(REPUBLICAÇÃO)
PROCESSO LICITATÓRIO

TOMADA DE PREÇOS
Nº 007/2022
ABERTURA: 06 DE OUTUBRO DE 2022 às 09:00h.

OBJETO: EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA DA
ESCOLA MUNICIPAL DEOLIZANO RODRIGUES DE SOUZA NO DISTRITO
ARGOLO/NOVA VIÇOSA - BAHIA, CONFORME DESCRITO NO PROJETO
BÁSICO ANEXO AO EDITAL.
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TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA – Estado da Bahia, através da Comissão de Licitação, por determinação da Exma. Srª.
LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES, torna público, para conhecimento das empresas interessadas que no dia
06 DE OUTUBRO DE 2022 às 09:00hs na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, sito à Av.
Oceânica, 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa-BA, CEP 45920-000, será realizada licitação na modalidade TOMADA DE
PREÇOS, do tipo “menor preço global”, sob o regime de execução indireta, por empreitada global. A presente licitação
será regida pelas disposições da lei 8.666/93 suas alterações, e demais disposições legais pertinentes e aplicáveis à
espécie. O edital e seus anexos estão disponíveis no site: https://www.novavicosa.ba.gov.br/site/editais . Os interessados
poderão fazer a leitura do edital na Sala da Comissão de Licitação, sem qualquer custo, e poderão adquirir cópia impressa
mediante pagamento de R$ 10,00 (dez reais), que deverá ser recolhido na Divisão de Tributação; Bancos conveniados
ou Casas Lotéricas, ou em mídia digital a ser fornecida pelo interessado, sem custos, mediante o preenchimento de
formulário específico a ser entregue pela Comissão de Licitação, nos dias úteis, no horário de 8h às 12h, após
requerimento e identificação do emissário da empresa requisitante. A sessão será conduzida pela Comissão de Licitação,
designada nos autos do processo em epígrafe.
1 - DO OBJETO.
1.1. EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLIZANO
RODRIGUES DE SOUZA NO DISTRITO ARGOLO/NOVA VIÇOSA - BAHIA, de acordo com as planilhas e anexos que
integram o presente edital, compostos de Planilha Orçamentária Básica, Cronograma Físico-Financeiro, Memorial
Descritivo e Especificações Técnicas, indicados no Processo Administrativo 159/2022 que originou o pedido.
1.2. Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, por empreitada global.
2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
2.1. Poderão participar desta Licitação todos os interessados pertencentes ao ramo de atividade pertinente ao objeto da
contratação que tenham adquirido o edital e desde que preencham as exigências constantes deste edital e seus anexos.
2.2. A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições deste Edital.
2.3. Não poderá concorrer, direta ou indiretamente, ou participar do certame:
a)
Empresas constituídas sob a forma de consórcio;
b)
Empresas sob processo de intervenção, liquidação, falência, dissolução ou recuperação judicial;
c)
Empresas estrangeiras que não funcionem no País;
d)
Empresa que tenha sido declarada inidônea por qualquer órgão da Administração Pública, direta ou indireta;
federal, estadual ou municipal, bem como a que esteja punida com suspensão do direito de contratar ou licitar com a
Administração Municipal de Nova Viçosa;
e)
Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao Município de Nova Viçosa, bem assim a empresa da qual
tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
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3 – DO CREDENCIAMENTO
3.1. Considera-se representante qualquer pessoa credenciada pelo licitante mediante contrato, procuração ou outro
documento equivalente, com poderes para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes proposta ou
documentação de habilitação, devendo ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro comercial,
registrado na Junta Comercial, devidamente autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos
e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, acompanhado dos documentos pessoais de todos sócios
constantes no quadro societário.
b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, da qual
constem poderes específicos para prestar esclarecimentos, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea
"a", que comprove os poderes do mandante para a outorga, devidamente autenticados.
c) Declaração formal de que a empresa e seus representantes não estão enquadrados em nenhuma das hipóteses
elencadas no item 2.3 deste edital (Anexo).
d) Em obediência ao que determina a Lei Complementar n° 123/2006, as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno
Porte (EPP), terão preferência de contratação e deverão entregar junto à credencial declaração de enquadramento no
regime diferenciado, de acordo com o considerado no art. 3°.
e) A não entrega da Declaração do subitem anterior indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios da LC
123/2006.
3.2. O representante legal ou o procurador deverá apresentar-se munido de documento oficial de identificação que
contenha foto, acompanhado das respectivas cópias autenticadas e legíveis.
3.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada um deles poderá
representar apenas uma credenciada.
3.4. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das licitantes, desde que
devidamente credenciados.
3.7. A falsidade das declarações prestadas poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem
prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas neste edital, mediante o
devido processo legal e implicará, também, na inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da
licitação.
4 - APRESENTAÇÃODOS ENVELOPES
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4.1. Os documentos de habilitação e Proposta de Preços, depois de ordenados na sequência estabelecida neste edital,
serão apresentados em 02 (dois) envelopes separados, lacrados, os quais deverão conter no anverso:
4.1.1. ENVELOPE A - Habilitação
Número da TOMADA DE PREÇOS;
Objeto;
Razão social do licitante.
4.1.2. ENVELOPE B – Proposta de Preços
Número da TOMADA DE PREÇOS;
Objeto;
Razão social do licitante.
4.2. Os envelopes para esta licitação só serão recebidos pela Comissão na data, horário e local indicado no preâmbulo.
5 - ENVELOPE A - HABILITAÇÃO
5.1. Os documentos do ENVELOPE A – Habilitação - deverão ser apresentados no original, ou por qualquer processo de
cópia autenticada em cartório competente ou publicação em órgão da Imprensa Oficial, ou por servidores do
Departamento de Licitações*, conforme relação a seguir:
5.1.1 - Habilitação Jurídica:
a)
Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, registrado na Junta Comercial, em se tratando de
sociedade comercial, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus
administradores, ou Registro Comercial no caso de empresa individual;
b)
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
c)
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d)
Cédula de Identidade dos Sócios da Empresa.
5.1.1.1. Se os documentos constantes das alíneas acima forem apresentados no credenciamento, na forma requerida
para Habilitação, não será necessária sua juntada no Envelope A.
5.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a)
Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídico – CNPJ;
b)
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União, e regularidade com
Seguridade Social (INSS);
c)
Prova de regularidade para com as Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitante;
d)
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de
Certificado de Regularidade;
e)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
5.1.3

- Qualificação Técnica:
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a) Certidão de Registro da empresa e dos responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia–
CREA nos termos da legislação em vigor, acompanhada da prova de regularidade da empresa e dos seus responsáveis
técnicos.
b) Comprovação de capacidade técnica operacional e aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da Licitação, mediante a apresentação de atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da empresa licitante, onde contemple os serviços
apresentados na planilha abaixo com as quantidades compatíveis ao mínimo exigido.
ITEM
UNID.
EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
M²
PAREDES
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
UN
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SISTEMA SOLAR
UN
FOTOVOLTAICO

QUANTIDADE MÍNIMA
444,51
01
03

b.1) Os atestados mencionados na alínea ‘b’ deverão estar acompanhados das Anotações de Responsabilidade Técnicas
(ART) em nome do profissional vinculado a empresa onde conste o nome da licitante como executora, acompanhados
de contrato da obra.
c) Comprovação da capacidade técnico profissional da empresa licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características
semelhantes, fornecidos por pessoas jurídicas de direito publico ou privado devidamente certificados pelo CREA ou CAU,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão de Acervo Técnico – CAT, e que se refiram a contratos concluídos
totalmente ou parcialmente, cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo são as seguintes:
ITEM
EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA
FOTOVOLTAICA
INSTALAÇÃO DE MÓDULO DE SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO

UNID.
M²
UN
UN

QUANTIDADE MÍNIMA
444,51
01
03

c.1. Os atestados deverão ser apresentados constando as seguintes informações da emitente: papel timbrado, CNPJ,
endereço, telefone, data de emissão, nome e cargo/função de quem assina o documento, bem como conter objeto,
atividades desenvolvidas, período da contratação e acompanhado de sua ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.
c.2. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial da licitante ou pela própria
Concorrente e/ou emitidos por empresas das quais participem sócios ou diretores da Concorrente.
c.3). A comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social (se sócio), contrato de prestação de
serviços com firma reconhecida, registro em CTPS, Ficha de Registros de Empregados ou pela Certidão de Registro do
licitante no CREA se nela constar o nome do profissional indicado;
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d) Apresentação de relação explícita e declaração formal, sob as penas cabíveis, de que dispõem de equipe técnica,
instalações, canteiros, máquinas e equipamentos em bom estado, adequados à execução rápida e eficiente dos serviços.
A relação da equipe técnica deverá indicar a qualificação profissional de cada um, acompanhada de declaração
autorizando a indicação de seus nomes, com data posterior à publicação do edital, com reconhecimento de firma das
assinaturas;
d.1) A equipe técnica mínima deverá ser composta por: 01 Engenheiro Civil, 01 Engenheiro Eletricista e 01 Engenheiro
ou Técnico em Segurança do Trabalho.
e) Declaração formal e expressa do responsável técnico, detentor de atestados de capacidade técnica profissional,
indicado para acompanhar os serviços/obras, autorizando a sua indicação, firmada com data posterior à publicação do
Edital, acompanhada pelo currículo profissional no mesmo.
e.1) Recomenda-se que a declaração exigida na alínea e) seja apresentada com firma reconhecida, entretanto, caso a
mesma seja apresentada sem o referido reconhecimento, ficará a cargo da comissão, verificar a autenticidade da
assinatura apresentada.
f) Declaração de que recebeu os documentos e de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
g) Alvará de Funcionamento válido na data do Certame
h) PGR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - conforme exigência da NR – 01, Lei 6.514/77 e Portaria
do MTB n° 3.214/78, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida por Engenheiro de
Segurança do Trabalho e certidão de registro e quitação do profissional junto ao CREA/BA. O referido programa deverá
conter assinatura do profissional elaborador e do representante da empresa;
i) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO, conforme exigência da NR – 07, Lei 6.514/77 e Portaria
do MTB n° 3.214/78. O referido programa deverá conter assinatura do profissional elaborador e do representante da
empresa;
j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil – PIRGRCC, conforme exigência da Lei 12.305/2010,
Inciso III do art. 20, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, emitida por Engenheiro Sanitarista,
Ambiental ou Florestal, juntamente com a comprovação de registro e quitação do profissional junto ao CREA/BA. O
referido programa deverá conter assinatura do profissional elaborador e do representante da empresa;
5.1.3.1. Atestado de Visita Técnica - A Licitante deverá visitar o(s) local(is) dos serviços, até o 2º (segundo) dia útil anterior
a abertura do certame, para inteirar-se de todos os aspectos referentes à sua execução. Não poderá a Licitante alegar
posteriormente a insuficiência de dados e/ou informações sobre o(s) local(is) e as condições pertinentes ao objeto do
contrato.

5.1.3.1.1. A visita técnica não é obrigatória, devendo o licitante que optar pela não realização da mesma, juntar declaração
de pleno conhecimento e abrindo mão do direito a alegações posteriores.
5.1.4. Qualificação Econômico-Financeira:
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a)
Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor judicial competente da sede
do licitante, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias, da data da apresentação da proposta, ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.
b)
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, registrado na Junta Comercial, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três)
meses da data de apresentação da proposta.
b.1) A comprovação de que trata o inciso acima, poderá ser feita através de cópias de referências do livro diário (número
do livro, termo de abertura e encerramento), inclusive cópias autenticadas das folhas onde constem o balanço patrimonial
e demonstrativos contábeis extraídas deste Livro, com evidência e registro na Junta Comercial ou publicação na imprensa,
de acordo com a personalidade jurídica da empresa licitante, devidamente assinados pelo seu titular ou representante
legal e pelo contador.
b.2) Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentado juntamente com os documentos
em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
b.3) A boa situação financeira de que trata o item acima, será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral – ILG, Índice de
Liquidez Corrente – ILC, e Índice de Endividamento Total - IET resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:
ILG=ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
ILC=ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = Ativo Circulante  1,0
Passivo Circulante
IET= INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL= Exigível total ≤ 0,60
Ativo total
b.4) As fórmulas em apreço deverão ser apresentadas em memorial de cálculos, assinado por contador que elaborou e
pelo sócio administrador da empresa.
b.5) O valor estimado dos serviços, de acordo com a planilha orçamentária básica é de: R$ 425.482,50 (quatrocentos e
vinte cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
c.) Demonstração de Capital Social de, no mínimo, 10% (Dez por cento) do valor do orçamento base fornecido pela
Prefeitura, concernente à data de apresentação das propostas, na forma da lei, admitida a sua atualização com base no
INPC do IBGE. Neste caso, ofertando a licitante proposta para mais de um lote, o patrimônio líquido exigido será a
resultante da soma de tantos quantos forem os lotes ofertados.
5.2. Cumprimento do dispositivo Constitucional
5.2.1. Declaração de que a empresa não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem
menor de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme disposto no inciso XXXIII, do
art. 7º da Constituição Federal, emitida pela Delegacia Regional do Trabalho ou pela própria licitante (conforme modelo
constante do Anexo II, do presente edital).
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5.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos requeridos
no presente edital e seus anexos.
5.4. OBSERVAÇÕES:
a)
A autenticação da documentação por servidores do Departamento de Licitação somente será feita com
antecedência de até 02(dois) dias da data prevista para abertura da sessão, nos horários das 8h às 12h.
b)
A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos apresentados, ensejará a
adoção imediata da aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública, pelo prazo máximo de até 02 (dois) anos, bem como de proposta à autoridade competente, de aplicação de
penalidade de inidoneidade, independentemente de outras medidas penais cabíveis.
c)
Quaisquer documentos e/ou certidões que não contiverem data de validade explícita serão considerados válidos
por um período de 30 (trinta) dias, a contar da data de suas emissões.
d)
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos
requeridos no presente edital e seus anexos.
6. ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇOS

6.1. As propostas de preços deverão ser redigidas no idioma nacional em papel timbrado da proponente, em
01 (uma) via, por qualquer processo eletromecânico ou eletrônico, rubricadas em todas as folhas, devendo a
última ser assinada pelo representante legal da empresa ou procurador, devidamente munido de instrumento
de mandato que lhe confira poderes para tal e pelo Eng. Responsável Técnico.
6.2. Planilhas levando em consideração os serviços discriminados, que deverão ser fielmente desempenhados,
de acordo com o quantitativo mínimo indicado, contento: Planilha orçamentária; Planilha orçamentária (Custo
Direto); Resumo do orçamento; Relatório Analítico - Composições de Custos; Relatório Analítico –
Composições Auxiliares; Orçamento – Curva ABC – Serviços; Orçamento – Curva ABC – Insumos;
Composição do BDI; Tabela de Encargos Sociais.
6.3. Indicação do valor global em algarismos e por extenso, com duas casas decimais;
6.4. Prazo de validade de no mínimo 90 (noventa) dias corridos, a contar da data da entrega da proposta,
facultado, porém, aos licitantes estender tal validade por prazo superior a este.
6.5. Indicação do nome e qualificação do representante legal da empresa, para assinatura de eventual contrato.
6.6. Cronograma Físico-Financeiro, detalhado, em parcelas mensais, contendo barras, percentuais e
desembolso com valores horizontais e verticais, simples e acumulados, totalizado horizontal e verticalmente,
por etapa de serviços, ficando ressalvado à Contratante o direito de proceder às alterações que julgar
convenientes no decorrer da execução das obras/serviços.
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6.9.1. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando-se a
condição de pagamento á vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o período de
processamento das faturas.
6.10. Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos com salários (inclusive as remunerações
decorrentes da prestação dos serviços em horas extras por parte dos empregados da contratada), encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas, gratificação, fardamento, EPI’s, alimentação, transporte de qualquer
natureza, procedimentos de sinalização e segurança do seu pessoal, de equipamentos e de terceiros; a
permanência de técnico de segurança responsável, organização de CIPA e de todos os demais requisitos legais
de segurança e medicina do trabalho, administrativo, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento, pela contratada, de suas obrigações,
inclusive todos os custos com fornecimento de materiais e demais insumos dos serviços a serem realizados.
6.11. Caso haja necessidade de incluir durante a execução dos serviços algum item referente a aumento de
quantitativo por motivo de alteração de projetos, será respeitado o preço unitário da planilha contratual, e no
caso de serviços novos estes terão seus custos fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os limites
estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93.
6.12. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços globais e unitários superiores aos orçados
pela Administração.
6.13. A proposta deverá obrigatoriamente conter todas as informações padrões contidas no modelo anexo a
este edital (Carta de Apresentação da Proposta).
7 - PROCEDIMENTOS DA LICITAÇÃO
7.1. A Comissão de Licitação adotará os seguintes procedimentos:
7.1.1. Fará a conferência dos documentos de habilitação dos licitantes participantes, os quais serão rubricados pelos
membros da Comissão e representantes credenciados dos licitantes.
7.1.2. Estando todos habilitados e tendo renunciado ou decorrido o prazo recursal, passará à segunda fase.
7.2. Em seguida a Comissão, abrirá os envelopes “PROPOSTA DE PREÇOS”, dos licitantes considerados habilitados,
adotando os seguintes procedimentos:
7.2.1. Aberto o Envelope nº 02 - Proposta de Preços e distribuída a documentação nele contida para análise e rubrica
pelos membros da Comissão e representantes credenciados dos Licitantes, a Comissão analisará os preços propostos e
comunicará, pelos meios próprios, o resultado da classificação nesta proposta e abrirá o prazo de recurso previsto em
Lei.
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7.2.2. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que conduziram
ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como corretos os preços
unitários. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.
7.3. Serão desclassificadas propostas que:
a) não atendam às exigências deste Edital ou imponham condições;
b) sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento;
c) apresentem preços globais e unitários superiores aos orçados pela Administração.
d) apresentem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços e insumos
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos instituídos por Lei ou que apresentem preços excessivos ou
inexequíveis conforme art. 48 da Lei 8.666/93;
7.4. Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação por parte dos interessados ou, caso haja recursos, após o
julgamento dos mesmos, será procedido o julgamento final e comunicado o resultado aos Licitantes, pelos meios próprios.
8. JULGAMENTO FINAL DA LICITAÇÃO
8.1. O julgamento final da Licitação obedecerá ao seguinte critério:
8.1.1. Será considerado vencedor a licitante que oferecer o menor preço global.
8.1.2. Ocorrendo empate, a Comissão Permanente de Licitação procederá ao desempate através de sorteio.
8.1.3. Após a conclusão da análise e julgamento das Propostas de Preços, será elaborado um relatório pela Comissão
Permanente de Licitação - CPL, informando a ordem classificatória dos Licitantes, as razões das desclassificações, se
for o caso, e a indicação do Licitante vencedor.
8.1.4. Se todos os Licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente
de Licitação - CPL poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras
propostas, escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação ou desclassificação.
9. IMPUGNAÇÃO
91. Qualquer pessoa que se julgar prejudicada quanto ao edital poderá impugná-lo em até 05 (cinco) dias úteis antes da
data fixada para recebimento das Propostas.
9.2. Decairá do direito de impugnar perante a Administração, as falhas ou irregularidades do instrumento convocatório, o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data prevista para recebimento dos envelopes.
9.3. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até que seja
proferida decisão final na via administrativa.
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9.4. As impugnações entregues após o decurso dos prazos legais, bem como as enviadas através de fax ou e-mail, não
serão acatadas.
9.5. Deverão as impugnações ser acompanhadas dos documentos que comprovem que o emissor do documento tem
poderes para fazê-la, através da apresentação dos documentos elencados no item 3.1 junto a petição.
10. RECURSO
10.1. Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem os recursos previstos na forma do artigo 109, da Lei
8.666/93 com as alterações.
10.2. Os recursos deverão observar os seguintes critérios:
a) Ser dirigidos ao Gestor Municipal, através da Comissão de Licitação, devidamente fundamentados e, se for o caso,
acompanhados de documentação pertinente;
b) Ser assinados por representante legal do licitante ou Procurador com poderes específicos, hipótese em que deverá
ser anexado o instrumento procuratório;
c) Os recursos eventualmente interpostos pelas licitantes deverão ser entregues no Protocolo da COPEL da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa, situada na Av. Oceânica, 2994, Abrolhos I, Nova Viçosa-BA, CEP 45920-00. Não será dado
conhecimento a recursos, impugnações, representações ou consultas que forem encaminhadas via correios, fax, e-mail
e/ou qualquer outro meio que não seja o protocolo original no setor competente.
11 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - O julgamento da habilitação, da proposta e o resultado apurado pela CPL serão submetidos à autoridade superior
para deliberação quanto à sua homologação e a adjudicação do objeto da licitação.
12 - CONTRATAÇÃO
12.1. Após convocação, a licitante ganhadora terá o prazo de 05 (cinco) dias para proceder com a assinatura do contrato,
sob pena de desclassificação da sua proposta e convocação da empresa subsequente.
12.1.1. A efetivação, com a publicação do contrato dar-se-á através de termo próprio a ser assinado pelo Município e a
empresa vencedora, no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a contar da assinatura.
12.2. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições de habilitação.
12.3. Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, é facultado
à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a
aceitabilidade das propostas subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação, procedendo à contratação.
12.4 A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com poderes
expressos.
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12.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessárias, nos limites previstos na Lei 8666/93 e alterações posteriores.
12.6. O futuro contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, sem prévia e
expressa anuência da Administração.
12.7. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo licitante vencedor, que tenham servido de base
à Licitação, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
12.8. Até a assinatura do contrato pela empresa vencedora, poderá a Contratante efetuar diligências no sentido de verificar a
veracidade das informações, quanto à capacidade técnica operacional e financeira, se tiver ciência de fatos ou circunstâncias
anteriores ou posteriores ao julgamento, aplicando à licitante as sanções penais cabíveis

13. PENALIDADES E SANÇÕES.
13.1. A empresa adjudicatária deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas para a execução do objeto
licitado, sujeitando-se às penalidades constantes no artigo 86 e 87 da Lei 8.666/93 e suas alterações, a saber:
13.1.1. Suspensão do direito de licitar pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.
13.1.2. Multa pelo atraso no prazo da data de início da execução dos serviços após a expedição da Ordem de Serviços,
conforme minuta do contrato.
13.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, o que será
concedido sempre que a CONTRATADA ressarcir à Contratante pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo
da sanção aplicada prevista neste Edital. A sanção de "declaração de inidoneidade" é de competência exclusiva da
Prefeito Municipal de Nova Viçosa.
13.1.4. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em vigor,
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da
penalidade que lhe foi imposta.
13.1.5. As sanções previstas neste edital são de competência exclusiva do Gestor Municipal, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas dos autos.
14. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO

14.1. Esta licitação poderá ser revogada por interesse da Administração decorrente de fato superveniente, devidamente
comprovado, ou anulado por vício ou ilegalidade, sem que as licitantes tenham direito a qualquer indenização, à exceção
do disposto no art. 59 da Lei 8.666/93, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
15. DISPOSIÇÕES GERAIS.
15.1. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições constantes da Minuta do Contrato, anexa a este
Edital.
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15.2. A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a todas as condições e deveres
contidos neste Edital e adesão completa a todas as obrigações dele constantes, inclusive dos seus anexos.
15.3. Caso as datas previstas para realização de eventos relacionados com esta licitação sejam declaradas feriado ou
ponto facultativo, e não havendo retificação da convocação, qualquer evento relativo à mesma deverá ser realizado no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, independente de qualquer
comunicação aos interessados.
15.4. O Município de NOVA VIÇOSA reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da
autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.
15.5. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. A CPL
solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.
15.6 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitação, assessorando-a, quando necessário,
profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.
15.7. As empresas interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação na sala da COPEL
da Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA situada no endereço definido no preâmbulo deste edital, mediante solicitação
por escrito em no máximo até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura da licitação, de segunda à sexta-feira, das 8h às
12h e pelo email: licitacao@novavicosa.ba.gov.br .
15.8. A critério da Contratante, considerando a disponibilidade de recursos financeiros, os quantitativos previstos neste
Edital poderão ser alterados para mais ou para menos, respeitando os limites permitidos pela Lei 8.666/93.
15.9. É de responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento dos atos deste procedimento por meio do Diário
Oficial do Município de NOVA VIÇOSA por meio do site: https://www.novavicosa.ba.gov.br/site/DiarioOficial.
16. DISPOSIÇÕES GERAIS.
16.1. A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições constantes da Minuta do Contrato, anexa a este
Edital.
16.2. A apresentação da proposta implica, por parte do licitante, na aquiescência irrestrita a todas as condições e deveres
contidos neste Edital e adesão completa a todas as obrigações dele constantes, inclusive dos seus anexos.
16.3. Caso as datas previstas para realização de eventos relacionados com esta licitação sejam declaradas feriado ou
ponto facultativo, e não havendo retificação da convocação, qualquer evento relativo à mesma deverá ser realizado no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecidos, independente de qualquer
comunicação aos interessados.
16.4. O Município de NOVA VIÇOSA reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da
autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas.
16.5. O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. A CPL
solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se julgar necessário.
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16.6 Poderão ser convidados a colaborar com a Comissão de Licitação, assessorando-a, quando necessário,
profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos licitantes.
16.7. As empresas interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação na sala da COPEL
da Prefeitura Municipal de NOVA VIÇOSA situada no endereço definido no preâmbulo deste edital, mediante solicitação
por escrito em no máximo até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura da licitação, de segunda à sexta-feira, das 8h às
12h e pelo email: licitacao@novavicosa.ba.gov.br .
16.8. A critério da Contratante, considerando a disponibilidade de recursos financeiros, os quantitativos previstos neste
Edital poderão ser alterados para mais ou para menos, respeitando os limites permitidos pela Lei 8.666/93.
16.9. É de responsabilidade exclusiva do licitante o acompanhamento dos atos deste procedimento por meio do Diário
Oficial do Município de NOVA VIÇOSA por meio do site: https://www.novavicosa.ba.gov.br/site/DiarioOficial.
17. FAZ PARTE DO PRESENTE EDITAL:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Minuta do Contrato;
Declaração do Menor (inciso XXXIII, art. 7º CF);
Carta Credencial;
Declaração de disponibilidade de instalações, aparelhamento e pessoal;
Declaração de recebimento de documentos e conhecimento;
Declaração de Inexistência de desimpedimento de licitar / contratar;
Declaração de Responsabilidade;
Modelo de Carta Proposta;
Planilhas Orçamentárias, Cronograma, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas.

Nova Viçosa-BA, 16 de setembro de 2022.

_________________________________
VERÔNICA HAÍNÁ FRANZINI
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos
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ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE NOVA VIÇOSA-BA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
13.635.016/0001-12, com sede na Av. Oceânica, n.º 2.994, Bairro Abrolhos 01, CEP 45920-000, Nova Viçosa,
Estado da Bahia, neste ato representado por sua Prefeita Sra. LUCIANA SOUSA MACHADO RODRIGUES,
doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado a empresa, xxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, CEP xxxx inscrita do CNPJ/MF, sob o nº xxxxxxxxxxxx, aqui
representada pelo xxxxxxxxxxxxxxxxx, brasileiro, >>>>>>>>>,inscrito n o CPF sob o nº >>>>>>>>>>>>>>>,
RG nº >>>>>>>>>>, resolvem firmar o presente contrato, sob o regime de execução indireta, nos termos do
procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, observadas as disposições contidas na Lei Federal
nº 8.666, de 21/06/93, com suas alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que subseguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLIZANO
RODRIGUES DE SOUZA NO DISTRITO ARGOLO/NOVA VIÇOSA - BAHIA, de acordo com as planilhas e anexos
que integram o presente edital, compostos de Planilha Orçamentária Básica, Cronograma Físico-Financeiro,
Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, indicados no do Processo Administrativo 159/2022 que originou
o pedido.
1.2. Os serviços serão executados sob o regime de execução indireta, por empreitada global.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES
2.1 - COMPETE À CONTRATADA:
a)
Realizar os serviços objeto do presente contrato dentro da boa técnica e de acordo com as normas
constantes na ABNT, respeitando ainda, o disposto nas especificações contidas nesta TOMADA DE PREÇOS;
b)
Atender rigorosamente aos prazos contratuais referentes à conclusão das etapas ou eventos
construtivos aqui indicados, disponibilizando, para tanto, de todos os equipamentos, materiais e mão-de-obra
necessários à realização das atividades, podendo, inclusive, dispor de equipes de trabalho em regime de turnos
diferenciados.
c)
Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo de lei, independentemente do recebimento da
fatura;
d)
Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o serviço em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções;
e)
Arcar com eventuais danos causados à contratante e/ou a terceiros, provocados por irregularidades ou
ineficiência de seus profissionais na execução dos serviços contratados;
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f)
Apresentar, sempre que solicitada, a documentação relativa à comprovação do adimplemento de suas
obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus
empregados;
g)
Aceitar, nas mesmas condições Contratuais os acréscimos ou supressões que forem necessários, até
o limite legal previsto na Lei 8666/93.
h)
Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da contratação de pessoal, caso seja necessária para
a prestação dos serviços.
i)
Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do
presente contrato;
j)
Manter durante a vigência do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta
licitação;
k)
Utilizar na execução dos serviços somente materiais previamente aprovados pela fiscalização da
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa;
l)
Obter as licenças junto às repartições competentes, necessárias à prestação dos serviços;
m)
Preservar e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação;
n)
Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à prestação
dos serviços contratados como única e exclusiva empregadora;
I - A CONTRATADA, na vigência do contrato, será a única responsável perante terceiros, pelos atos praticados
pelo seu pessoal, excluindo a CONTRATANTE de quaisquer reclamações e indenizações. Serão de sua inteira
responsabilidade todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade civil e ao
ressarcimento eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.
2.2 - COMPETE À CONTRATANTE:
a)
Fornecer as especificações, instruções e localizações e todos os elementos básicos e dados
complementares que se fizerem necessários para a prestação completa dos serviços objeto desta contratação;
b)
Notificar à CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função do
serviço contratado.
c)
Efetuar os pagamentos das faturas nas datas estipuladas no Contrato.
d)
Supervisionar a realização dos serviços efetuados pela contratada por intermédio da fiscalização por
profissional qualificado, que verificará a observância os projetos, especificações, cronogramas e demais
requisitos estipulados neste contrato.
e)
Proceder a medição dos serviços executados, emitindo os respectivos Boletins de Medição,
entregando-os à Contratada, de acordo com os critérios definidos neste Edital.
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO
3.1. A vigência e execução dos serviços constantes do presente contrato está estimada em 03 (três) meses a
partir da ordem de serviços, de acordo com a previsão do cronograma físico financeiro, contados a partir da
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expedição da Ordem de Serviços.
3.1.1. Serão acrescidos ao referido prazo os dias de paralisação dos serviços por causas que independam da
vontade ou do controle da CONTRATADA, verificados e aceitos pela Fiscalização.
3.1.2. O prazo estipulado nesta cláusula poderá ser prorrogado, desde que observadas as condições
estabelecidas no art. 57 da lei 8.666/93 e alterações posteriores, com as devidas justificativas, mediante Aditivo
contratual.
CLÁUSULA QUARTA – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO
4.1. Pelos serviços aqui ajustados, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância global de R$
..................... (.......................................................), conforme detalhado na Planilha de Preços da TOMADA DE
PREÇOS nº. 007/2022.
4.1.1. Os valores acima deverão ser pago em parcelas, através de crédito na Conta Corrente ...... ,da Agência
....., BANCO .....cidade.... de titularidade da CONTRATADA.
4.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após o adimplemento de cada parcela. A Contratada deverá
apresentar a nota fiscal correspondente ao objeto licitado, que será atestada pela Fiscalização da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa.
4.2.1. Deverá acompanhar a Nota Fiscal o boletim de medição com a discriminação dos serviços e
indicação das localidades onde foram realizados, em consonância com a planilha contratual.
4.3 - A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4320/64.
4.4. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município nos seguintes casos:
a)
Não cumprimento das obrigações assumidas que possam de qualquer forma prejudicar a contratante;
b)
Inadimplência de obrigações da contratada para com o Município, por conta do estabelecido no
contrato;
c)
Não execução dos serviços nas condições estabelecidas no contrato;
d)
Erros ou vícios nas notas fiscais/faturas.
4.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto houver qualquer pendência de liquidação ou obrigação que
lhe for imposta, sem que isto gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção.
4.6. Fica assegurado ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA,
independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a:
a)
b)
c)

Débitos a que tiver dado causa.
Despesas relativas à correção de eventuais falhas.
Dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos.
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d)
Utilização de materiais ou equipamentos do CONTRATANTE cujo fornecimento seja obrigação da
CONTRATADA
e)
Débitos de ordem trabalhista relativos a pagamentos de empregados da CONTRATADA utilizados
execução deste contrato.
CLAÚSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento da
CONTRATANTE, previsto para o exercício financeiro de 2022, de acordo com a Dotação Orçamentária abaixo
indicada e dos créditos que forem previstos no Orçamento Municipal para os exercícios seguintes, nos termos
do plano plurianual e das diretrizes orçamentárias que forem consignadas para tal fim.
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO: 1.014 - MELHORIA E EXPANSÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MUNICIPAL
ELEMENTO: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 01 - REC. IMP. E TRANSF. IMP. - EDUCAÇÃO - 25%
FONTE:04 - CONTRIB. AO PROG. ENSINO FUND. - SALÁRIO EDUCAÇÃO
FONTE:19 - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB (30%)
ÓRGÃO: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA VIÇOSA
SECRETARIA: 5.01 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
UNIDADE: 5.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AÇÃO: 2.079 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PRECATÓRIO DO FUNDEF
ELEMENTO: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 95 - PRECATÓRIOS FUNDEF

CLAÚSULA SEXTA – MEDIÇÕES
6.1 - As medições serão elaboradas de acordo com o cronograma físico financeiro e os serviços registrados no
Boletim de Medição (BM) serão considerados aceitos, provisoriamente e reconhecidos em condições de ser
faturados pela CONTRATADA. Deverá o boletim ser assinado por ambas as partes, para fins de apresentação
ao setor financeiro para o devido pagamento.
6.1.1 - A CONTRATADA deverá acompanhar as medições ou avaliações procedidas pelo CONTRATANTE,
oferecendo, na oportunidade, as impugnações ou considerações que julgar necessárias, as quais serão
submetidas à apreciação e julgamento da mesma.
6.1.2 - A assinatura da CONTRATADA, por seu representante, junto ao CONTRATANTE implicará no
reconhecimento da exatidão do Boletim de Medição (BM), para efeito de faturamento.
6.2. - A CONTRATADA estará obrigada a reparar, corrigir, substituir, remover às suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto da contratação em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções na execução dos
serviços.
Edital de Licitação – Tomada Preços nº. 007/2022 - Página 18 de 49

6.3 - Caso haja necessidade de incluir durante a execução da obra algum item referente a alteração de
quantitativo por motivo de modificação de projetos, será respeitado o preço unitário das planilhas contratuais,
e no caso de serviços novos estes terão seus custos fixados mediante acordo entre as partes, respeitando os
limites estabelecidos no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
7.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido ensejará na
aplicação de multa de 5% do valor do contrato.
7.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta licitação, a Administração do Município, garantida a prévia
defesa poderá aplicar a licitante vencedora as seguintes sanções:
a)
Advertência;
b)
Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de inexecução do contrato, recolhida
no prazo máximo de 15(quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial;
c)
Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração da
Prefeitura Municipal de Nova Viçosa, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
d)
Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante ressarcir a Administração do Município
pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.
7.2.1. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública Municipal esteja em
vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito desta Municipalidade até o
cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
7.2.2. A sanção de "Declaração de Inidoneidade" é de competência exclusiva da Gestora Municipal de NOVA
VIÇOSA ou de quem dela receber delegação, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois)
anos de sua aplicação.
7.3. As penalidades serão aplicadas:
a)
b)
c)

Quando houver atraso por culpa da CONTRATADA.
Quando paralisar injustificadamente os serviços,
Quando houver descumprimento das cláusulas contratuais.

7.4. A Administração se reserva ao direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de qualquer
multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
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7.5. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá o
Contratado da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
7.6. Estas penalidades serão aplicadas a critério da Administração Municipal, e quando aplicadas, serão
devidamente registradas.
7.7. As sanções previstas nos subitens 7.2, alíneas “c” e “d” poderão também ser aplicadas às empresas ou
aos profissionais que, em razão dos contratos:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
III - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO
8.1. A rescisão do contrato ocorrerá de pleno direito e independente de interpelação judicial ou extrajudicial
quando da ocorrência de quaisquer das hipóteses:
a) Falência ou concordata, liquidação judicial ou extrajudicial;
b) Transferência no todo ou em parte o serviço CONTRATADA sem a prévia autorização da Prefeitura Municipal
de Nova Viçosa;
c) Retardamento do início da execução dos serviços após 10 (dez) dias do recebimento da Ordem de Serviço;
d) Não cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais, principalmente o não pagamento de seu pessoal,
ou a reiterada impontualidade no cumprimento dessas obrigações;
e) Não apresentar a comprovação de adimplemento das obrigações trabalhistas, inclusive contribuições
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados, quando solicitada pela Fiscalização;
f) Execução dos serviços com manifestada imperícia técnica ou execução negligente comprovada pela
fiscalização da PMNV.
g) Nos demais casos previstos em lei.

§ 1o. Rescindido o Contrato, o Contratante imitir-se-á na posse imediata e exclusiva dos serviços prestados
entregando-os a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferência da Contratada, que
responderá na forma legal e contratual pela infração ou prestação inadequada que tenha dado causa à rescisão.
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§ 2o. No caso do parágrafo anterior, fica a Contratada obrigada a reembolsar o Contratante pelo que esta tiver
de despender além do valor contratual e a ressarcir perdas e danos que a mesma venha a sofrer em
consequência da rescisão em tela.
§ 3o. Caso o Contratante decida não rescindir o Contrato nos termos desta Cláusula, e sem prejuízo das
penalidades previstas neste instrumento, poderá a seu exclusivo critério, suspender a sua prestação, até que
a Contratada cumpra integralmente a condição contratual infringida.
§ 4o. A rescisão acarretará como consequência imediata a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até
o limite dos prejuízos causados ao Contratante, além da perda da Garantia de Execução (quando houver) em
favor da Contratante.
§ 5o. Quando a Contratada for notificada da ocorrência de situação permissiva de aplicação de rescisão
contratual, lhe será garantido o prazo de 15 (quinze) dias para defesa.
§ 6º. No caso de rescisão deste contrato, a Contratada receberá apenas o pagamento do material já entregue
e aprovado pela Contratante.
CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1. A critério exclusivo da Prefeitura Municipal de Nova Viçosa/BA e mediante prévia e expressa autorização,
por escrito, a Contratada poderá, nos termos do artigo 72 da Lei nº 8.666/93, subcontratar parte da obra ou
serviço até o limite de 30% (trinta por cento), do valor do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO
10.1. A Fiscalização será exercida por preposto da Contratante, encarregado de verificar o cumprimento das
obrigações da Contratada, visando assegurar que os serviços sejam prestados atendendo ao estipulado pelo
presente Contrato, podendo, inclusive recusar ou sustar qualquer serviço prestado em desacordo com este
Contrato ou que atente contra a segurança do pessoal ou bens da Contratante ou de terceiros.
10.2. A Contratante, através da Secretaria de Obras fica investida dos mais amplos poderes para fiscalizar toda
a execução do serviço, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as
obrigações da Contratada.
10.3. O nome do fiscal será comunicado à Contratada logo que seja designado.
10.4. A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á na conclusão total dos mesmos e após a assinatura, pelas
partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).
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10.4.1. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve atender a todas as
exigências da Fiscalização relativas a pendências, sem ônus para o CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ENTREGA/RECEBIMENTO DO OBJETO
11.1. Executada integralmente a obra/serviços e cumpridas todas as obrigações do objeto deste Contrato, a
CONTRATADA deverá comunicar oficialmente ao CONTRATANTE, mediante correspondência escrita, até o 5º
(quinto) dia após a data fixada para conclusão dos mesmos e o recebimento efetivar-se-á nos seguintes termos:
a) Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, em até 15 (quinze) dias corridos,
contados da data da comunicação escrita de execução total do objeto contratado feita pela CONTRATADA,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em três vias, onde serão discriminados todos os serviços
objeto do Contrato, para posterior verificação da sua conformidade com todos os elementos técnicos que
serviram de base para a contratação;
b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, em três vias, em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data
do recebimento provisório.
11.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do
serviço, nem ético-profissional pelo perfeito cumprimento das obrigações assumidas, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.
11.3. No termo de recebimento definitivo serão elencadas todas as situações do recebimento, como também a
descrição detalhada dos serviços recebidos, comprovando a adequação do objeto licitado aos termos
contratuais.
11.4. Caso a Administração não aceite os serviços, poderá conceder novo prazo a CONTRATADA, para que,
às suas expensas, complete ou refaça os serviços rejeitados, reservado o direito de aplicação das penalidades
cabíveis. Enquanto tais serviços não forem recebidos definitivamente, a CONTRATADA não poderá emitir
faturas a eles correspondentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. Caso a Contratada, por qualquer motivo e sem justificativa prévia aceita pela Administração, venha a interromper
temporariamente a execução dos serviços, o Município, no sentido de evitar danos à Cidade (QUANDO APLICÁVEL),
poderá contratar outra empresa, em caráter emergencial, glosando o montante despendido das faturas subsequentes
devidas à empresa titular do presente contrato.
12.2. A Contratada tem pleno conhecimento dos elementos constantes deste contrato, dos locais e de todas as condições
gerais e peculiares dos serviços a serem executados, não podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento
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impeditivo do perfeito cumprimento do contrato.
12.3. Ocorrendo circunstâncias que justifiquem a invocação da existência de caso fortuito ou de força maior, a parte
impossibilitada de cumprir a sua obrigação deverá dar conhecimento à outra, por escrito e imediatamente, da ocorrência
e suas consequências.
12.3.1. Se a razão impeditiva ou suas causas perdurarem por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos, qualquer uma
das partes poderá notificar à outra, por escrito, para o encerramento do presente Contrato, sob as condições idênticas às
estipuladas no § anterior.
12.4 - Fica assegurada a CONTRATADA, na forma do art. 65, II, alínea “d”, da Lei 8.666/93, estabelecer o equilíbrio
econômico financeiro do contrato, desde que devidamente comprovado, através de documentação, a ocorrência de
alguma ação que desarticule os preços.
12.4.1 - As eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação da superveniência do fato imprevisível
ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como de demonstração analítica de seu impacto nos custos
do contrato após comprovação de que se trata de configuração de álea extraordinária e extracontratual e que caso seja
aprovado se fará por meio de aditamento do contrato.
12.5. Os empregados da contratada não manterão nenhum vínculo empregatício com a contratante, sendo de sua inteira
responsabilidade as obrigações sociais, previdenciárias e trabalhistas relativas aos seus empregados ou contratados,
inclusive no que tange ao seguro de acidente de trabalho, desligamento, horas extras, diárias, quaisquer despesas com
alimentação, locomoção, não cabendo à contratante qualquer tipo de responsabilidade nem encargos de qualquer
natureza.
12.6. Em caso de demanda judicial, a Contratada assumirá isoladamente pelo resultado da ação de seus empregados ou
prepostos, isentando a Contratante de responsabilidade solidária ou subsidiária, mesmo após o encerramento do
presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Viçosa, BA, para dirimir as questões decorrentes deste Contrato,
renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e combinadas, as partes firmam o presente Contrato, em 2(duas) vias de igual teor e
forma, para um só efeito em 2 (duas) vias de igual teor e forma, o presente Contrato.
NOVA VIÇOSABA, .... de...........de 2022
Contratante

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

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

A

Empresa__________________________________________,

estabelecida

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

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

Assunto: CREDENCIAL DE REPRESENTAÇÃO PARA A TP nº 007/2022.

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

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

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE INSTALAÇÕES,
APARELHAMENTO E PESSOAL.

Nova Viçosa,

de

xxxx de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

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

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

de

xxxx de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

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

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

Nova Viçosa,

de

xxxx de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

DECLARAÇÃO DE DESIMPENDIMENTO DE LICITAR / CONTRATAR

(Nome da Empresa..............., ) devidamente inscrita no CNPJ sob o nº ........................., com
sua sede à Rua........................... (endereço completo), bem como seus sócios e representantes,
DECLARAM que não estão enquadrados nas hipóteses previstas no item 2.3 do edital
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022.

Local e data
Assinatura e nº RG do declarante

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

de

xxxx de 2022

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Nos termos do edital, a empresa ........................ CNPJ ....................., considerando que a visita técnica foi
facultativa, nesta oportunidade DECLARAMOS assumir plena e total responsabilidade sobre a formulação de
proposta apresentada.
Atenciosamente,
________________________________
Nome da empresa proponente
Assinatura do Representante Legal da Licitante
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ANEXO VIII (MODELO)
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
DADOS DA LICITAÇÃO

TOMADA DE
PREÇOS Nº
007/2022

PROCESSO Nº
159/2022

DADOS DA EMPRESA
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
CEP:
TELEFONE:
DADOS BANCÁRIOS
BANCO (NOME/Nº)

CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL
DEOLIZANO RODRIGUES DE SOUZA NO DISTRITO
ARGOLO/NOVA VIÇOSA – BAHIA, CONFORME DESCRITO NO
PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FAX

EMAIL

AGÊNCIA Nº

C. CORRENTE Nº

CIDADE:

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

Atendendo às exigências deste EDITAL, estamos apresentando nossa “PROPOSTA COMERCIAL” relativa ao
procedimento TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022, cujo valor global é de R$ ................(por extenso) , de
acordo comas especificações adiante relacionadas.
Declaramos expressamente que:
1) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições desta Licitação, expressas nesta
TOMADA DE PREÇOS, bem assim com as condições de contratação estabelecidas na minuta do Contrato,
anexa ao Edital.
2) Manteremos válida a Proposta pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua
apresentação e abertura.
3) Temos conhecimento dos locais e das condições da realização do objeto deste edital e seus anexos.
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4) Na realização do objeto licitado (serviços/compras/fornecimento) observaremos rigorosamente as Normas
Técnicas brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura Municipal de
Nova Viçosa, assumindo, desde já, a integral e exclusiva responsabilidade pela perfeita realização do objeto
contratual.
5) Que nos preços propostos para estão incluídos todos os encargos, tributos, transporte, seguros, despesas de
natureza fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária, bem como todos os outros custos relacionados aos demais
serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para o Município.
6) Que a Prefeitura não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não
considerados nos preços, ressalvadas as hipóteses de criação ou majoração de encargos fiscais.

Cidade-Estado, data.
Assinatura Licitante/Carimbo
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ANEXO IX

MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO ARQUITETÔNICO
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DA OBRA
DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLIZANO
RODRIGUES DE SOUZA

Nova Viçosa
2022
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MEMORIAL DESCRITIVO
1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial descritivo de procedimentos tem por objetivo especificar serviços e materiais de construção a serem
utilizados na conclusão da obra de reforma da Escola Municipal Deolisano Rodrigues de Souza localizada no distrito de
Arglo no município de Nova Viçosa – BA. Apresentando as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução
de serviços, materiais e equipamentos, seguindo as normas técnicas da ABNT. A planilha orçamentária descreve os
quantitativos, como também valores em consonância com os projetos básicos fornecidos.

A reforma será executada conforme especificações técnicas. Os serviços não aprovados e que apresentarem vícios ou
defeitos de execução serão demolidos e reconstruídos por conta da empreiteira, sem gerar ônus para a prefeitura. Os
materiais que não satisfazerem as especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do canteiro de obras
dentro de 5 dias úteis, a contar da determinação do engenheiro fiscal.

Caso haja dúvida quanto ao projeto ou a execução, esta deverá ser esclarecida com antecedência, através do contato
formal para com o engenheiro fiscal.

2

SERVIÇOS

2.1

SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares consistem na confecção e instalação de 01 (um) placas de obra em chapa de aço
galvanizada e no levantamento e acompanhamento de equipe topográfica conforme especificações a seguir:
2.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
O

projeto

contempla

01

(um)

placas

de

obras

a

serem

instaladas

nos

locais

apropriados.

As placas serão confeccionadas em chapa metálica, nas dimensões de 3,00 x 2,00 m, conforme modelo da Prefeitura
Municipal de Nova Viçosa. As placas serão em chapa galvanizada nº 22, estruturadas em cantoneiras de ferro e pintura
em esmalte sintético, de base alquídica ou aplicação de Vinil em Recorte Eletrônico. Cantoneiras de ferro, de abas iguais,
de 25,40 mm (1”) x 3,17 mm (1/8”), no requadro do perímetro e, também, internamente em travessas dispostas em cruz.
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2.1.2 IDENTIFICAÇÃO
Edificações: Escola Municipal Deolisano Rodrigues de Souza

Endereço: Distrito de Argolo Município de Nova Viçosa.

2.1.3 ENGENHEIRO CIVIL
A obra deverá ser acompanhada por Engenheiro Civil devidamente registrado junto ao CREA durante toda a execução
da obra.

2.1.4 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
A obra deverá ter acompanhamento em tempo integral do encarregado de obras durante o período de execução da obra.

2.2

VISTA DA ESCOLA

Trata-se de uma escola, situada no distrito de Argolo no município de Nova Viçosa – BA. São constituídos de salas de
aula, biblioteca, diretoria, sala dos professores, cantina, banheiros e entre outros.

3. PINTURA
Os serviços de pintura serão executados em toda área interna e externa. Todas as superfícies a pintar ou
repintar, protegendo o ambiente, lixar as paredes, depois aplique a massa corrida com uma desempenadeira e
auxilio de uma espátula para os cantos. Inicie a aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes
em movimentos uniformes de vai e vem cobrindo toda a superfície. Limpeza e lixamento de todas as peças
existentes e novas, aplicar duas demãos.
3.1 ESQUADRIAS
As esquadrias são elementos que cumprem funções mais amplas do que o fechamento de vãos. As portas e janelas
serão reaproveitadas ou substituídas por novas. As portas serão de madeira para pintura, espessura de 3,5cm, padrão
medio 0,80x2,10cm ou 0,90x2,10cm, janelas serão de aluminio de correr com 4 folhas para vidros, acabamento com
acetato ou brilhante e ferragens. Os vidros das janelas deverão ser de boa qualidade, transparentes, planos, sem
manchas, falhas, bolhas ou outros defeitos de fabricação, na espessura mínima de 4mm.

3.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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3.2.1

TUBOS E CONEXÕES

As modificações das instalações de água e esgoto sanitário, serão executadas de acordo com o projeto
hidrossanitário. Deverão ser procedidos os reparos e substituições necessárias em tubulações, bem como,
novas instalações nas dependências que sofrerão as adequações.
3.2.2

LOUÇAS E ACESSÓRIOS

As louças para as bacias sanitárias serão na cor branca e compatível com as válvulas caixa acopladas,
acompanhada de dispositivos de fixação adequados.
Os lavatórios em padrão popular incluirão sifão tipo garrafa, válvula e engate flexível, torneiras cromadas de
mesa ½’ ou ¾’. Necessitará instalação de porta toalha em metal cromado e porta papel.
3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
No projeto de instalações elétricas, foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos,
circuitos, chaves, proteções e equipamentos.
Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de
passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.
Usando cabo de cobre flexível isolado, anti-chama para circuitos terminais. Tomada de embutir, interruptor e lâmpada
de led. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções
que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.

3.4 SISTEMA DE PROTEÇÃO
Luminária de emergência, led de 2 W, sem reator.

4

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

ITEM
Execução de pintura com tinta latex acrilica em paredes

QUANTIDADE MÍNIMA
444,51 m²

Elaboração de projeto de energia fotovoltaica

01 un

instalação de módulo de sistema solar fotovoltaico

03 un

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

LIMPEZA FINAL DA OBRA
A obra de reforma deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Serão lavados os pisos, vidros,
devendo ser removidos todos e quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas. Todos os entulhos resultantes
da obra deverão ser removidos até a entrega final da mesma.

DECLARAÇÕES FINAIS
Depois de concluídos todos os serviços, executados todos os arremates necessários, deverá ser submetida aos ensaios
e provas determinadas pelas normas brasileiras ou equivalentes, como condição prévia de recebimento serviços.

15 de Setembro de 2022
VERÔNICA HAINÁ FRANZINI
Responsável Técnico:
CREA-BA n° 051796075-3
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PLANILHA ORÇAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
BA
Secretaria de viação, obras e serviços públicos

Projeto

REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEOLISANO RODRIGUES DE SOUZA

Obra:

CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA REMANESCENTE DA ESCOLA MUNICIPAL
DEOLISANO RODRIGUES DE SOUZA

Local:

Referência
SINAPI 07/2022

Argolo distrito de Nova Viçosa BA

Planilha de Serviços
Item

referência

código

1

1.1

Descrição

Unid

Quant

Unitário S/BDI

Unitário
c/BDI

PINTURA

SINAPI

88489

Total
R$ 16.340,19

aplicação manual de pintura com tinta
latex acrilica em paredes, duas
demãos AF_06/2014

m²

889,02

R$

14,71

R$ 18,38

R$ 16.340,19

2

ESQUADRIAS

2.1

90844

kit de porta de madeira para pintura
semi-oca (leve ou media)padrão
medio 90 X 210 cm, espesura de 3,5
cm incluso dobradiças, montyagem e
instalação do batente, fechadura com
execução do furo,fornecimento e
instalação AF_12/2019

un

10,00

R$ 1.226,41

R$ 1.533,01

R$ 15.330,10

kit de porta de madeira para pintura
semi-oca (leve ou media)padrão
medio 80 X 210 cm, espesura de 3,5
cm incluso dobradiças, montyagem e
instalação do batente, fechadura com
execução do furo,fornecimento e
instalação AF_12/2019

un

26,00

R$ 1.148,59

R$ 1.435,73

R$ 37.328,98

m²

55,20

R$

R$ 344,23

R$ 19.001,50

SINAPI

2.2

SINAPI

90843

2.3

SINAPI

94573

R$ 71.660,58

275,39
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JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER
COM 4 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE,
ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
3

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

R$ 55.145,40

3.1

tubos e conexões

R$ 36.615,10

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

89481

joelho 90 graus,PVC,soldavel Dn 25
mm instalado em prumada de água,
fornrcimento e instalação AF_12/2014

un

90373

joelho 90 graus com bucha de
latão,PVC soldavel Dn 25 mm
instalado em ramal ou sub-ramal de
água, fornecimento e instalação
AF_12/2014

un

89356

tubo de PVC soldavel Dn 25 mm
instalado em ramal ou sub-ramal de
água, fornecimento e instalação
AF_12/2014

m

89957

ponto de consumo terminal de água
fria(sub-ramal) com tubulação de PVC
Dn 25 mm instalado em ramal de
un
água incluso rasgo e chumbamento
em alvenaria AF_12/2014

89385

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA,
PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

un

un

un

3.7

SINAPI

89363

joelho 45 graus ,PVC soldavel Dn 25
mm instalado em ramal ou sub-ramal
de água, fornecimento e instalação
AF_12/2014

3.8

SINAPI

96710

Te normal, ppr, Dn 25mm, classepn
25instalado em prumada de água,
fornrcimento e instalação AF_06/2015

3.9

SINAPI

89536

uniaõ ,PVC soldavel Dn 25mm,
instalado em prumada de água,
un
fornecimento e instalação AF_12/2014

55,00

20,00

4,01

4,00

1,00

9,00

5,00

2,00

R$ 5,42

R$ 6,77

R$ 372,35

R$ 15,14

R$ 18,92

R$ 378,40

R$ 23,44

R$ 29,30

R$ 117,49

R$ 150,14

R$ 187,67

R$ 750,68

R$ 7,60

R$ 9,50

R$ 9,50

R$ 10,38

R$ 12,97

R$ 116,73

R$ 7,68

R$ 9,60

R$ 48,00

R$ 14,81

R$ 18,51

R$ 37,02
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3.10

SINAPI

89710

ralo seco, PVC, Dn 100 x 40 mm,
junta soldavel, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario AF_12/2014

un

3.11

SINAPI

98109

caixa de gordura especial 132
litros,para até 146 pessoas servidas
no pico, retangular em alvenaria de
un
blocos de concretodimensões internas
= 0,4 x 1,2m altura interna = 1 m
AF_12/2020

3.12

SINAPI

98110

caixa de gordura pequena, 19 litros,
ciscular em PVC diametro interno =
0,3 m AF_12/2020

un

98100

sumidouro retangular em alvenaria de
blocos de concreto dimensões
internas = 1,6 x 3,4 x 3,0, área de
infiltração 32,9 m², ( para 13
contribuintes) AF_12/2020

un

98071

Tanque septico retangular em
alvenaria de blocos ceramicos
maciços, dimenso~es internas 1,6 x
4,6 x 2,4 m volume útil 14.720 L (para
105 contribuintes) AF_12/2020

un

89557

redução escentrica, PVC serie R,
agua pluvial, Dn 100 x 75 mm junta
elastica, fornecido e instalado em
ramal de encaminhamento
AF_12/2014

un

3.13

3.14

3.15

SINAPI

SINAPI

SINAPI

3.2

Louças, acessorios e metais

3.2.1

100860

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM
CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

un

un

SINAPI

8,00

1,00

3,00

2,00

1,00

5,00

R$ 11,94

R$ 14,92

R$ 119,36

R$ 764,34

R$ 955,42

R$ 955,42

R$ 323,21

R$ 404,01

R$ 1.212,03

R$ 5.490,33

R$ 6.862,91

R$ 13.725,82

R$ 14.829,76

R$
18.537,20

R$ 18.537,20

R$ 37,62

R$ 47,02

R$ 235,10

R$ 18.530,30

3.2.2

SINAPI

86942

lavatorio de louça branca suspenso,
29,5 x 39 cm ou equivalente padrão
popular incluso sifão tipo garrafa em
PVC, valvula e engate flexivel 30 cm
em plastico e torneira cromada de
mesa padrão popular, fornecimento e
instalação AF_01/2020

3.2.3

SINAPI

86906

torneira cromada de mesa, 1/2' ou 3/4'
para lavatorio padrão popular,
un
fornecimento e instalação AF_01/2020

4,00

10,00

16,00

R$ 90,41

R$ 113,01

R$ 452,04

R$ 251,45

R$ 314,31

R$ 3.143,10

R$ 64,86

R$ 81,07

R$ 1.297,12
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3.2.4

SINAPI

86931

vaso sanitario sifonado com caixa
acoplada, louça branca, incluso
engate flexivel em plastico branco,
1/2' x 40 cm, fornecimento e
instalação AF01/2020

un

un

3.2.5

SINAPI

89383

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA
E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

3.2.6

SINAPI

95542

porta toalha rosto em metal crumado,
tipo argola incluso fixação
AF_01/2020

un

un

un

3.2.7

SINAPI

95547

saboneira plastica tipo dispenser para
sabonete liquidocom reservatorio de
800 a 1500 ml incluso fixação
AF_01/2020

3.2.8

SINAPI

95546

kit de acessorios para banheiro em
metal cromado, 5 peças, incluso
fixação AF_01/2020

3.2.9

SINAPI

100858

mictorio sifonado louça branca padrão
medio fornecimento e instalação
un
AF_01/2020

4

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

4.1

SINAPI

89707

caixa sifonada PVC, Dn 100 x 100 x
50 mm, junta elastica, fornecida e
un
instalada em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitario AF_12/2014

4.2

SINAPI

86883

sifão do tipo flexivel em PVC 1' x 1
1/2' fornecimento e instalação AF01/2020

89557

redução excentrica,PVC, serie R água
pluvial, Dn 100 x 75 mm junta elastica
un
fornecido e instalado em ramal de
encaminhamento AF_12/2014

4.3

SINAPI

5
5.1

12,00

58,00

4,00

4,00

2,00

6,00

R$ 481,55

R$ 601,93

R$ 7.223,16

R$ 6,64

R$ 8,30

R$ 481,40

R$ 25,40

R$ 31,75

R$ 127,00

R$ 69,00

R$ 90,35

R$ 361,40

R$ 114,01

R$ 142,51

R$ 285,02

R$ 688,01

R$ 860,01

R$ 5.160,06

R$ 859,90

un

4,00

27,00

6,00

R$ 36,83

R$ 46,03

R$ 184,12

R$ 11,67

R$ 14,58

R$ 393,66

R$ 37,62

R$ 47,02

R$ 282,12

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
SINAPI

93128

ponto de iluminação residencial
incluindo interruptor simples caixa

R$ 281.091,10
un

R$ 146,98

R$ 183,72

R$ 6.246,48
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eletrica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento (excluindo
luminaria e lampada) AF_01/2016

34,00

5.2

SINAPI

93138

ponto de iluminação residencial
incluindo interruptor paralelo, caixa
eletrica, eletroduto, cabo, rasgo,
quebra e chumbamento(excluindo
luminaria e lampada) AF_01/2016

5.3

SINAPI

97610

lampada compacta de led 10w, base
E27 fornecimento e instalação
AF_02/2020

un

5.4

SINAPI

93653

dijuntor monopolar tipo DIN corrente
nominal de 10 A fornecimento e
instalação AF_10/2020

un

5.5

SINAPI

93654

dijuntor monopolar tipo DIN corrente
nominal de 16 A fornecimento e
instalação AF_10/2020

un

5.6

SINAPI

93655

dijuntor monopolar tipo DIN corrente
nominal de 20 A fornecimento e
instalação AF_10/2020

un

5.7

SINAPI

93656

dijuntor monopolar tipo DIN corrente
nominal de 25 A fornecimento e
instalação AF_10/2020

un

5.8

SINAPI

93659

dijuntor monopolar tipo DIN corrente
nominal de 50 A fornecimento e
instalação AF_10/2020

un

5.9

SINAPI

97359

quadro de medição geral de energia
com 8 medidores, fornecimento e
instalação AF_10/2020

un

91928

cabo de cobre flexivelisolado 4 mm²,
anti chama450/750V para circuitos
terminais, fornecimento e instalação
AF_12/2015

un

91930

cabo de cobre flexivelisolado 6 mm²,
anti chama450/750V para circuitos
terminais, fornecimento e instalação
AF_12/2015

un

91932

cabo de cobre flexivelisolado 10 mm²,
anti chama450/750V para circuitos
terminais, fornecimento e instalação
AF_12/2015

un

5.10

5.11

5.12

SINAPI

SINAPI

SINAPI

un

10,00

140,00

9,00

34,00

8,00

5,00

3,00

1,00

384,22

409,67

436,28

R$ 164,56

R$ 205,70

R$ 2.057,00

R$ 16,60

R$ 20,75

R$ 2.905,00

R$ 11,61

R$ 14,51

R$ 130,59

R$ 11,06

R$ 14,51

R$ 493,34

R$ 13,40

R$ 16,75

R$ 134,00

R$ 13,40

R$ 16,75

R$ 83,75

R$ 24,46

R$ 30,57

R$ 91,71

R$ 3.367,99

R$ 4.209,98

R$ 4.209,98

R$ 6,65

R$ 8,31

R$ 3.192,87

R$ 9,09

R$ 11,36

R$ 4.653,85

R$ 14,94

R$ 18,67

R$ 8.145,40
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5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

91924

cabo de cobre flexivelisolado 1,5 mm²,
anti chama450/750V para circuitos
un
terminais, fornecimento e instalação
AF_12/2015

91926

cabo de cobre flexivelisolado 2,5 mm²,
anti chama450/750V para circuitos
un
terminais, fornecimento e instalação
AF_12/2015

91953

interruptor simples ( 1
modulo)10A/250V, incluindo suporte e
un
placa, fornecimento e instalação
AF_12/2015

91955

interruptor paralelo ( 1
modulo)10A/250V, incluindo suporte e
un
placa, fornecimento e instalação
AF_12/2015

91959

interruptor simples ( 2
modulos)10A/250V, incluindo suporte
e placa, fornecimento e instalação
AF_12/2015

un

un

5.18

SINAPI

91961

interruptor paralelo ( 2
modulos)10A/250V, incluindo suporte
e placa, fornecimento e instalação
AF_12/2015

5.19

SINAPI

91996

tomada media de embutir (1 modulo)
2P+T 10A, incluindo suporte e placa, un
fornecimento e instalação AF_12/2015

5.20

SINAPI

91997

tomada media de embutir (1 modulo)
2P+T 20A, incluindo suporte e placa, un
fornecimento e instalação AF_12/2015

un

5.21

SINAPI

100905

luminaria dupla tipo calhade sobrepor
com 4 lampadastubulares
fluorescentesde 18w com reatores de
partida rapida fornecimento e
instalação AF_02/2020

5.22

SINAPI

97610

lampada compacta de led 10w base
E27, fornecimento e instalação
AF_02/2020

un

5.23

SINAPI

97612

lampada compacta fluorescente de
20w base E27, fornecimento e
instalação AF_02/2020

un

5.24

SINAPI

100623

poste de aço conico continuo curvo
duplo, engastado, H = 9 m inclusive

un

977,22

981,64

26,00

13,00

8,00

4,00

197,00

36,00

30,00

50,00

20,00

R$ 2,85

R$ 3,56

R$ 3.478,90

R$ 4,10

R$ 5,12

R$ 5.026,00

R$ 22,80

R$ 28,50

R$ 741,00

R$ 28,41

R$ 35,51

R$ 461,63

R$ 35,90

R$ 44,87

R$ 358,96

R$ 47,07

R$ 58,83

R$ 235,32

R$ 27,60

R$ 34,50

R$ 6.796,50

R$ 29,16

R$ 36,45

R$ 1.312,20

R$ 272,06

R$ 340,07

R$ 10.202,10

R$ 16,60

R$ 20,75

R$ 1.037,50

R$ 26,16

R$ 32,70

R$ 654,00

R$ 2.864,90

R$ 3.581,12

R$ 7.162,24
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luminaria sem lampadas,
fornecimento e instalação AF_11/2019

5.25

5.26

5.27

SINAPI

SINAPI

CPU

2,00

101659

luminaria de led para iluminação
pública de 181w ate 239w
un
fornecimento e instalação AF_08/2020

101875

quadro de distribuição de energia em
chapa de aço galvanizadode embutir
com barramento trifasico para 12
dijuntores Din 100A, fornecimento e
instalação AF_10/2020

un

CPU

SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE ENERGIA
FOTOVOLTAICA INCLUINDO
(PLANTA DE LOCAÇÃO DO
SISTEMA/DIAGRAMA UNIFILAR/ E
PLANTA EM 3D DE ESTIMATIVA DE
GERAÇÃO DE ENERGIA P/SERIE E
OU CONTINUO) E APROVAÇÃO
JUNTO A CONCESSIONÁRIA.

un

un

5.28

CPU

CPU

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DE MÓDULO DE SISTEMA
SOLARFOTOVOLTAICO POTÊNCIA
DOS MÓDULOS: 545WP

5.29

CPU

CPU

FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE
INVERSOR P/ SISTEMA SOLAR
FOTOVOLTAICO DE 50.000W

un

5.30

CPU

CPU

TRANSFORMADOR DE MÉDIA
TENSÃO/ABAIXADOR 13,8KV/380V

un

43184

ar condicionado split inverte, HiWall(parede) 24000 BTU/H, ciclo frio
un
60hz classificação A - selo procel, gas
hFC, controle s/fio

5.31

SINAPI

5.32

CPU

CPU

FORNECIMENTO DE
CONEXOES,GAS,ACESSORIOS E
INSTALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO SPLIT.

5.33

CPU

CPU

VAPO AR DUPLO EVAPORADOR DE
AGUA PARA AR CONDICIONADO
un
SPLIT ATE 24000 BTUS 220V

5.34

CPU

CPU

LUMINARIA DE SOBREPOR LED
LUMIFACIL 40/1 6500K TASCHIBRA
- COMPLETA INCLUSO LAMPADA.

un

un

5,00

2,00

R$ 851,67

R$ 1.064,58

R$ 5.322,90

R$ 472,69

R$ 590,86

R$ 1.181,72

R$ 3.733,06

R$ 3.733,06

R$ 2.168,75

R$ 21.687,50

R$
31.870,40

R$ 31.870,40

R$ 7.526,23

R$ 7.526,23

R$ 5.907,58

R$ 100.428,86

R$ 726,58

R$ 12.351,86

R$ 311,25

R$ 2.801,25

R$ 256,60

R$ 24.377,00

1,00

10,00

1,00

1,00

17,00

17,00

9,00

95,00

R$ 4.726,07
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SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
INCÊNDIO

6

6.1

SINAPI

97599

luminaria de emergencia com 30
lampadas led de 2w sem reator
un
fornecimento e instalação AF_02/2020

7

SERVIÇOS FINAIS

7.1

carga, manobra e descarga de
entulho em caminhão basculante de 6
m³, carga com escavadeira hidraulica
(caçamba de 0,8 m³/111 H) e
descarga livre AF_07/2020

SINAPI

100981

R$ 293,40

9,00

R$ 26,08

R$ 32,60

R$ 293,40

R$ 91,93

m³

7,46

R$ 9,87

TOTAIS

R$ 12,33

R$ 91,93

R$ 425.482,50

VERÔNICA HAINÁ FRANZINI
Responsável Técnico:
CREA-BA n° 051796075-3

LAEDILSON SOUZA RODRIGUES
Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Decreto N° 10/2021
Declaro, para os devidos fins, o atendimento ao detalhamento dos encargos sociais estabelecidos pelo SINAPI.
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VIÇOSA
Secretaria de viação, obras e serviços públicos
Obra:

CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA REMANESCENTE DA ESCOLA
MUNICIPAL DEOLISANO RODRIGUES DE SOUZA

Referência

Data Base

SINAPI
sem
desoneração

Endereço: Argolo distrito de Nova Viçosa BA

BDI

25,00%

Leis Sociais

0,00%

Cronograma Físico-Financeiro
Item

Descrição

1

PINTURA

Total

Mês 01

16.340,19

Mês 02

Mês 03

16.340,19
100%

2

ESQUADRIAS

71.660,58

50.162,40
70%

3

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

55.145,40

38.601,78
70%

4

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

859,90

5

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

281.091,10

6

7

SISTEMA DE PROTEÇÃO
CONTRA INCEDIO

293,40

SERVIÇOS FINAIS

91,93

14.332,12
20%

10%

16.543,62
30%
-

859,90
100%
70.272,78
25%

7.166,06

42.163,67

168.654,66

15%

60%
-

-

-

-

73.039,40

175.820,72

293,40
100%
91,93
100%

Total

425.482,50

LAEDILSON SOUZA RODRIGUES
Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos.
Decreto N° 10/2021

176.622,38
41,51%

17,17%

41,32%

VERÔNICA HAINÁ FRANZINI
Responsável Técnico:
CREA-BA n° 051796075-3

Declaro, para os devidos fins, o atendimento ao detalhamento dos encargos sociais estabelecidos pelo SINAPI.
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COMPOSIÇÃO DE BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS - BDI
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PROJETO ARQUITETÔNICO
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