações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás,
energia eiétrica, teiefone, etc.), bem como agendar,junto aos órgãos federais, estaduais e municipaise
concessionárias de serviços púbiicos, vistorias com vistas a obtenção de iicerças e reguiarização dos serviços e obras
conciuídos(Habite-se, Licença Ambientai de Operação, etc.);

13.1.13. Adotar as providências e precauções necessárias, inciusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for,
a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, eiélrícas etelefônicas;

13.1.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência daobra;

13.1.15. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens deterceiros;

13.1.16. Cumprir, aiém dos postulados legais vigentes de âmbito federai, estaduai ou municipal, as normas de
segurança daAdministração;

13.1.16.1. Os trabaihos devem ser conduzidos com estrita observância às normas da iegisiação pertinente, cumprindo

as determinações dos Poderes Púbiicos, mantendo o iocai dos serviços sempre iimpo e nas melhores condições de
segurança, higiene edisciplina.

13.1.17. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabeiecidos, fornecendo todos os materiais,

equipamentos e utehsíiios em quantidade, quaiidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações
aceitas peia boa técnica, normas eiegisiaçlo;

13.1.18. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto do
contrato e especiaiidades pertinentes, nos termos da Lei na, 6.496, del977;

13.1.19. Obter junto à Prefeitura Municipai, conforme o caso, o aivará de construção e, se necessário, o alvará de
demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legisiaçãoapiicávei;

13.1.20. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregados que sejam familiares de agente público
ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante;

13.1.21. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão
para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente identificados por meio decrachá;

13.1.21.1. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Proteção individual -EPi's.

13.1.22. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas internas, quando for ocaso;

13.1.23. instruir os seus empregados,quanto à prevenção de incêndios nas áreas daAdministração;

13.1.24. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATANTE às dependências da CONTRATADA para prestar inspeções
periódicas nas instalações físicas para verificar o cumprimento das medidas de segurança adotada nos trabaihos e

outras medidas necessárias à execução dos serviços e demais condições estabelecidas pela norma de segurança e
saúde do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de segurançacoletiva;

13.1.25. PrestartodoesciarecimentoouinformaçlosoiicitadapelaCONTRATANTEouporseusprepostos,garantindo- lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem como aos documentos relativos à execução dasobras;
13.1.26. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável, as Informações sobre o

andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronogramaprevisto;

13.1.26.1. O Diário de obra deverá ter capa resistente, todas as suas páginas numeradas em ordem seqüencial, de 01
(um)a 50(cinqüenta), em 3(três) vias, e rubricadas peia fiscalização da Secretaria Municiopai de Obras;
13.1.26.2. Ao finai da obra, o referido Diário será de propriedade daCONTRATANTE.

13.1.27. Regularizar, quando notificada peia CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços realizados fora dasespecificações;

13.1.28. Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e
projetos apresentados, inciusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

compiementá-ios, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação,exceto qu3ndoocorreraígumdoseventosarroladosnosincisosdo§12doart.57daleinS.8.666,del993;
13.1.29. Reparar, refazer, substituir, às suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com vício

de construção, pelo prazo de 05(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal daCONTRATANTE;
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13.1.30. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela açlo ou

omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a
terceiros;

13.1.31. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e
assumindo o ônus daídecorrente;

13.1.32. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais

previstasnalegisiaçãoespecífica,cujalnadimpléncianãotransfereresponsabilidadeàAdministração.Responsabili2ar-

se

pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução docontrato;

13.1.33. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de menor
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ouinsalubre;

13.1.34. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de
destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto àobra;

13.1.35. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos

registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora
contratados;

13.1.36. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento

das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e
benefícios dos empregados utilizados na execução dosserviços;

13.1.37. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados porlei.
13.2. obrigações'DA CONTRATANTE:
13.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de suaproposta;
13.2.2. Cumprir fielmente as disposições doContrato;

13.2.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em
registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providênciascabíveis;

13.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a suacorreção;

13.2.5.Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações
assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas naiicitação;
13.2.6.A execução dos serviços será conduzida por um profissional especializado;
13.2.6.1.A presença do responsável pela manutenção deverá ser contínua, devendo o mesmo estar em condições de
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos serviços.

13.2.7. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na
execução docontrato;

13.2.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais
vigentes;

13.2.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as
determinações do Contrato, do anteprojeto e seus anexos, especialmente as do projeto, incluindo o fornecimento de
informaçõesnecessáriasparaodesenvolvimentodosserviçosobjetodocontratoporescritoquandofornecessário;
13.2.10. Efetuar os pagamentos à Contratada, mediante comprovação de execução dos serviços, dentro das
condições, prazos e vencimentosestabelecidos;

13.2.11. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento parcial ou total dos
termos doContrato;

13.2.12. A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
sem que tenha sido previamenteautorizada;

13.2.13. A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalização sobre
a entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer
das cláusulas estabelecidas nomesmo;

13.2.14. Caso necessário a administração pode solicitar reuniões previamente agendadas com objetivo de apresentar
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e discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seusajustes.

14. CONDIÇÕES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DEPREÇOS
14.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintesvalores:

14.1.1. Média aritmética dos valores das propostas superiores a cinqüenta por cento do valor do orçamento
previamente estimado pelaContratante;
14.1.2. Valor do Orçamento previamente estimado pelaContratante.

14.2. A ausência de orçamento anexo a este anteprojeto ocorre sem prejuízo da divulgação das informações
necessárias, para que os interessados elaborem suaspropostas;

14.3. O orçamento efetuado pela Administração para a estipulação do limite a ser aceito somente será divulgado
apenas e imediatamente após o encerramento desta licitação, exaurida a negociação conforme dispõe o art. 26, da Lei
n212.462/2011.
15.

DOSPAGAMENTOS

15.1. Forma de pagamento pela compatibilização dos projetos básico e executivo de arquitetura eengenharia:
15.1.1. Opagamentopelacompatibilizaçãodoprojetosedarácomaentregadosprodutosrevisadoseaprovados
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS das seguintes etapas:

15.1.1.1.50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboração de Projetos na entrega do Projeto Básico
aprovado;
I
15.1.1.2.50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboração de Projetos na entrega do Projeto Executivo
aprovado.

15.1.2. O valor para o pagamento dessa etapa eqüivalerá a 5,0% do valor total da proposta de preço da licitante
vencedora.

15.1.3. A revisão e aprovação da compatibilização dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia
seguirão o que determina o Escopo para eiaboraçâo dos projetos básicos e executivos de arquitetura e
compiementares deengenharia.
15.2. Forma de pagamento pela execução dasobras:

15.2.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação à Contratante dos documentos hábeis de cobrança,

nos termos e condições estabelecidas no item CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS,
desteANTEPROJETO.

15.2.2. Os pagamentos serão efetuados por meio de medições, que corresponderão aos percentuais de desembolso

estabelecidos no cronograma fisico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo, e aprovado
pela Contratante. A aprovação deste documento, assim como toda a compatibilização do projeto executivo, será
condição fundamental para o início dasobras.

15.2.3. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações daContratada.
15.2.4. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintesprocedimentos:

15.2.4.1.Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, a
Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de
cálculodetalhada.

15.2.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em suatotalidade.

15.2.4.2.1. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no

Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante,
aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços
entendidos comocriticos.

15.2.4.2.2. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de
matrícula da obra junto à Previdência Social, as ART dos engenheiros e daobra,

15.2.4.2.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for ocaso.

15.2.4.2.4. A Contratada devera, ainda, a cada medição, apresentar os Boletins de Medição dos Serviços executados

em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medição deverão vir acompanhados de

"RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO" em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
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informando a etapa correspondente e citando os serviços em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itensmedidos.

15.2.4.3. A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição,
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a

conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedêncialegal.

15.2.4.3.1. No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços
efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapasubsequente.
15.2.4.3.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviçosexecutados.

15.2.4.4. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada,
acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculodetalhada.

15.2.5.

Opag3mentosomenteseráefetuadoapóso"atesto",pelofiscaldaobra,daNotaFiscal/Fatura

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste anteprojeto.
15.2.5.1. O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que
deverão obrigatoriamenteacompanhá-la;

15.2.5.1.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados à execução contratual, nominalmenteidentificados;

15.2.5.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao SICAF e CADIN, ou na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no
artigo 29 da Lei n'8.666, de 1993;e

15.2.5.1.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha
sido paga pelaAdministração.

15.2.6.

Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento inidar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para aContratante.

15.2.7.

Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on line ao SICAF e CADIN e, se necessário, aos sítios

oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo depagamento.

15.2.8.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da

Instrução Normativa n' 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lei n'8.212, del991.

15.2.8.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observado o disposto na Lei
Complementar nS. iis, de 2003, e legislação municipalaplicável.

15.2.8.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar

n». 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em

relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6' da
Instrução Normativa RFB n' 1.234, de 11 de janeiro de2012.

15.2.9.

O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em contacorrente,

na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro melo previsto na legislação vigente
saber o BancoXXXX.

15.2.10. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.

15.2.11. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura não tenfía sido acordada nocontrato.

15.2.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por
cento) 30 ano, aplicando-se a seguintefórmula:
EM = lxNxVP

Sendo:

EtVl = Encargos Mordtórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
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I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
1=

I

^

(6/100)
365

Sendo:

N = Número de dias

^^t^e a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

15.2.13.

Marcos dePagamento/MedIção
DESCRIÇÃO

ETAPAS

MEDIÇÃO
PROJETO BÁSICO

PROJETOS

50%

SONDAGEM

100%

DEMOLIÇÃO

100%

SERVIÇO CONCLUÍDO
SERVIÇO CONCLUÍDO

100%

SERVIÇO CONCLUÍDO

ESCAVAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE
TERRA

FUNDAÇÃO

50%

SUPER-ESTRUTURA

50%

ALVENARIA DE VEDAÇÃO

APROVADO

50%

PROJETO EXECUTIVO
APROVADO

PROJETO EXECUTIVO
50%

FINALIZAÇÃO DO

IHAJE CONCLUÍDA

50%

50%

TERREO CONCLUÍDO

50%

FINALIZAÇÃO DO
SERVIÇO
FINALIZAÇÃO DO

ESQUADRIA5 E DIVISÓRIAS

100%

SERVIÇO CONCLUÍDO

EXECUTADO

SERVIÇO

SERVIÇO
VIDROS

100%

SERVIÇO CONCLUÍDO

COBERTURA

100%

SERVIÇO CONCLUÍDO

IMPERMEABILIZAÇÃO

100%

SERVIÇO concluído

REVESTIMENTOS DE PAREDE

50%

TERREO CONCLUÍDO

50%

FINALIZAÇÃO DO

PISOS INTERNOS

50%

TERREO concluído

50%

FINALIZAÇÃO DO

SERVIÇO
SERVIÇO
INFRAESTRUTURA

INSTALAÇÕES HIDRÃULICAS

50%

(TUBULAÇÕES,

LOUÇAS, METAIS

50%

E

REGISTROS

ACABAMENTO

E PEÇAS HIDRÁULICAS)

S

INFRAESTRÜTUR

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

50%

A (TUBULAÇÕES,

ACABAMENTOS E
50%

LIGAÇÃO DEFINITIVA

FIOSE

PELA

CABOS EQUADROS)

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS

100%

PINTURA

50%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

100%

COELBA

SERVIÇO concluído
EMASSAMENTO + 18

DEMÃO

50%

PINTURA DEFINITIVA

SERVIÇO CONCLUÍDO

16. DASGARANTIAS

16.1. Devem ser prestadas pela empresa, à época da contratação, duas espécies de garantias: uma garantia ao

contrato(c3ução,seguro-garantiaoufíançabancária)eumagarantiaàobra(seguroderlscodeengenharia).
16.2. A garantia ao contrato será prestada conforme as disposições a seguir,

16.2.1.Será exigida á prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5%(cinco por cento) do valor total do
contrato, no prazo de 10(dez) dias úteis a partir da notificação formalizada pela Administração, após a assinatura do
Contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
16.2.2.A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:
a) Caução em dinheiro ou títulos da dividapública;
b) Seguro-garantia;ou
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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c) Fiançabancária.

16.2.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente
decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas,
previdenciárias ousocials.

16.2.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a

que se referem as alíneas "a" e "b" do § 12 do artigo 48 da Lei n' 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do
contrato, prestação de garantia adicional. Igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o
valor da correspondenteproposta.

16.2.3. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado, mediante depósito identificado, em agência
definida pela administração, de formaescrita.

16.2.4. Se prestada a garantia na forma de segurc-garantia, deve haver entrega da apólice, inclusive digital, emitida
porempresaemfuncionamentonoBrasiI,Iegalmenteautorizada,sendoaPrefeitura
Municipal
de
Nova
Viçosacomoúnicobeneficiáriodoseguro.

16.2.5.A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência
do contrato.

16.2.6. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos
benefícios do artigo 827 do CódigoCivií.

16.2.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada
ou renovada nas mesmascondições.

16.2.8. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo
causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, coritados da data em que tiver sidonotificada.

16.2.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada,
a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos
eventuais valores devidos àContratante.

16.2.10. Ocorrendo a rescisão unilateral ou injustificada do Contrato, a Prefeitura Municipal de Nova Viçosa poderá
executar a garantia prestada pelaCONTRATADA,

16.3. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado oseguinte:

16.3.1.A CONTRATADA deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, em até 05(cinco) dias úteis após a
assinatura do Contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço, a apólice de Seguro de Risco de Engenharia com
cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a Prefeitura Municipal de Nova Viçosa como

BENEFICIÁRIO, com valor (importânciasegurada) e prazo de vigência não inferior ao do Contrato, sob pena de
aplicação das sanções previstas no instrumento decontrato.
16.3.2. Estarão abrangidos no Seguro de Risco deEngenharia:
16.3.2.1. CoberturasMínimas;

16.3.2.1.1. CoberturaBásica;

16.3.2.1.2. Seguros;para obras civis em construção(OCC);
15.3.2.1.3. Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto esabotagens;

16.3.2.1.4. Riscos da natureza (danos causados por vendaval, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre
outros).
16.3.2.2. Coberturasespeclais:

16.3.2.2.1. Despesas extraordinárias, que compreende despesas de mão de obra para serviços noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios detransporte;

16.3.2.2.2. Tumultos,quecompreendedespesascomdanoscausadosportumulto,greveougrevepatronal(lockout);
16.3.2.2.3. Desentulho do local, que compreende despesas com a retirada de entulho dolocal;

16.3.2.2.4. Obras concluídas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quando finalizadas;
16.3.2.2.5. Obras temporárias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes
existentes no local da construção.

16.3.2.2.6. Despesas de salvamento e contenção de sinistros, que compreende despesas com providências de
emergência para conter as conseqüências de prejuízo decorrente deacidentes;

16.3.2.2.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais causados
involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes àobra.
16.3.2.3.

Coberturasadiclonais:

16.3.2.3.1. Erro de projeto/risco de fabricante, que compreende danos causados à obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ouretificação;
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16.3.2.3.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos com
honorários deadvogados,

16.3.2.3.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestação de serviços durante o prazo de vigência daapólice.
16.3.2.3.4. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado
ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução outesies;

16.3.2.3.5. Manutenção simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos trabalhos de
acertos, ajustes e verificação realizados durante o período demanutenção;

16.3.2.3.6. Manutenção ampla, que além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operações realizadas por eles, no período de manutenção, garante danos verificados nesse
mesmo período, porém ocorridos na fase de construção ouinstalaçâo;

16.3.2.3.7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é
responsável, referéntes a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorrência dos trabalhos pertinentes àobra;

16.3.2.3.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsável civifmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu serviço no canteiro deobras.

16.3.3. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: número completo da licitação
ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco,

especificando o local onde será executado o objeto licitado; nome e número do CNPJ do emitente (seguradora); nome
e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante daapólice).

16.3.4.A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do comprovante de pagamento do prêmio
tarifário total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tão logo seja efetuado, deverá

ser remetido a SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, sob pena de aplicação
das sanções previstas neste instrumento.

16.4. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA apresentará as garantias
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondenteTermo.
16.5.

A liberação das garantias estará condicionada a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos

Serviços, mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que,cumpridas todas as obrigaçõescontratuais.
17. RESPONSÁVEL PELO PROJETO £ UNIDADEFISCALIZADORA
Equipe tecnída da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa.

Declaramos para os devidos fins que o presente Anteprojeto com suas especificações técnicas, quantitativos e preços
orçados estimados, foi elaborado pela Secretaria Municipal da Educação, através da cooperação técnica da sua equipe
de engenheiros e advogados, estando em consonância com as disposições legais e normativas aplicáveis, no interesse
e conveniência da Administração, afastando-se as características, cláusulas e condições que direcionem,
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo da licitação, passando, assim, a integrar o processo
administrativo formalizado.
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ANEXO I.A
ANTEPROJETO

CRECHES EMÍLIA SULZ
CANTINHO DOS CORAIS

E ZÉLIA RÉGULO
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ANEXO II

MINUTA DO CONTRATO NSOXX/20ZO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPATIBILIZAÇÃO E
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA OBRA
DE ENGENHARIA QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA VIÇOSA - BA E A EMPRESA XXXXXX, COM BASE NO RDC
PRESENCIAL N9 005/2020 E NO PROCESSO NS 757/2020.

O Município de Nova Viçosa - BA, com sede na Av. Oceânica, n® 2.994, Bairro Abrolhos l,CNPJN913,761.531/000149,doravante denominado CONTRATANTE neste ato representada pelo llms Sr. Manoel Costa Almeida, inscrito no
CPF n9 000.000.000-00 e RG ns 000.000-00 SSP/BA, doravante designado simplesmente de CONTRATANTEe do outro

lado a empresa XXXXXX, situada na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CEP 000000000, CNPJ N2 00.000.000/0001-00,
Inscrição Estadual N9 00.000.000 XX, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) XXXXXX,
(nacionalidade), (estado civil), residente e domiciliado xxxxxxxxxxx* , tem, entre sl, acordados os termos deste

contrato, de acordo com o constante no Processo ns 757/2020, referente ao RDC PRESENCIAL N9 006/2020, em
observância à Lei Federal n* 12.462/2011, Decretos Federais nS 7581/2011 e n? 8080/2013, Lei Complementar 123/06,
alterada pela LC na 147/2014 e 155/2016, Decreto Municipal na 831/2019 e Lei Federa) na 8566/1993 na sua atual
redação, mediante as seguintes Cláusulas econdições:
CLÁUSULA PRIMEIRA•DO OBJETO

1, Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibilizaçâo de
projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra da Creche Emília Sulz, Creche
Cantinho dos Corais e Creche Zélla Régulo, pertencentes ao Município de Nova Viçosa - BA, no regime
decontrataçãointegradaprevl5tonaleinai2.462/2011,conformeespecifícadonoanteprojetoe5eusanexos.

1.1 É vedada a celebração de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos previstos no art. 9a, §4a incisos I
e II da Leil2.462/2011.

1.2 É parte integrante d<j» presenteCONTRATO:
ANEXO I - TERMO DE GARANTIA DE OBRAS PÚBLICAS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
2.1 Fica estipulado em R$ 000.000,00(XXXXXX)o valor total a ser pago à CONTRATADA pelaCONTRATANTE.
2.2 ü(s) pagamento(s) devldo(s) ao(s) serviços prestados será{ão) efetuado(s) exclusivamente por crédito na conta
corrente especificada pelo credor, mantida em financeira indicada pelo Setor de Finanças o Município de Nova
Viçosa.

2.3. Forma de pagamento pela compatibilizaçâo dos projetos básico e executivo de arquitetura eengenharia:
2.3.1. O pagamento pela compatibilizaçâo do projeto se dará com a entrega dos produtos revisados e aprovados pelo
Setor de Engenharia das seguintesetapas:

2.3.1.1. 50% do valor destir^ado ao pagamento da etapa de elaboração de Projetos na entrega do Projeto Básico
aprovado;

2.3.1.2. 50% do valor destinado ao pagamento da etapa de elaboração de Projetos na entrega do Projeto Executivo

aprovado.

|

2.3.2. O valor para o pagamento dessa etapa eqüivalerá a 5,0% do valor total da proposta de preço da licitante
vencedora.

2.3.3. A revisão e aprovação da compatibilizaçâo dos projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia seguirão
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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o que determina o Escopo para elaboração dos projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares de

engenharia.

^

2.4. Forma de pagamento peia execução dasobras:

2.4.1. Os pagamentos.serão efetuados mediante apresentação à Contratante dos documentos hábeis de cobrança,
nos termos e condiçõeslestabeiecidas no item CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS,
desteANTEPROJETO.

2.4.2.

Os pagamentos.serio efetuados por meio de medições, que corresponderão aos percentuais de desembolso

estabelecidos no cronogfama físico-financeiro elaborado pela Contratada, na etapa do projeto executivo, e aprovado
pela Contratante. A aprovação deste documento, assim como toda a compatibilizaçlo do projeto executivo, será
condição fundamental para o início dasobras.

2.4.3.

O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota

Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações daContratada.
2.4.4.

A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintesprocedimentos:

2.4.4.1- Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a
Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de
cálcuiodetalhada.

2.4.4.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no
Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em suatotalidade.

2.4.4.2.1. Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no

Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da Contratante,
aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na execução dos serviços
entendidos comocríticos.

2.4.4.2.2. Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de
matrícula da obra junto à Previdência Social, as ART dos engenheiros e daobra.

2.4.4.2.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for ocaso.
2.4.4.2.4. A Contratada devera, ainda, a cada medição, apresentar os Boletins de Medição dos Serviços executados
em 04 (quatro) vias, assinadas com o atesto do fiscal. Os boletins de medição deverão vir acompanhados de

"RELATÓRIO FOTOGRÁFICO COLORIDO" em 02 (duas) vias, em papel timbrado da Contratada, enumeradas,
informando a etapa correspondente e citando os serviços em cada uma das fotos, na quantidade suficiente que
reflitam os itensmedidos.

2.4.4.3. A Contratante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição,
para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a

conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos
florestais de comprovada procedêncialegal.

2.4.4.3.1.

No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os serviços

efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapasubsequente.
2.4.4.3.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviçosexecutados.
2.4.4.4. Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada,
acompanhada da planiiha de medição de serviços e de memória de cálcuiodetalhada.
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2.4.5.

Opagamentosorhenteseráefetuadoapóso"ate5to",pelofiscaldaobra,daNotaFisca[/Faturaapresentada

pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste anteprojeto.
2.4.5.1.

O "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que
deverão obrigatoriamenteacompanhá-ia:

2.4.5.1.1. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e

Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados
diretamente vinculados à execução contratual, nominaimenteidentificados;

2.4.5.1.2. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao SICAF e CADIN,ou na impossibilidade de

acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo
29 da Lei n* 8.656, del993;
i

2.4.5.1.3. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido
paga peiaAdministração.

2.4.6.

Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para aContratante.

2.4.7.

Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta on Une ao SICAF e CADIN e, se necessário, aos sítios

oficiais, para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado e juntado ao processo depagamento.

2.4.8. Quando do pagahiento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da
Instrução Normativa n" 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao
artigo 31 da Lei n* 8.212, del991.

2.4.8.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (iSSQN), será observado o disposto na Lei
Complementar n?. 115, de 2003, e legislação municipalaplicável.
2.4.8.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar n®.

123, de 2005, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em
relação às suas receitas,próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6* da
Instrução Normativa RFB n' 1.234, de 11 de janeiro de2012.

2.4.9. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na
agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente saber
o BancoXXXX.

2.4.10. Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para
pagamento.
I

2.4.11. A Contratante hão se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura não tenha sido acordada nocontrato.

2.4.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma
forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso,

apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por
cento)ao ano, aplicando-se a seguintefórmula;
EM = lxNxVP

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Virosa - BA,45920-000
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Sendo;
I

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:
6/100)

Sendo:

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela eni atraso
2.4.13. Macro dePagamento

MARCOS DE MEDIÇÕES

j

ITEM

DESCRIÇÃO

ETAPAS MEDIÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA •DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

3.10 ISS devido pela CONTRATADA à Fazenda Municipal,em razão do faturamento de serviços abrangidos por este
Contrato, deverá ser retido na fonte pagadora.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1 O prazo de execução dos serviços será de 06 (seis) meses, a partir da emissão da Ordem de Serviço, expedida pelo
Setor de Engenharia e de acordo com o cronograma fisico.

4.2 E vedada a celebração de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos previstos no art. 99, §49, Incisos i
elida Lei 12.462/2011,

4.3 O prazo de vigência deste contrato será até 31 de dezembro,contados a partir da sua assinatura, com validade e
eficácia legal após a pubjicação do seu extrato no Diário Oficial doMunIcfpio;

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
Órgão:05- Fundo Municipal de Educação de Nova Viçosa;
Secretaria; 501-Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;
Unidade: SOIOI- Fundo Municipal de Educação;
Projeto Atividade: 2.069- Gestão das ações do precatório do FUNDEF;
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;
Fonte de Recursos: 95 - Precatórios FUNDEF

5.1.1 A dotaçao ocorrerá no exercício de 2020 e correspondentes nos exercícios subseqüentes;
CLÁUSULA SEXTA ■ DAS GARANTIASCONTRATUAIS

6.1. Devem ser prestadas pela empresa, à época da contratação, duas espécies de garantias: uma garantia ao
contrato(cauçao,seguro-garantíaoufianç3bancária)eumagarantiaàobra(seguroderiscodeengenharia).

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,4S920-000
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6.2. A garantia ao contrato será prestada conforme as disposições aseguir:

6.2.1.

Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do

contrato, no prazo de 10(dez) dias úteis a partir da notificação formalizada pela Administração, após a assinatura do
Contrato,sob pena de aplicação das sançõescabíveis.
6.2.2.

I

A garantia poderá ser prestada nas seguintesmodalldades:

a) Caução em dinheiro ou títulos da dívidapúbllca;

b) Seguro-garantia;ou |
c) Fiançabancária.

6.2.2.1. Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente

decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas,
previdenciárlas ousociais.

6.2.2.2. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja Inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que
se referem as alíneas a' e "b" do § 12 do artigo 48 da Lei n' 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do
contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o
valor da correspondenteproposta.

5.2.3.

No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado, mediante depósito identificado, em agência

definida pela administração, de formaescrlta.

6.2.4. Se prestada a garantia na forma de seguro-garantia, deve haver entrega da apólice, inclusive digital, emitida
porempresaemfuncionamentonoBrasll,legalmenteautorizada,sendoaSECRETARlA

MUNICIPAL

DE

EDUCAÇÃOcomoúnicobeneficláriodoseguro.
6.2.5. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência
docontrato.

6.2.6.

No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do flador aos

benefícios do artigo 827 do CódigoCivil.

6.2.7.

No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada

ou renovada nas mesmascondições.

6.2.8.

Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo

causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição
no prazo de 05(cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sidonotificada.

6.2.9. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da
Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restltuida e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos àContratante.

6.2.10. Ocorrendo a rescisão unilateral ou Injustificada do Contrato, a SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO poderá executar a garantia prestada pelaCONTRATADA.
6.3. Quanto ao SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA deve ser observado oseguinte:
6.3.1. A CONTRATADA deverá apresentar à SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,em até 05(cinco) dias úteis após
a assinatura do Contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço, a apólice de Seguro de Risco de Engenharia com

cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo o Município de Nova Viçosa como BENEFICIÁRIO, com
valor (importância segurada) e prazo de vigência não inferior ao do Contrato, sob pena de aplicação das sanções
previstas no instrumento decontrato.
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6.3.2.

Estarão abrangidos no Seguro de Risco deEngenharla:

6.3.2.1. CoberturasMínimas:
6.3.2.1.1. CoberturaBásica;

6.3.2.1.2. Seguros para óbras civis em construção(OCC);

6.3.2.1.3. Riscos inerentes à construção ou erro de execução ou de projeto esabotagens;
6.3.2.1.4. Riscos da natureza (danos causados por vendavai, queda de granizo, queda de raio e alagamento, entre
outros).
6.3.2.2. Coberturasespeciais:

6.3.2.2.1. Despesas extraordinárias, que compreende despesas de mão de obra para serviços noturnos e/ou
realizados em feriados e finais de semana para consertos ou fretamento de meios detransporte;
6.3.2.2.2. Tumultos, que compreende despesas com danos causados por tumulto, greve ou greve patron3Í(iockout):
6.3.2.2.3.

Desentulho do locai, que compreende despesas com a retirada de entulho dolocai;

6.3.2.2.4.

Obras concluídas, que compreende danos materiais causados a partes da obra quandofinalizadas;

5.3.2.2.5.

Obras temporárias, que compreende danos materiais causados exclusivamente a barracões e andaimes

existentes no locai daconstrução.

6.3.2.2.6.

Despesas de salvamento e contenção de sinistros, que compreende despesas com providências de

emergência para conter as conseqüências de prejuízo decorrente deacidentes;
I

J

6.3.2.2.7. Danos morais decorrentes de responsabilidade civil, que compreende danos morais causados

involuntariamente a terceiros em decorrência dos trabalhos pertinentes àobra.
6.3.2.3. Coberturasadicionais;

6.3.2.3.1. Erro de projèto/risco de fabricante, que compreende danos causados à obra decorrentes de erro de
projeto mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ouretificaçâo;

6.3.2.3.2. Responsabilidade civil, que, além de garantir indenização para danos a terceiros, cobre gastos com
honorários deadvogados;

6.3.2.3.3. Responsabilidade civil cruzada, que compreende os danos materiais e corporais causados
involuntariamente a terceiros, decorrentes da execução da obra por empreiteiros ou subempreiteiros ligados
diretamente ao segurado principal na prestação de serviços durante o prazo de vigência daapóiice.
6.3.2.3.4. Propriedade circunvizinha, que compreende danos materiais a outros bens de propriedade do segurado ou

bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, existentes no canteiro de obras, desde que
comprovadamente decorrentes dos trabalhos de execução outestes;
6.3.2.3.5. Manutenção simples, que garante danos causados aos bens decorrentes da execução dos trabalhos de
acertos, ajustes e verificação realizados durante o período demanutenção;
6.3.2.3.6. Manutenção ampla, que além da cobertura para manutenção simples, ou seja, para os empreiteiros
segurados, durante as operações realizadas por eles, no período de manutenção, garante danos verificados nesse
mesmo período, porém ocorridos na fase de construção ouinstalação;
6.3.2.3.7. Lucros cessantes decorrentes de responsabilidade civil, que garante as quantias pelas quais o segurado é
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responsável, referentei a perdas financeiras e lucros cessantes causados involuntariamente a terceiros em
decorrência dos trabalhús pertinentes àobra;

6.3.2.3.8. Responsabilidade civil do empregador, que garante as quantias pelas quais o segurado vier a ser
responsável civilmente, devido aos danos corporais causados involuntariamente a empregados ou a seus
representantes quando estiverem exclusivamente a seu serviço no canteiro deobras.

6.3.3. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações; número completo da licitação
ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato; objeto a ser contratado; localidade do risco,

especificando o local onde será executado o objeto licitado; nome e número do CNPJ do emitente (seguradora); nome

e número do CNPJ da CÓNTRATADA (contratante daapóllce).

6.3.4. A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do comprovante de pagamento do prêmio
tarifário total ou parcelado. Neste caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tão logo seja efetuado, deverá
ser remetido ao Município de Nova Viçosa,sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento.

6.4. Acrescido o valor Inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prato, a CONTRATADA apresentará as garantias
complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondenteTermo.

6.5. A liberação das garantias estará condicionada à emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Serviços,
mediante requerimento da CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigaçõescontratuais.
CLÁUSULA SÉTIMA - OAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
7.1. Obrigações daContratada:

7.1.1.

Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas naiicitação;
7.1.2.

Prestar garantia contratual, conforme estabelecido nesteanteprojeto;

7.1.3. Relatar à Admií(istração toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dosserviços;
I

7.1.3.1. Devem ser relatados quaisquer fatos ou circunstâncias detectadas por seus empregados quando da execução
dos serviços, que prejudiquem ou possam vir a prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do
patrimôniopúblico.

7.1.4.

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou

acidente que se verifique no local dosserviços;

7.1.5. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que já haviam sido aprovados pelo Setro de Engenharia;

7.1.6.

Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração

possautilizá-lodeacordocomoprevistonesteanteprojeto,nostermodoartigollldaLein*8.666,del993;
7.1.7.

Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico. Insuscetível de privilégio, a cessão dos

direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia
de concepção, desenvolvimento,fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação daobra;
7.1.8.

Executar os serviços conforme Especificações constantes do projeto, do anteprojeto e seus anexos e a sua

proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulascontratuals;

7.1.9. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem
subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no anteprojeto, ou na
minuta decontrato;

7.1.10. Promoveraorganizaçãotécnicaeadministrativados$ervíços,demodoaconduzi-loseficazeeficientemente,
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acordo com os documentos e especificações que integram esteanteprojeto;

7.1.11. Providenciar, conforme o caso, ss ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás,

energia elétrica, telefone, etc.), bem como agendar, junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e
concessionárias de serviços públicos, vistorias com vistas à obtenção de licenças e regularização dos serviços e obras
concluídos (Habite-se, Licença Ambiental de Operação,etc.);

7.1.12. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos,se necessário for,
a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas etelefônicas;

7.1.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário a
execução dos serviços, durante a vigência daobra;

7.1.14. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja sendo executado de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens deterceiros;
7.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança daAdministração;

7.1.15.1.Os trabalhos devem ser conduzidos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre limpo e nas melhores condições de
segurança, higiene edisciplina.

7.1.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais,
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações
aceitas pela boa técnica, normas elegislação;

7.1.17. Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART's referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei ns. 6.496, del977;

7.1.18. Obter junto à Prefeitura Municipal, conforme o caso, o alvará de construção e, se necessário, o alvará de

demolição e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislaçãoaplicável;

7.1.19. Vedar a utilizãção, na execução dos serviços, de empregados que sejam familiares de agente público
ocupantedecargoemcomissãooufunçãodeconfiançanoórglocontratante;

7.1.20. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão
para a execução do serviço, os quais devem estar devidamente Identificados por meio decrachá;
7.1.20.1. O pessoal deve ser mantido devidamente identificado através de crachás, com fotografia recente, e
provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual -EPTs.

7.1.21. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, inclusive quanto
ao cumprimento das Normas Internas, quando for ocaso;

7.1.22. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas daAdministração;

7.1.23. Permitir acesso dos funcionários da CONTRATANTE às dependências da CONTRATADA para prestar inspeções
periódicas nas instalações físicas para verificar o cumprimento das medidas de segurança adotada nos trabalhos e

outras medidas necessárias à execução dos serviços e demais condições estabelecidas pela norma de segurança e
saúde do trabalho, principalmente quanto aos equipamentos de segurançacoletiva;
7.1.24. PrestartodoesclarecimentoouinformaçlosolicitadapelaCONTRATANTEoupor5eusprepostos,garantindoIhesoacesso,aqualquertempo,aolocaldo5serviços,bem comoaosdocumentosrelativosàexecuçlodasobras;
7.1.25. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo preposto responsável, as informações sobre o

andamento da obra, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições
meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados
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à Fiscalização e situação da obra em relação ao cronogramaprevisto;

7.1.25.1. O Diário de obra deverá ter capa resistente, todas as suas páginas numeradas em ordem seqüencial, de 01

{um) a 50 (cinqüenta), em 3 (três) vias, e rubricadas pela fiscalização da Coordenação daSecretaria Municipal de
Educação;

7.1.25.2. Ao final da obra,o referido Diário será de propriedade daCONTRATANTE.

7.1.26. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as penalidades estabelecidas no
contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços realizados fora dasespecificações;

7.1.27. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta e
projetos apresentados, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da
licitação,excetoquandoocorreralgumdoseventosarroladosnosincisosdo§12doart.57daLein5.8.666,del993;
7.1.28. Reparar, refazer, substituir, às suas expensas, os trabalhos realizados com materiais defeituosos ou com vício

de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a
qualquer tempo se constatado pelo fiscal daCONTRATANTE;

7.1.29. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais causados pela ação ou
omissão de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, dolosa ou culposamente, à União ou a
terceiros;

7.1.30. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e
assumindo o ônus daí decorrente;

7.1.31. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais

previstasna1egislaçãoespecífica,cujainadimplêncianâotransfereresponsabilidadeàAdministração.Responsabilizarpelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução docontrato;

se

7.1.32. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de menor
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ouinsalubre;

7.1.33. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuíto ou de força maior, por qualquer causa de
destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou
de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto àobra;

7.1.34. Responder pelo pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos trabalhistas, bem como pelos
registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e outras obrigações inerentes à execução dos serviços ora
contratados;

7.1.35. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os comprovantes do cumprimento
das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e
benefícios dos empregados utilizados na execução dosserviços;
7.1.36. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua atividade, devendo
efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados porlei.

CLÁUSULA OITAVA ■ DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais
e os termos de suaproposta;

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

Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350íS)gmail.com - CNPJ n« 13.761.531/0001-49

NDVA
L onj-1 .."U.> i'

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ n;>,jl.„fíWJ.U

8.2, Cumprir fielmente as disposições doContrato;

8.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em

registro próprio as falhás detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providênciascabíveis;

8.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços,
fi xando prazo para a suâcorreção;

8.5. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as obrigações
assumidas pela Contratàda, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas naiicitação;
8.6. A execução dos serViços será conduzida por um profissionalespecializado;

8.6.1.1. A presença do responsável pela manutenção deverá ser contínua, devendo o mesmo estar em condições de
prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos serviços.

8.7. Responsabilizar-sê pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete em interrupção na
execução docontrato;

8.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das normas ambientais
vigentes;

8.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços de acordo com as
determinações do Contrato, do anteprojeto e seus anexos, especialmente as do projeto, inciuindo o fornecimento de
informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato por escrito quando fornecessário;

8.10. Efetuar os pagamentos à Contratada, mediante comprovação de execução dos serviços, dentro das condições,
prazos e vencimentosestabelecidos;

8.11. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento parcial ou total dos termos
doContrato;

8.12. O Município de Nova Viçosa não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada sem que
tenha sido previamenteautorizada;

8.13. O Município de Nova Viçosa reserva-se o direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalização sobre a entrega
do objeto contratado e, ainda, apiicar muitas ou rescindir o Contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das
cláusulas estabelecidas no mesmo;

8.14. Caso necessário à administração pode solicitar reuniões previamente agendadas com objetivo de apresentar e
discutir o desenvolvimento dos trabalhos e seusajustes.

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE E DA REVISÃO DE PREÇO
9.1 Os preços contratuais, a principio, são fixos e irreajustáveis.

9.2. Caso a execução do objeto contratual se estenda por mais de doze meses, contados da data da apresentação da
proposta, sem que o contratado tenha dado causa a dilação, será deferido o reajustamento dos preços contratuais

peta variação do índice Nacional dos Preços da Construção Civii - INCC, ou, na sua falta, pelo índice legaimente
previsto à época.

9.3 Em caso de novo reajustamento, a periodiocidade será contada a partir da data do último reajustamento
concedido.

9.4 São nulos de pleno direito quaisquer expedientes que, na apuração de índice de reajuste, produza efeitos
financeiros equivalentes aos de reajuste com periodicidade inferior aanuai.
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9.5 A solicitação de reajuste deve ser, obrigatoriamente, de Iniciativa daCONTRATADA.

9.5.1 Os reajustes de preços a que a CONTRATADA fizer jus e não forem solicitados durante a vigência do Contrato,
serãoobjetodepreclusãológica,excetoquandoconstarressalvadeprevisãodereajustedepreçoemTermoAditivo.
9.6 Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou prevísiveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores

ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, o contrato poderá sofrer revisão de preço.
CLÁUSUU DÉCIMA - DA FACULDADE DE EXIGIBILIDADE

10.1 Fica estabelecido que, na hipótese da CONTRATANTE deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste
contrato,talfaculdadenloimportaráemnovaçlo,nãosecaracterizandocomorenúnciadeexigi-iaemoportunidades
futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO
11.1 Será admitida a subcontratação parcial, nos termos da lei, se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO da
CONTRATANTE, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços,
apresentar documentaçãoquecomprovesuahabiiitaçãojurídica.regularidadefiscaieaqualificaçãotécnicanecessária;

11.2 É vedada a subcontratação totai dos serviços desta licitação, bem como dos serviços considerados para efeito de
atestação da capacidade técnico-operacional etécnico-profissional;

11.2.1 A subcontratação de que trata os subitens acima não exclui a responsabilidade do contratado perante a O
Município de Nova Viçosa quanto à qualidade técnica da obra e do serviçoprestado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA•DAS SANÇÕES
12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei ns 12.462, de 2011, e da Lei n2 8.666, de 1993, a Contratada
que, no decorrer dacontratação;
a| Apresentar documentaçlofalsa;

b) Deixar de entregar os documentos exigidos nocertame;
c) Fizer declaraçãofalsa;
d) Comportar-se de modoinidôneo;
e) Cometer fraudefiscai;

f) Ensejar o retardamento da execução docertame;

g) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução docontrato;
h) Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou noContrato;

i) Não mantiver a sua proposta dentro do prazo de validade, salvo se em decorrência de fato superveniente,

devidamentejustificado;

j} Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses de
convocação de licitante remanescente ou de revogação da licitação em virtude da não celebração docontrato;
k) Atrasar injustificadamente a execução do contrato ou a entrega do objetocontratado;
I) Inexecutar total ou parcialmente ocontrato.

12.1.1 A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo
da responsabilidade civil e criminal, às seguintessanções:

12.2.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao
objeto da contratação;
12.3.1 Multa:

12.3.1.1 De 0,1% (um décimo por cento) do valor do serviço por dia que ultrapasse o prazo determinado para o seu
início.

12.3.1.2 De 0,2% (dois décimos por cento) do valor do serviço por dia que exceda o seu prazo deexecução;
12.3.1.4 De 1,0%(um por cento) do valor de cada etapa do serviço em atraso, por dia de excesso que venha a ocorrer
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em cada uma delas estabelecidas no Cronograma Físico-Financeiro, contratual, com exclusão da última, calculada
mediante o emprego da fórmula: M = V x 0,01 x N. Onde: M = valor da multa; V = valor da etapa; N = número de dias
de atraso na conclusão daetapa.

12.3.1.5 Compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total ou
parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que o valor cumulado das
penalidades não supere o valor total docontrato.

12.4 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, pelo prazo de até
doisanos;

12.5 Impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cincoanos;

12.6 Nas hipóteses preVistas no art. 47, caput e incisos, da Lei ns 12.462/2011, a penalidade se estenderá, além da
União, aos Estados, Disttito Federal eMunicipios.

12.7 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 Contratada ressarcir a Administração pelos prejuizoscausados.
12.8 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e Impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que,em razão do contrato decorrente desta
licitação:

12.8.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
tributos;

12.8.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos dalicltaçlo;

12.8.3 Demonstrem nlo|possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos Hícitospraticados.

12.9 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n^ 8.666, de 1993, e subsidiariamente
na Lei na 9.784, del999.

12.10 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
I

12.11 As multas devidis e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa
da União e cobradosjudiclalmente.

12.12 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridadecompetente.

12.13 As sanções aqui previstas são Independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas,
cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, como as sanções administrativas, criminais e demais
regras previstas no Capitulo IV da Lei Federal n.8666/1993.

12.14 As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de OS (cinco) dias ou serio
deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, do serviço ou etapa do cronograma de obras, realizadas
com atraso, ou de outros créditos, eventualmente existentes, após prévio processo administrativo, garantida a ampla

defesaeocontraditórioou,ainda,cobradasjudicialmente,acritériodaPrefeitura Municipal de Nova Voçosa - BA.
12.15 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, o contratado responderá pela
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada
judicialmente.
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12.16 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração

cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, nlo impedindo que a
Administração rescinda unilateralmente ocontrato.

12.17 Assançõesprevistasnesteeditalsãodecompetênciaexclusivada Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, facultada a
defesado interessado no respectivo processo, no prazo de 10(dez) dias da abertura de vistas.

12.18 Ds danos e prejuízos serão ressarcidos à Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à
CONTRATADA.

12.19 Esgotados todos os prazos de entrega do objeto do contrato que lhe tiverem sido concedidos pela autoridade

contratante, o contratado ficará automaticamente impedido de participar de novas licitações enquanto não cumprir a
obrigação antes assumida,sem prejuízo de outraspenalidades.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA INEXECUÇAO E RESCISÃO CONTRATUAL
13.1 A inexecução total ou parcial do Contrato, por parte do CONTRATADO, assegurará ao CONTRATANTE o direito de

rescisão nos termos do art. 77, bem como nos casos citados no art. 78, ambos da Lei ns 8566/1993, assegurado o
contraditório e a ampla defesa,sempre mediante notificação porescrito.

13.1.1 A rescisão do Contrato, nos termos do artigo 79 da Lei nS 8665/1993, poderáser;
a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a
XII e XVll do art. 78 da Lei ne8666/1993;

b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo, desde que haja conveniência para o
CONTRATANTE;

c)judicial, nos temos dalegislação.

13.1.2 A rescisão contratual fundada no inciso I, do art.79, da Lei n® 8566/1993, sem prejuízo das sanções previstas na
cláusula anterior do presente Contrato, acarreta a seguintesconseqüências:

I - Assunção imediata do objeto do Contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato próprio do
CONTRATANTE;

II - ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do
Contrato, necessários à sua continuidade, na forma do Inciso V do art. 58, da Lei n28665/1993.

III - execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE, e dos valores das multas e Indenizações a
eledevidos;

IV - retenção dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuízos causados aoCONTRATANTE.

13.1.3 A aplicação das medidas previstas os incisos I e II do parágrafo anterior fica a critério da Administração, que
poderá dar continuidade à obra ou ao serviço por execução direta ouindireta.

13.2 Determinada a rescisão o CONTRATANTE procederá a vistoria e levantamento dos serviços executados, dos
equipamentos e materiais do acervo existente, que servirão de base para o acerto final de contas, se for ocaso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO DA OBRA E DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1 • O contrato deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas e condições avençadas, nos termos do

instrumento convocatório, do cronograma físico-financeiro e da legislação vigente, respondendo o Inadimplente pelas
conseqüências da inexecução total ou parcial.

14.1,1 - A fiscalização da execução da obra será exercida por engenheiro civil ou arquiteto urbanista credenciado.
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento da obra que venha a ser

determinada pela CONTRATANTE, ao seu exclusivo juízo. Compete ainda a Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos a
gestão do Presente contrato, designar a servidora, Engenheira Sllvana Ribeiro Reis de Melo, CREA 314.27/D -MG/9910-BA
para está atuando na qualidade de fiscal das Obras

14.1.2 - A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção,

verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhe fornecer todos os dados,elementos, explicações,
esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas
atividades.

14..1.3 - A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exime a CONTRATADA de manter fiscalização

própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução das obras, de modo a permitir que, a tempo e por escrito,
sejam apresentadas à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham a impedir o bom
desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

14.1.4- O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
dos serviços mencionados, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.
14.1.5 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATANTE deverão ser

solicitadas a seus superiores em tempo hábii para a adoção das medidas convenientes.

14..1.6-A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus
empregados, prepostos ou contratados.

14.1.7- Todas as ORDENS DE SERVIÇOS, instruções, reclamações e, em geral, qualquer entendimento entre a fiscalização e
a CONTRATADA serão feitas por escrito, nas ocasiões devidas, não sendo tomadas em consideração quaisquer alegações
fundamentadas em ordens ou declarações verbais.

14.1.8 - A CONTRATADA obriga-se a retirar da obra e não readmitir os empregados, contratados ou prepostos que venham
a criar embaraços à fiscalização, bem como a remover quaisquer materiais ou equipamentos que não estejam de acordo
com as especificações aprovadas para a execução da obra.

14.1.9- Da(s) decisio(ões) da fiscalização poderá a CONTRATADA recorrer à CONTRATANTE, no prazo de 05(Cinco) dias
úteis, sem efeito suspensivo.

14.1.10- O acompanhamento e a fiscalização para o fiel cumprimento e execução deste Contrato, serão feitos pela servidora

Jéssica de Oliveira, Gestora dos Contratos Administrativos do Poder Executivo, conforme Portaria n®. 003/2017 lotado, a
quem caberá a responsabilidade de fazer cumprir rigorosamente, os prazos, condições e disposições deste Contrato, bem

como, comunicar às autoridades competentes qualquer eventualidade que gere a necessidade de medidas de ordem legal
e/ou administrativa.

14.1.11- A execução do presente Contrato será acompanhada/fiscalizada pela Secretaria Municipal De Educação, Cultura e
Desportos nos termos do Artigo 67 da Lei 8.666/93, que deverá atestar a realização dos serviços contratados.
14.1.12- A Secretaria Municipal de Administração designara o servidor Sr. XXXXXXXXXXXX, matricuIa.XXXXX, inscrita no
CPF.XXX.XXX.XXX-XX como Fiscal deste Contrato através do Decreto n2 XX/202X.

14.1.13 A fiscalização contratual dos serviços deverá seguir o disposto nas normas estabelecidas pelo setor técnico,
sempreiuízodeoutrasmedidasqueoórgâoju!garnecessárias,deacordocomaespecificidadedoobjetoedolocal.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO SERVIÇO
15.1 CONDIÇÕES GERAIS PARA A EXECUÇÃO(COM FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA) E DO RECEBIMENTO DOSERVIÇO
15.1.1 A execução de todos os serviços contratados (elaboração dos projetos básico e executivo e execução da obra
de reconstrução) obedecerá rigorosamente às normas técnicas em vigor. Na ausência das normas aplicar-se-ão, no
Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
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caso de materiais e equipamentos, aquelas prescritas pelofabricante.
15.1.2 Todos os materiais e equipamentos serão conforme especificação de materiais ou equivalente, bem como será
empregada a mais apurada técnica na execução dosserviços.

15.1.3 Não será admitida, nos serviços, a aplicação de materiais e equipamentos diferentes dos especificados sem
autorização prévia, por escrito, da fiscalização daSecretaria Municipal de Educação.
15.1.4 Não será aceita áob nenhuma hipótese nos serviços a aplicação de materiaisusados.
15.2 A Equipe Técnica Mínima para a execução da obra foi definida tendo como base dois critérioselementares:

15.2.1 A necessidade de uma equipe mínima de canteiro de obras, que tenha dedicação de 44 horas semanais
presente no canteiro de obras, para o devido suporte e supervisão dasatividades.

15.2.2 A necessidade de uma equipe mínima de acompanhamento dos serviços, por meio de visitas de profissionais
tecnicamente habilitados para o suporte e supervisão da equipe de canteiro de obras. Esses profissionais deverão
elaborar relatório ou laudos técnicos avaliando os serviços executados/em execução na obra, detalhando se os

mesmos estão sendo executando de acordo com as normas técnicas vigentes e com os projetos executivos
elaborados.

EXECUÇÃO DAS OBRAS

DAS CRECHES EMÍLIA SU12, CRECHE CANTINHO DOS CORAIS E CRECHE ZÉLIA REGULO,PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE NOVA
VIÇOSA-BA
ITEM

ESPECIALIDADE

ÁREA DE ATUAÇÃO

1

Engenheiro Civil
Residerlite

Gerenciamento das obras

44h semanais,no

e serviços

canteiro deobras.

1

Acompanhamento e
registro, por meio de
2

Arquiteto

relatórios técnicos,dos
serviços executadosna
obra.

DEDICAÇÃO NECESSÁRIA

REQUISITOS MÍNIMOS
Registro no CREA

Visitas quinzenais à obra,
que deverão servir de

Autor do Projeto

subsídio à elaboração de

Executivo deArquitetura

relatórios técnicos de

da etapa de

acompanhamento da

Planejamento daObra

obra.
Visitas à obra durante a

Arquiteto /
3

Engenheiro Civil
especialista em

Segurança

Acompanhamento e
registro, por meio de
relatórios técnicos, dos

montagem do canteirode

serviços relacionados aos
projetos de segurança

segurança e no final da
obra, que deverão servir

executados na obra.

de subsidio àeiaboração

obras, a execução das
escadas e saídas de

Autor do Projeto

Executivo de Prevenção e
Combate a Incêndio da

etapa de Planejamento
da Obra

de relatórios técnicosde

acompanhamento da
obra

15.2.3 A empresa pode acrescentar à sua equipe outros profissionais que entender pertinentes e necessários,
mediante aprovação daCONTRATANTE.

15.2.4 OscustosdaEquipeTécnicaMínimadevemestarpresentesnaPlanilhaOrçamentáriadetalhada,nogrupo
"Administração Central".

15.2.5 A Contratada deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios
necessários à perfeita execução contratual, conforme disposto neste Anteprojeto e nos demais anexos doEdital.

15.3 Quando do recebimento do serviço, caso haja entendimento parcial ou incompleto por parte do contratado, no
que diz respeito à forma de apresentação desta rotina e demais elementos fornecidos, deverão ser acionados os
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técnicos indicados pela Secretaria Municipal de Educação, que estarão à disposição dos interessados para quaisquer
esclarecimentos, que se fizeremnecessários.

15.4 Para a execução de quaisquer serviços deverão ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Proteção Coletiva
e Individual que se fizerem necessários, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nS 3214 do Ministério do
Trabalho, bem como, nos demais dispositivos de segurança, sendo indispensável o uso de fardamentos e destes EPTS
de modo a garantir a segurança, boa aparência e segurança dosmesmos.
15.5 Durante a execução dos serviços as áreas devem ser mantidas limpas devendo ser retiradas toda e qualquer
impureza e sobras de materiais; Devendo manter na obra, um encarregado ou mestre deobras;

15.6 Quanda da execução dos serviços manter os locais de trabalho desobstruídos e bem sinalizados, quando for o
caso, de maneira a não comprometer a segurança daquelas que alitrafegam.

15.7 Todos os serviços e reparos necessários, julgados pela fiscalização, como sendo de responsabilidade da
Contratada, deverão, após o recebimento do auto de vistoria, serem completamente refeitos, às suas expensas. A
Contratada, após a execução desses serviços ou reparos, comunicará pôr escrito à SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO, que dará a sua aprovação ou não. Sendo julgados satisfatórios, a obra será recefaidadefinitivamente.
15.8 Executado integralmente os serviços e todas as obrigações objeto deste Contrato, o CONTRATADO deverá
comunicar oficialmente ao FISCAL, mediante correspondênciaescrita.

15.9 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço,
nem ético-profissional belo perfeito cumprimento das obrigações assumidas, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou peloContrato.

15.10 Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo ao CONTRATADO, 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 definitiamente, o CONTRATADO não poderá emitir faturas a eles
correspondentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VINCULAÇÃO
16.10presenteinstrumentovincula-$eaostermosdoRDCn2006/2020eseusAneKOseàPropostaapresentadapela empresa
ora CONTRATADA quando de sua participação na referida licitação, podendo a CONTRATANTE recusar-se a aceitar os
serviços prestados, uma vez constatada a desconformidade com as condições orafirmadas,

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA •ANTICORRUPÇÃO
17.1 Aspartesdeclaramconhecerasnormasdeprevençãoàcorrupçâoprevistasnalegislaçãobrasileira,dentreelas, a Lei de

Improbidade Administrativa (Lei n" 8.429/1992) e a Lei n' 12.846/2013 e seus regulamentos (emconjunto
"Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sócios, administradores e

colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros por elas contratados. Adicionalmente, cada uma
das Partes declara que tem e manterá até o final da vigência deste contrato/convênio um código de ética e conduta,
ambas as Partes desde já se obrigam a, no cumprimento de qualquer uma de suas disposições:
17.1.1 Não dar, oferecer ou prometer qualquer bem de valor ou vantagem de qualquer natureza a atentes públicos ou
a pessoas a eles relacionadas ou ainda quaisquer outras pessoas, empresas e/ou entidades privadas, com o objetivo
de obter vantagem indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negóciosilicitamente;

17.1.2 Adotar as melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis anticorrupção, com o
objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus sócios,
administradores, colaboradores e/ou terceiros por elas contratados. A comprovada violação de qualquer das
obrigações previstas nesta cláusula é causa para a rescisão unilateral deste Contrato/Convênio, sem prejuízo da
cobrança das perdas e danos causados à parteinocente.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕESGERAIS
17.1 Toda e qualquer comunicação, entre as partes, será sempre feita por escrito, devendo as correspondências
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encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas, pois só dessa forma produzirãoefeito.
17.2 Aoscasosnãoprevistosnesteinstrumentoapiicar-se-ãoosdispositivose5tabeiecidosnaLeiFederal8666/1993.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA•DO FORO

18.1 Fica eieito o Foro da Cidade Nova Viçosa, Estado da Bahia, como o competente para dirimir questões decorrentes

do cumprimento deste contrato, renunciando as partes a quaiquer outro por mais privilegiado que seja,
E por estarem assim,justos e contratados, assinam as partes este instrumento em 04(quatro) vias de igual teor.

Nova Viçosa - BA,00 de XXXXXX de 20xx

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Prefeito XXXXXXXXXX
CONTRATANTE

EMPRESA

REPRESENTANTE - XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA
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ANEXO III

MODELO CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RDC INTEGRADA Ne
006/2020
DADOS DA LICITAÇÃO
RDC

Ne

006/2020

PROCESSO Ne

757/2020

OBJETOrContratação de empresa especializada para
Prestação de serviços técnicos de elaboração e
compatibilização de projetos básico e executivo de

DATA DE ABERTURA:
14DE ABRIL DE 2020

arquitetura e engenharia, e execução da obra da
Creche Emília Suiz, Creche Cantinho dos Corais e

Creche Zélia Régulo, pertencentes ao Município de
Nova Viçosa - BA, no regime de contratação integrada
previsto
na lei
ns 12,462/2011, conforme
especificado no anteprojeto e seus anexos.
DADOS DA EMPRESA
RAZAO SOCIAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

ENDEREÇO

,

TELEFONE

FAX

EMAIL

BANCO (NOME/NS)

AGÊNCIA N9

CONTA CORRENTE N2

DADOS DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
NOME

ENDEREÇO
RG

ORGÃO EXPEDIDOR

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS

CPF

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

PREÇO GLOBAL DA PLANILHA: R$
PREÇO GLOBAL POR EXTENSO:

ANEXAR:

1 - PLANILHAORÇAMENTÁRIA;

2 - CRONOGRAMAFÍSICO-FINANCEIRO;
3-PLANILHA DOBDI;
4- PLANILHA DE ENCARGOSSOCIAIS;

Cidade, 00 de XXXXXX de 20xx.

Assinatura Licitante/Car mbo

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

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICR0EMPRE5A OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

inscrita

por
(a)

intermédio

de

seu

no

representante

CNPJ

legal,

,portador(a)daCarteiradeidentidaden2

CPF n2

DECLARA, para fins de habilitação no RDC

o(a)

ns

Sr.

edo

006/2020, sob as sanções

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada;

(

)MICROEMPRESA,conforme Inciso i do artigo 32 da Lei Complementar n2 123 del4/12/3006;

(

)EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso ii do artigo 32 da Lei Complementar n2 123, del4/12/2006.

- Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 42 do artigo 32 da Lei
Complementar n2 123, de 14/12/2006.

(data)

(representante legal)

OBS: 1) assinalar com uiVi "X" a condição da empresa.

OBS: Esta declaração deverá ser entregue na fase do CREDENCIAMENTO pela empresa que pretende ser beneficiada
nesta licitação pela Lei Complementar 123/2006.

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

Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350g)gmaíl.com - CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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ANEXO V

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS CONCERNENTES AO CERTAME

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímoso(a) Senhor(a)
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade ns

,
,expedido pela

devidamente Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o ns

,ns

residente à rua

como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar

todos os atos relativos ao procedimento licitatório RDC n2 006/2020, conferindo-lhe poderes para;

(apresentar proposta dè preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar contratos, negociar preços
e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais
atos pertinentes ao certame etc).

Cidade

de

de20xx

RAZAO SOCIAL
CNPJ

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,-Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350(Sgmail.com - CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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ANEXO VI

MODELO DECLARAÇÃO DE TRABALHO DO MENOR

AXXXXXX,CNPJn200.000.000/0001-00,situadanaXXXXXX,paraosfinsdoRDCneo06/2020,DECLARA,sobaspenas

da

lei

expressamente, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem

menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
conforme previsto no inciso XXXIII, artigo 79 da Constituição Federal.

Cidade, 00 de XXXXXX de 20xx

Assinatura

OBSERVAÇÃO: DECLARAÇÃO EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Endereço: Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73)3208-1124 E-mall: rdc835Qg>gmail.com - CNPJ n» 13.761.531/0001-49
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ANEXO VIt

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
I

[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante devidamente constituído de
[ÍDENTÍFíCAÇÃO COMPLETA DA LiCiTANTE], doravante denominado Licitante, declara, sob as penas da iei, em especial
o art. 299 do Código Penai Brasileiro, que:
(a) a proposta anexa foi eiaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro

participante potencial ou de fato da ROC ns 006/2020, por qualquer meio ou por quaiquerpessoa;
(b) a Intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante potencial ou de fato do RDCns 006/2020, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante
potenclaioudefatodoRDCnS006/2020quantoaparticiparounãodareferidaiicitação;
(d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutidocomquaiqueroútroparticipantepotenciaioudefatodoRDCnS006/2020antesdaadjudicaçãodo
objeto
da
referidaticitação;

(e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido
com ou recebido de Qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação antes da abertura oficiai das
propostas;e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações
parafirmá-la.

,em de

_de

([REPRESENTANTE LEGAL DO LiCiTANTE NO ÂMBITO DA

LICITAÇÃO, COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA])

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

Fone:(73) 3208-1124 E-mail: rdc8350(Sgmail.com - CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E

ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Aempresa_
CNPJnS

com sedeem

.(endereço completo), por intermédio de seu

representante legal, lr|fra-assinado para fins do RDC nS 006/2020, declara expressamente que tem pleno
conhecimento dos requisitos de habilitação exigidos no Edital, e que os cumpre plenamente, estando ciente da
I

responsabilidade administrativa, civil epenal.

de

de20xx.

Assinatura do representante da empresa

(nome e número da identidade)

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue juntamente com os documentos de HABILITAÇÃO pelo llcltante
participante, conforme legislação vigente.

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

Fone:(73)3208-1124 E-maÍI: rdc8350ig>gmall.com - CNPJ n2 13.761.531/0001-49
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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA REALIZADA

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

Declaro

que.

nesta

data.

horas,

as

, CNPJ ns

_,endereçoeletrônico_

vistoriouolocal_

a

empresa
.telefone
na Escola XXXXXX, localizada

xxxxxxxxx, tomando conhecimento de todos os aspectos técnicos e condições, e do grau de dificuldade existente no

local onde será executado o serviço referente ao RDC Presencial nS 006/2020, não cabendo alegações, pela
supracitada empresa, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que impossibilitem ou
dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suasobrigações.

Cidade, em dedeZO

Nome,Cargo e assinatura do Representante
do Setor de Obras

Nome, Cargo e assinatura do Representante
da Licítante

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

Fone:(73)3208-1124 E-mail: rdcaSSOiSemalLcom - CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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ANEXO X

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISTORIA NÃO REALIZADA
DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

(EMPRESA), CNPJ nS_
intermédio de seu I representante
portador(a} daidentidadenS

telefone(
legal.

endereço_

_,por

Sr. (a)
e doCPFns

DECLARA,

que não teve interesse em realizar a vistoria nos locais onde serão executados os serviços objeto do RDC Presencial ns

0xx/20xx, assumindo todo e qualquer risco futuro e isenta a Contratante de qualquer responsabilidade que possa
advir de tal ato, não cabendo alegações, em qualquer época, de desconhecimento de estado, fatos e detalhes que

impossibilitem ou dificultem a execução dos serviços ou o cumprimento de todas as suasobrigações.
_, dedeZO

Nome,Cargo e assinatura do Representante Legal da
Licitante

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

Fone:(73) 3208-1124 E-maií: rdc8350(Semai[.com - CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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ANEXO Xt

MODELO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE/FATO IMPEDITIVO

Declaro(amos),sobaspenasdalei,paraoRDCPRESENCIALn2006/2020,queaempresa
,
inscrita no CNPJ/MF sob o n?
,sedladaà
,não foi declarada inidôneapara
licitar ou contratar com Órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, bem como não
está suspensa do direito de licitar ou contratar. Além disso, comunicarei(mos) qualquer fato ou evento superveniente
à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica,
regularidade fiscal e idoneidade econômico financeira da empresa.

,dede20

Nome,Cargo e assinatura do Representante Legal da
Licitante

Endereço; Av. Oceânica, 2.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone:(73)3208-1124 E-maÍI: rdc8350g)gmail.com • CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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ANEXO XII

DECLARAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE MADEIRA DE ORIGEM LEGAL

Declaramos para os devidos fins de qualificação técnica no RDC Presencial ns 006/2020, que em toda a execução do

objeto da referida Licitação, somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal,
decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente
integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência que o não
atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar sanções administrativas e
contratuais, sem prejuízo das implicações de ordem legais eventualmente cabíveis.

.dede20

Nome, Cargo e assinatura do Representante Legal da
Licitante

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

Fone:(73)3208-1124 E-maÍI: fdc8350@gmail.com - CNPJ nS 13.761.531/0001-49
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

RDC INTEGRADA N°.006/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TÉCNICO DE ELABORAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE

ARQUITETURA E ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA CRECHE EMÍLIA SULZ, CRECHE
CANTINHO DOS CORAIS E CRECHE ZÉLIA REGULO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE NOVA
VIÇOSA.
NOME DA EMPRESA OU DA PESSOA

FÍSICA:
CNPJ OU CPF

n°: 1^-

ENDEREÇO:

CIDADE:
ESTADO:

OÕ

lt

/híàn - Pl'

BAIRRO:

/AP l^/fi

CEP:

T7

NOME COMPLETO CONTATO:

tA9/ã^

^0

FONE:{\\

FAX:( )_

ENDEREÇO ELETRÔNICO {E-MAIL):

Recebemos nesta data, cópia do ins^mento convocatório da licitação acima identificada.
Nova Viçosa, A/

-

/KW)^

de 2020.

Av. Oceânica. 2.99J,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000
Fone: 73J208-1

24 E-mail: uabmciedoprcfcitoííí novavIcosa.ba.Kov.br - n" CNPJ: I3.76L53!/0(10I-49
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
RDC INTEGRADA N°.006/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PRO.TETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA E EXECUÇÃO DA OBRA CRECHE EMILIA SULZ, CRECHE
CANTINHO DOS CORAIS E CRECHE ZÉLIA REGULO, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE NOVA
VIÇOSA.
NOME DA EMPRESA OU DA PESSOA

FÍSICA:

CNPJ OU CPF n®:
ENDEREÇO:.

:g)S6-04O /oQO-i-d9
fWferiU •

Z3Z

CIDADE:

ESTADO:

BAIRRO:

^

CEP: ^ S:

•

- OOo>

NOME COMPLETO CONTATO

FONE: g?) 999?^- ^090 FAX:( )

x—

ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL):

Co\^—

Recebemos nesta data, cópia do Instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Nova Viçosa,

de

de 2020.

ASSINATURA

Av. Oceânica,

- Aliroilios 1 \o\a Viçosa • BA.45')2«-00Ü

Fone: 733208-11: 4 E-niiiil: gjibincle<lopi cfeilo^)nuvavicosa.ba.gov.br - n° CNPJ: 13.761.531/0001-49
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL
RDC INTEGRADA N" 006/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO E COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS
BASICOSE EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA EEXECUÇÂO DA OBRA DA
CRECHE MUNICIPAL EMILIA SULZ, CRECHE CANTINHO DOS CORAIS E CRECHE ZÉLIA.
NOME DA EMPRESA OU DA PESSOA FÍSICA:

CNPJ OU CPF n®:

^

gg-.g' •/ —J /

t

ENDEREÇO: ^/V
CIDADE:

r iss

ESTADO:

BAIRRO;
CEP:

/'ó'

7-

o

^ r7

<g> rfg»

NOME COMPLETO CONTATO:
-f

FONEI^P)

FAX:( ).

ENDEREÇO ELETRÔNICO ÍE-MAIU: A/(^

O?"

-Oi

Recebemos nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.
Nova Viçosa,

de

//

de 2020.

ASSINATURA

V. Oceânica,2.994,- Abrolhos I Nova Vi(|-osii - liA. 4592(1-000
Fone: 733208-1124 L-mail: gabinetcdoiircfcitoCáinovavicosa.ba.KOV.br - n" CNPJ: 13.761.531/0001-49

20/04/2020

Gmail - Dedinio na participação dos editais 757, 758, 759 e 760

Gmail

RDC 2020 <rdc8350@gmaii.com>

Declínio na participação dos editais 757, 758, 759 e 760
1 mensagem

Torre Forte Construtora <contafo@torrefortecons(rutora.com>

3 de abril de 2020 16:42

Para: RDC 2020 <rdc8350@gmail.com>

Prefeitura Municipal de No /a Viçosa

Att. área de licitação.

Assunte: Editais 757. 758. 7!59 e 760;

Razão deste: Declínio de nossa participação.
Prezados senhores,

A Torre Forte Urbanismo e|Edificações vem informar
1. Mesmo se habilitando no aspecto documental bastante restritivo do RDC integral, encontramos
pontos impeditivos para satisfazermos os aspectos técnicos requeridos para o edital, dado o tempo curto
que restou apos informados os dados completos dos projetos e feita vistoria nos terrenos,

2. Após anátiseS:Com nossos técnicos especialistas, verificamos que, até a data do certame não será

possível cumpxi.r o^ seguintes itens exigi^ no envelope de habilitação técnica, conforme baixo:

a. Sondagem a percussão: para o pleno cumprimento da Norma, requer pelo menos 30 dias
para sondar os terrenos que escolhemos participar;

ser feíto-^^° Fundação e Projeto Estrutural: requer a sondagem e leva ao menos 10 dias para
c. Orçarnento e Cronograma Físico-Financeiro; fundação e projeto estrutural são

imprescindíveis ao orçamento e cronograma físico-financeiro precisos.

3. Outro ponto relevante diz respeito aos impactos na economia causados pelo COViD-19, ou seja:
fi'n=n^.Ti do fluxo
° ° de
descontrole
dessa pandemia,
afetar
diretamente de
nosso
planejamento
financeiro
caixa, oferecimento
de maopode
de obra
e suprimentos
materiais
de
LuriaiiuÇoO,

b. Nesse momento, qualquer exposição de caixa pode trazer à inviabilização do negócio-

c. Nossas analises apontam para a necessidade da entrada 50% do valor da obra. afim de

garantira completa realização da obra contratada dentro dos prazos exigidos.

w

ícirt/ns 2

P"" P»" «"-Sa
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Pedimos a compreensão e desde já agradecemos pela habitual atenção.
Atenciosamente.

Torre Forte Urbanismo e Edificações.

Antonio Fantin

|

Administrador de Empresai

20/0 4/2020

Gmail - Declínio na participação dos editais 757. 758. 7£

Engenheiro Civil

Hugo Giuberti Tavares

^ Carta a Prefeitura Nova Viçosa.pdf

Arquiteto e Urbanista

356K

Ruan Correia - Engenheiro Civil
https;y/mall.google.com/mall/u/0?ik=54í

6dl7011&view=pt&search=aii&permlhld=thraad-f%3A1662981719436163497&slmpl=tnsg-f%3A1662981...
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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
RDC IN N°006/2020

Prefeitura do Municipio de Nova Viçosa/BA
AC.: Comissão Permanente de licitação
Experiênci a Técnico Operacional

O edital n° 006/2020 que tem como Objeto: Contratação de
empresa esDecializada para Prestação de serviços técnicos de
e

elaboração

compatibilização

de

projetos

básicos

e

de arquitetura e engenharia, e execução da obra
das Creches Emilia Sulz, Creche Cantinho dos Corais e Creche

executivo

Zélia Régulo, Pertencentes ao Municipio de Nova viçosa - BA,
no

regime

de contratação integrada previsto na Lei n"
conforme especificado no anteprojeto e seus

12.462/201 l,

seu Anexo I Item 7.4, subitem 7.4.2.5.4, trata da
Experiência Técnico Operacional.
anexo, em

O item, acima solicita que seja apresentado atestados citados

nos -itens de 7.4.2.5.5.1 a 7.4.2.5.5.15, desta forma gastaria
que fossem observados os seguintes fatores:

Os

itens

de

7.4.2.5.5.1

a

7.4.2.5.5.8,

referem

se

a

elaboração de projetos, que são atividades especificas dos
profission'ais

de engenharia e arquitetura, devendo ser
apresentad 38 apenas nos itens que se referem a Experiência

Técnico Profissional {Item 7.4.2.5.5;
Não

foi

possível identificar os itens 7.4.2.5.5.14
não foram identificados no referido edital;

7.4.5.5.15

Diante do exposto agradecemos a compreensão.
Nova Viçosa/BA, 06 de Abril de 2020

Waldemiro Anacleto Santos
Sócio Aciministrador
CPF.: 547.193.645-00

N & V CONSTRUTORA LTDA - ME|CNPJ,:09.613.099/0001-71
Avenida Oceânica, n° 178 - Centro, Nova Viçosa/Bahia
{73)99919-1351

Ferfeira Varado Construções
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
SETOR DE LICITAÇÕES

ASSUNTO: QUESTIONAMENTOS AOS EDITAIS DAS RDCs N2 006/2020, 007/2020, 008/2020 E
009/2020

Conform

e Editais publicados na integra, disponibilizados no site oficial do município de Nova

Viçosa - Bahia, sblicito-lhes respostas aos questionamentos abaixo descritos:

QUANTO A ENTREGA DOS RELATÓRIOS DE SONDAGEM NA ENTREGA DA PROPOSTA TÉCNICA
Solicitamos análise do corpo técnico do municipio (engenharia e comissão), quando na

possibilidade de entrega dos relatórios de Sondagem após a data marcada para a realização do

certame, tendo :em vista que a região não dispõe de empresas especializadas na prática desses
serviços e que em virtude'do rápido alastramento do Coronavírus em nosso Estado, estamos

encontrando dif^iculdades em contratar empresas executoras de outras regiões, seja ela por
desinteresse ou por não conseguir mobilizar equipes pra realização dos serviços por precaução à

COVID-19.

QUANTO A APRESENTAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS FOTOVOLTAICAS E DE
APROVEITAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

Tendo observado os referidos itens na justificativa de todos os editais acima citados,
gostaríamos que esclarecesse os seguintes tópicos:

a) Sera obrigatório a apresentação desses itens nos projetos? Obrigatório para todas as
escolas?

b) Como ire TIOS cobrar da

Contratante esses Projetos?

INCLUSÃO NO ORÇAMENTO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES

Os projetos Comilementares elaborados pela licitante, deverão constar no orçamento como custo
direto da obra?

Eduardo Ferreirajdos Santos
Sócio - Administrador

CONSTRUTORA FERREIRA PRADO EIRELI ME

End

Rua Duque cie Caxias, n". 39 - Térreo, Entroncamento de Itapc - Itape — Bahia
CNPJ: 10.561.923/0001-75 Inscrição Estadual: 079,381.817
E-mail: ferreiraDradoconsrrucocs@liotmaii.com

20/04/2020

Gmail - ENC: Projelos Integradas DWG

Gmail

RDC 2020 <rdc8350@gmail.com>

ENC; Projetos Integradas DWG
Comercial ■ JnoOvare Engenharia <comerciai@ino9vare.eng.br>

Para; RDC 2020 <rdc8350@^mai!.com>

16 de abril de 2020 10:22

Prezados

14/04/2020 durante a seção de entrega dos documentos

r>r.n;'ir,ons solicito
^ o envio^
sena adiada
"sinetaldie"
(assim como
007/2020,
008/2020
e
009/2020),
delicítação
uma certidão
informando
adiamento
para as
queRDCs
possamos
anexa-ías
a nosso
processo interne de auditona e controle, bem como acompanhamento para a futura divulgação da nova data da

seção de entrega da documentação

Cordialmente

|

Alessandra Pereira

Comercial - lno9vare

|

comercia!@ino9vare.eng.br
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ERRATA AO EDITAL N9 006/2020
A Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Viçosa, Informa a todos os interessados as
seguintes alterações no editai de RDC n^ 006/2020, que tem por objeto a contratação de empresa
especializada para Prestação de serviços técnicos de elaboração e compatibiiizaçlo de projetos básico e
executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra da Creche Emilia Suiz, Creche Cantinho dos
Corais e Creche Zéiia Régulo.no regime de contratação integrada previsto na lei ns 12.462/2011.

Fica prorrogada a data da entrega do Relatório de Sondagem à percussão prevista na tabela

do item 8.6 do Edital, do dia da apresentação da proposta para 30 dias após a ordem de
serviço.

A Pontuação mínima prevista da tabela do 7.4.4 do Anteprojeto fica alterada para 01 ponto
para todos os projetos.

Nova Viçosa,09 de abril de 2020.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T9CP40XWVBQOOWBFJ9UCEQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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PROCESSO

REFERÊNCIA: EDITAL DE LICITAÇÃO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO INTEGRADA N5 006/2020

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação de Regime
Diferenciado de Contratação - Integrada nS 006/2020, que tem por objeto a
Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de
elaboração e compatibilização de projetos básico e executivo de arquitetura e

engenharia, e eiecuçao da obra da Creche Emília Suiz, Creche Cantinho dos Corais e
Creche Zéiia Regulo, pertencentes ao Município de Nova Viçosa - BA, no regime de
contratação integrada previsto na lei n^ 12.462/2011.

1. DA ADMINSISIBILIDADE

Nos termos do item 4.3 do Edital de Licitação do RDC n^ 006/2020 é assegurado a
W

qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, no prazo
estabelecido, qual seja de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
realização da sessão pública do certame.
Com enfeito, o 3serva-se a tempestividade do referido pedido de esclarecimento
realizado pela empresa N&V CONSTRUTORA LTDA-ME no dia 06 de abril de 2020.

2. DA SOLICITAÇÃO
Em síntese, o péticionante solicita o saneamento de dúvidas referente à exigênclaaos
lidtantes de apresentação de atestados de capacidade técnico operacional nos Itens
7.4,2,4.1 30 7 4.5.4.8, uma vez que segundo a empresa interessada, estes

vfto OOVO

sereferemàelaboração de projetos, que são atividades especificas dos profissionais de

engenharia e arçiuitetura, devendo ser apresentados apenas nos itens que se referem
àexperiência técnica profissionalfitem 7.4.2.5.5).
3. DA ANÁLISEDO MÉRITO

Quanto às atividades relacionadas no item 7.4.2.5.5.1 ao 7.4.2.5.5.8 e quaisquer
outras, entendemos com base na majoritária jurisprudência que é legítima a exigência

de atestado técrico operacional, pois além da comprovação técnica profissional, o que
se requer é qüe a empresa contrata tenha expertise no desenvolvimento das

atividades listadas, independente dos profissionais que estejam a ela vinculadas, por
tanto fica mantida tal exigência.
Esclarecemos que onde se lê 7.4.2.5.5.15, leia-se 7.4.2.5.5.13.
4. CONCLUSÃO
I

Isto posto, dê ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a
publicação do mesmo no site do Diário Oficial do Município de Nova Viçosa e
continuidade dos trâmites relativos ao procedimento llcitatório.

Nova Viçosa, 09 de abril de 2020.

Cláudia Ott^Cruz Moreira
Presidente da CPL
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PROCESSO: NS 757/2020

REFERÊNCIA: EDITAL DE LICITAÇÃO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
INTEGRADA N2 006/2020

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação de Regime

Diferenciado de Contratação - Integrada ns 006/2020, que tem por objeto a
Contratação de empresa especializada para Prestação de serviços técnicos de

elaboração e compatibilizaçao de projetos básico e executivo de arquitetura e
engenharia, e execução da obra da Creche Emília Suiz, Creche Cantinho dos Corais e

Creche Zélia Régulo, pertencentes ao Município de Nova Viçosa - BA, no regime de
contratação integrada previsto na lei n® 12.462/2011.

1. DAADMINSISIBILIDADE

Nos termos do item 4.3 do Edital de Licitação do RDC ne 006/2020 é assegurado a

qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar esclarecimentos, no prazo
estabelecido, qual seja de até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a
I

realização da sessão pública do certame.

Com enfeito, observa-se a tempestividade do referido pedido de esclarecimento
realizado pela empresa N&V CONSTRUTORA LTDA-ME no dia 06 de abril de 2020.

2. DA SOLICITAÇÃO

Em síntese, o peticionante solicita o saneamento de dúvidas referente a exigênciaaos
licitantes de apresentação de atestados de capacidade técnico operacional nos itens
7.4.2.4.1 ao 7.4.5.4.8, uma vez que segundo a empresa interessada, estes

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T9CP40XWVBQOQWBFJ9UCEQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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sereferemàelaboração de projetos, que são atividades especificas dos profissionais de
engenharia e arquitetura, devendo ser apresentados apenas nos itens que se referem
àexperiêncía técnica profissionai(item 7.4.2.5.5).
3. DA ANÁLISEDO MÉRITO

Quanto às atividades relacionadas no item 7.4.2.5.5.1 ao 7.4.2.5.5.8 e quaisquer
outras, entendemos com base na majoritária jurisprudência que é legítima a exigência
de atestado técnico operacional, pois além da comprovação técnica profissional, o que
se requer é que a empresa contrata tenha expertise no desenvolvimento das

atividades listadas, independente dos profissionais que estejam a ela vinculadas, por
tanto fica mantida tal exigência.
Esclarecemos que onde se iê 7.4.2.5.5.15, leia-se 7.4.2.5.5.13.
4. CONCLUSÃO

Isto posto, dê ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a
publicação do mesmo no site do Diário Oficial do Município de Nova Viçosa e
continuidade dos trâmites relativos ao procedimento licitatório.

Nova Viçosa, 09 de abril de 2020.

Cláudia Otto Cruz Moreira
Presidente da CPL
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REFERÊNCIA; EDITAIS DE RDC INTEGRADAS N? 06/2020;07/2020;08/2020 e 09/2020.
I RESPOSTA AG PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento aos Editais de Licitação de Regime
Diferenciado de Cc^ntratação - Integrada 06/2020;07/2020;08/2020 e 09/2020.

1. DA ADMINSISIBILIDADE

Nos termos do itern 4.3 do Edital de Licitação do RDC n^ 06/2020; 07/2020; 08/2020 e
09/2020 é assegurado a qualquer cidadão ou licitante o direito de solicitar
esclarecimentos,na prazo estabelecido, qual seja de até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para a realização da sessão pública do certame.

Com enfeito, observa-se a tempestividade do referido pedido de esclarecimento
realizado pela empresa TORRE FORTE CONSTRUTORA no dia 03 de abril de 2020.

2. DASOLICIT/^ÇÃO

Em síntese, o pe|icionante solicita o saneamento de dúvidas referente a duas
exigências constante nos editais de RDC ns 06/2020; 07/2020; 08/2020 e 09/2020.
Indalmente questiona que após análise dos técnicos da referida petidonante, foi
verificado que até a data do certame não seria possível cumprir itens exigidos no

envelope de habilitação, sendo eles; a) sondagem à percussão: para o pleno
cumprimento da njorma requer pelo menos 30 dias para sondar os terrenos que
escolhemos partic!f|ar; b) Projeto de fundação e Projeto estrutural; requer a sondagem

VTnt oo»v

e leva ao menos 10|dias para ser feito e c) orçamento e cronograma físico-financeiro:

fundação e projeto lestruturai são imprescindíveis ao orçamento e cronograma físicofinanceiro.

I
I

Em outro ponto, alega que no que diz respeito aos impactos causados pelo COVID-19,
ou seja, a) em have/ido o descontrole dessa pandemia, pode afetar diretamente nosso
I

planejamento finapceiro do fluxo de caixa, oferecimento de mão de obra e

suprimentos de mdterials de construção; b) nesse momento qualquer exposição de
caia pode trazer ^ inviabilidade de negócios e c) nossas análises apontam para

necessidade da entrada de 50% do valor da obra, a fim de garantir a completa
realização da obra contratada dentro dos prazos exigidos.
I

Nesse sentido, a peticionante conclui solicitando a flexibilização do prazo de entrega
I

dos Itens 2.a, b, c, e obtenção do item 3.c.

3. DA ANÁLISq AO MÉRITO
Assim, acerca doipedidoda peticionante, referenteà prorrogação dos prazos de
apresentação dos projetos disciplinados no item 8.6 do Edital de RDC n? 06/2020;

07/2020; 08/20201 e 09/2020, esta Administração Pública pautada no interesse
público,entende por bem acolher parcialmente o pedido da empresa interessada,
prorrogando o prazo de entrega do Relatório à Sondagemà percussão prevista na
tabela do item 8.6 do edital, do dia da apresentação da propostapara 30 diasapós a
Ordem de Serviço.i

Noutro ponto, refèrente ao pedido da antecipação de pagamento na quantia de 50%
do valor da prestpção de serviços, afim de garantir a completa realização da obra
contratada dentró dos prazos exigidos, informamos que não o pedido não será
acolhido.

I

Informamos que,| tem-se que o pagamento antecipado é admitido apenas em

condições especiais e excepcionalissimas, contratualmente previstas.
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Sobre o referido assünto, a Corte de Contas já firmou entendimento no sentido de que
a antecipação de pagamento somente deve ser admitida em situações excepcionais,
I

devidamente justificadas pela Administração, ocasião em que deve ficar demonstrada
a existência de interesse público, obedecidos os critérios e exceções expressamente

previstos peia legislação que rege a matéria, quais sejam, existência de previsão no

edital de licitação J ou nos instrumentos formais de adjudicação direta e as
indispensáveis cautelas e garantias.

Assim, no presente caso, os pagamentos dos serviços prestados obedecerão às
cláusulas estabelecidas no instrumento convocatório.
4. CONCLUSÃO
I

Isto posto, dê ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a

publicação do meimo no site do Diário Oficial do Município de Nova Viçosa e
continuidade dos trâmites relativos ao procedimento íicitatório.

Nova Viçosa,09 de'abril de 2020.

CLÁUDIA OTTO CRUZ MOREIRA
PRESIDENTE DA CPL
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REFERÊNCIA: EDITAIS DE RDC INTEGRADAS NS 06/2020; 07/2020; 08/2020 e 09/2020,

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCURECIMENTO
I

Trata-se de resposta ao pedido de esclarecimento aos Editais de Licitação de Regime
Diferenciado de Contratação - Integrada ns 06/2020; 07/2020; 08/2020 e 09/2020.

1. DAADMIN5I5I8ILIDADE

Nos termos do item 4.3 do Edital de Licitação do RDC ns 06/2020; 07/2020; 08/2020 e
I

09/2020 é pssegurado a qualquer cidadão ou licilante o direito de solicitar
esclarecimentos,no prazo estabelecido, qual seja de até 05 (cinco) dias úteis antes da

data fixada ppra a realização da sessão pública do certame.
I

Com enfeltq, observa-se a tempestividade do referido pedido de esclarecimento
realizado pela empresa TORRE FORTE CONSTRUTORA no dia 03 de abril de 2020.

2. DA SOLICITAÇÃO
Em síntese; o peticionante solicita o saneamento de dúvidas referente a duas
I

exigências constante nos editais de RDC nS 06/2020; 07/2020; 08/2020 e 09/2020.
I

Incialmente questiona que após análise dos técnicos da referida peticionante, foi
verificado que até a data do certame não seria possível cumprir itens exigidos no
envelope de habilitação, sendo eles; a) sondagem à percussão: para o pleno
cumprimento da norma requer pelo menos 30 dias para sondar os terrenos que
escolhemos participar; b) Projeto de fundação e Projeto estrutural: requer a sondagem

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T9CP40XWVBQOQWBFJ9UCEQ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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e leva ao menos 10 dias para ser feito e c) orçamento e cronograma físico-financeíro:

fundação e projeto estrutural são imprescindíveis ao orçamento e cronograma físicofinanceíro.
i

Em outro ponto,iaiega que no que diz respeito aos impactos causados peio COViD-19,
ou seja, a) em havendo o descontrole dessa pandemia, pode afetar diretamente nosso
planejamento financeiro do fluxo de caixa, oferecimento de mio de obra e

suprimentos de materiais de construção; b) nesse momento qualquer exposição de
caia pode trazer a inviabilidade de negócios e c) nossas análises apontam para

necessidade da'entrada de 50% do valor da obra, a fim de garantir a completa
realização da obía contratada dentro dos prazos exigidos.
I

Nesse sentido, a peticionante conclui solicitando a flexibilização do prazo de entrega
dos itens 2.a, b, c, e obtenção do item 3.c.
3. DA análise AO MÉRITO
I

Assim, acerca do pedidoda peticionante, referenteà prorrogação dos prazos de
apresentação dos projetos disciplinados no item 8.6 do Edital de RDC na 06/2020;

07/2020; 08/2(jl20 e 09/2020, esta Administração Pública pautada no interesse
público,entende por bem acolher parcialmente o pedido da empresa interessada,
prorrogando o .prazo de entrega do Relatório à Sondagemà percussão prevista na
tabela do item ;8.6 do edital, do dia da apresentação da propostapara 30 diasapós a
Ordem de Servjço.

Noutro ponto,[-eferente ao pedido da antecipação de pagamento na quantia de 50%
do valor da prestação de serviços, afim de garantir a completa realização da obra
contratada dentro dos prazos exigidos, informamos que não o pedido não será
acolhido.

Informamos que, tem-se que o pagamento antecipado é admitido apenas em
condições espdciais e excepcionalíssimas, contratualmente previstas.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: T9CP40XWVBQOQWBFJ9UCEQ
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Sobre o referido assunto, a Corte de Contas já firmou entendimento no sentido de que
I

a antecipação de^pagamento somente deve ser admitida em situações excepcionais,
devidamente justificadas pela Administração, ocasião em que deve ficar demonstrada

a existência de irlteresse público, obedecidos os critérios e exceções expressamente
previstos pela legislação que rege a matéria, quais sejam, existência de previsão no

edital de licitação ou nos instrumentos formais de adjudicação direta e as
I

indispensáveis cautelas e garantias.
Assim, no presente caso, os pagamentos dos serviços prestados obedecerão às
cláusulas estabelecidas no instrumento convocatório.
I

4. CONCLUSÃO

Isto posto, dê ciência ao peticionante do conteúdo deste expediente, com a

publicação do mesmo no site do Diário Oficial do Município de Nova Viçosa e
continuidade dos trâmites relativos ao procedimento iicitatório.

Nova Viçosa, 09 de abril de 2020.

CLÁUDIA Ono CRUZ MOREIRA
PRESIDENTE DA CPL
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Avrso SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
RDC N°. 003/2020, RDC W 004/2020, RDC N® 005/2020, RDC N® 006/2020,

007/2020, RDC N® 008/2020 E RDC N® 009/2020

COMUNICAMOS que estão suspensos os procediinenios licitatórios de RDC N°
003/2020, RDC N® 004/2020, RDC N° 005/2020, RDC N® 006/2020, RDC N° 007/2020,

RDC N® 008/2020 E RDC N® 009/2020, em razão da decisão de liminar

proferida nos autos do processo TCM/BA n® 05507e20. A nova data da seção
pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados
anteriormente. Outras informações poderão ser obtidas com a Comissão de Licitação,
no endereço Av. Oceânica 2.994, abrolhos I Nova Viçosa. Nova Viçosa, 16 de abril de
2020.

dMc.

Cláudia Olm C. Moreira
Presidente/aa Comissão

Endereço: Av. Oceânica, Z.994,- Abrolhos I Nova Viçosa - BA,45920-000

Fone:(73)3208-1124 E-mall: rdc8350(5>amail.com - CNPJ n® CNPJ: 13.761.531/0001-49

