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Comissão Permanente de Licitação 
Rua Emídio dos Santos, s/nº. Barbalho - Cep: 40300-010 - SSA/BA. 
Sala de Licitações – 3º andar – Prédio Administrativo 
TEL/FAX: (071) 2102-9406 
CGC:. nº 13.941.232/0001-96 
Inscrição: nº 70.244.376 

 
EDITAL DE CONVITE 
N°09/2009 - IF-BAHIA. 

                                                             
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IF-BAHIA, através da 
Magnífica Reitora que disciplina a Comissão Permanente de Licitação, de acordo com a Portaria nº 845, de 13 de 
julho de 2009, torna público aos interessadas, a realização de licitação na modalidade de Convite nº 09/2009, e 
conforme Lei nº. 8.666/93, do tipo menor preço, e as legislações posteriores vigentes no andamento do presente 
Convite. 

1.0 - TERMOS DE REFERÊNCIA 

1.1 - Local: Sede do IF-BAHIA, Rua Emídio dos Santos S/Nº, Barbalho. 
1.2 - Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 08 de setembro de 2009, às 09:00 horas, na Sala 
de Reuniões de Licitações, 3ª. Andar, sala 12, a Rua Emídio dos Santos s/nº, Barbalho, Salvador/Bahia. 
1.3 – Estará afixada, no Quadro de Avisos do IF-BAHIA, cópia do instrumento convocatório, e divulgado na página  
www.ifba.edu.br, informações tel. (71) 2102.9406. 
1.4 – Forma de execução: Menor Preço 
1.5 - Tipo de Licitação: Menor Preço. 
1.6 - Prazo máximo para execução dos 30 (trinta) dias. 
1.7 - Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das mesmas. 
1.8 - Autorização para a Licitação: Processo Administrativo Nº 23142.004656/2009.  
1.9 - As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta Licitação, correrão à conta de recursos 
provenientes do Tesouro. 
1.10 - VALOR MAXIMO ESTIMADO PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS: R$ 59.376,43 (cinqüenta e 
nove mil, trezentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos). 

2.0 - OBJETO DA LICITAÇÃO: 

2.1- Contratação de empresas para execução dos serviços de instalação de catracas para o IF-BAHIA, Campus de 
Salvador, conforme anexo III. 

2.2 - ANEXOS 

Fazem parte integrante desta Carta Convite: 
a) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo á habilitação - ANEXO I; 
b) Modelo Empregador Pessoa Jurídica -ANEXO II; 
c) Descrição dos serviços – ANEXO III; 
d) Projeto básico da rede lógica – ANEXO IV; 
d) Minuta do Contrato a ser celebrado – ANEXO V. 

3.0 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO Á LICITAÇÃO 

3.1 As empresas licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados, denominados de ENVELOPE 
HABILITAÇÃO E ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL, devendo constar, em todos, no subscrito, a razão social 
do proponente e CNPJ, as referências desta Licitação e a denominação do ENVELOPE; 

3.2 – Sociedades nacionais, pessoa jurídica de direito privado, habilitadas na forma da legislação vigente, 
cadastradas e habilitadas inicialmente no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, cuja 
regularidade cadastral será confirmada por meio de consulta ‘ON-LINE’ no ato de abertura da licitação e de 
conformidade com o Inciso III do Item 7 da IN 05/95; 

3.3 – A Proposta para a presente Licitação, será recebida pela Comissão Permanente de Licitação designada por 
Portaria da Magnífica Reitora do IF-BAHIA. 

3.4 – As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com poderes para responder 
pela mesma durante o aludido procedimento licitatório. Caso não apresente ficará o representante sem poderes 
para questionar alguma coisa em ata. 
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3.5 – Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente identificados 
com: CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul 
ou preta, ficando ä critério da Comissão Especial de Licitação exigir os originais de cada um deles. Serão os 
seguintes: 

A. ENVELOPE HABILITAÇÃO 
A.I – Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, conforme modelo do ANEXO I; 
A.2 –Empregador Pessoa Jurídica conforme modelo ANEXO II; 
A.3 – Um atestados de capacidade técnico fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, 
comprovando que a empresa executou serviços compatíveis com o objeto desta licitação.  
HORÁRIO PARA AUTENTICAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA SALA DE LICITAÇÕES: DAS 09:00h ÀS 11:00h 
DE SEGUNDA À SEXTA, ATÉ DOIS DIAS ÚTEIS DE ANTECEDÊNCIA DA ABERTURA DA REFERIDA 
LICITAÇÃO.  
B. ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL 
B.I – A proposta deverá conter preço unitário por item, de acordo com o especificado no Anexo III – Descrição 
dos Serviços do Edital, e já deverão estar inclusos no preço global: encargos sociais e fiscais, transportes, lucros, 
taxas e emolumentos, e outras, incidentes sobre o objeto desta Carta Convite.  

B.II - Todos os itens devem permitir que se conheçam facilmente as quantidades e preços, para determinação do 
custo dos serviços, ficando á critério do IF-BAHIA exigir a apresentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas, de esclarecimentos necessários à perfeita compreensão daqueles considerados obscurantes. 

B.III - Deverá constar na proposta comercial da sociedade para formalização de pagamento: nome e número do 
Banco, número da agência, e número da conta corrente da sociedade.                 

3.6. Disposições referentes à documentação 

3.6.1. Todos os documentos expedidos pelos licitantes devem ser datilografados ou digitados em computador, no 
idioma nacional, sem emendas, rasuras, em papel timbrado do expedidor e, os demais documentos no original, por 
cópia autenticada por tabelião ou funcionário autorizado pelo IF-BAHIA um dia antes da abertura dos envelopes, 
ou publicação em órgãos de imprensa oficial. 

3.6.2. Os interessados que tenham dúvidas de caráter técnico ou legal, na interpretação dos termos desta Carta 
Convite, serão atendidos durante o expediente administrativo, no IF-BAHIA na Sala de Reuniões de Licitações, 
para esclarecimentos necessários, até (48) horas antes da abertura da licitação.   

3.6.3. As solicitações feitas serão formuladas por escrito e os esclarecimentos prestados a todos os licitantes, 
através de ofícios circulares, não sendo atendidas as solicitações verbais ou formuladas, após o prazo 
estabelecido. 

3.6.4. Fica entendido que toda documentação da licitação é complementar entre si, de modo que qualquer detalhe 
que se mencione em um documento e se omita em outro, será considerado específico e válido. 

3.6.5. A proposta deverá conter a razão social da firma, endereço completo, inclusive CEP, Agência Bancária, 
código e o número da conta corrente, em papel timbrado da própria empresa. 

3.6.6. O envelope Habilitação deverá conter também, NOME DA FIRMA, ENDEREÇO, CEP, CNPJ, TEL, FAX, 
REFERÊNCIAS DA LICITAÇÃO, e a denominação da modalidade de Licitação, com as respectivas numerações e 
horário.  

4. – PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 

4.1. No dia, hora e local designado, receber-se-á das sociedades os envelopes Habilitação e Proposta Comercial. 
A Comissão Permanente de Licitação procederá inicialmente à consulta “on line” para confirmação da regularidade 
cadastral e habilitação parcial no SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, dos licitantes. Os 
extratos emitidos passarão a fazer parte do processo depois de rubricados. Serão abertos os envelopes 
HABILITAÇÃO e apresentará aos presentes credenciados, que autenticarão com suas rubricas, folha por folha. 
Caso todas as sociedades presentes estejam regulares junto ao SICAF e com a documentação exigida para 
habilitação em ordem, e não havendo motivo para suspensão da reunião, proceder-se-á imediatamente a abertura 
dos envelopes PROPOSTA COMERCIAL.  

4.2. A CPL poderá solicitar de qualquer licitante, no ato da realização da reunião, informações ou esclarecimentos 
complementares, ou permitir a regularização de folhas meramente formais na documentação. 

4.3. Da reunião de abertura dos ENVELOPES, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará todas as 
propostas apresentadas, as reclamações e impugnações feitas, e as demais ocorrências que interessarem ao 
julgamento da licitação.  
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4.4. As dúvidas, que surgirem durante a reunião, serão a juízo do Presidente da Comissão, por este resolvidas, na 
presença dos licitantes, ou deixadas para ulterior deliberação, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os 
casos. 

4.5 – As propostas serão analisadas pela CPL, que marcará uma data para publicação dos resultados.  

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

5.1. No julgamento da (s) proposta (s), onde a defesa dos interesses do Serviço Público será sempre princípio 
básico, a CPL considerará o que determina o Artigo 45, quando será vencedor o licitante que apresentar a 
proposta de acordo com as determinações da presente Carta Convite e ofertar o menor preço Global. 

5.2. No caso de ocorrência de divergência entre o valor numérico, unitário, resultante de cada item, prevalecerão 
os primeiros. 

5.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas o critério de classificação dar-se-á conforme o § 2ºº do 
Artigo 45.    

5.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao disposto nos Incisos I e II do Artigo 48. 

5.5. Fica assegurado ao IF-BAHIA o direito de revogar ou anular a licitação, de conformidade com o estabelecido 
no Artigo 49. 

5.6. Nos termos do § 5ºº do Artigo 43, o IF-BAHIA, até a emissão do empenho ou documento substituto poderá 
desclassificar qualquer licitante por despacho fundamentado.  

6. RECURSOS 

6.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela CPL somente serão acolhidos, nos termos do Artigo 109.  

6.2. Os recursos aos termos da Carta Convite, somente serão acolhidos conforme o § 2. º do Artigo 41.  

7. ADJUDICAÇÃO 

7.1. Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço global, após homologação. 

7.2 Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento ás notificação referida desta licitação, 
o IF-BAHIA, poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, conforme o § 2ºo do Artigo 64. 

8. PENALIDADES 

8.1. A multa de que trata o Inciso II do Artigo 87 será a critério da Administração, de até 15o/o do valor unitário ou 
do valor global. 

9.0. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

9.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pelo Departamento de Engenharia do IF-BAHIA, campus de 
Salvador. 
9.2 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IF-BAHIA para certificar Notas Fiscais relativas à 
conclusão de eventos e/ou serviços. 

10.  PAGAMENTO 

10.1. O IF-BAHIA emitirá Empenho para cobrir os pagamento do serviço a ser adquirido. 

10.2. O pagamento far-se-á após a aprovação do serviço pelo Departamento de Engenharia do IF-BAHIA, Campus 
de Salvador. 

10.3. Os pagamentos terão, como condições, os trâmites legais da documentação. 

11.0. RESPONSABILIDADE 

11.1. Cabe ao IF-BAHIA a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e referências necessárias ao 
perfeito entendimento dos serviços a serem executados. 

12.0. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

12.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos 
técnicos fornecidos pelo IF-BAHIA. 

13.0. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 

13.1. O IF-BAHIA reservar-se-á o direito de no interesse do Serviço Público, sem que aos licitantes caibam 
qualquer tipo de reclamação ou indenização: 



 4

a) Adiar a data de abertura da presente licitação; 

b) alterar as condições da Carta Convite, e outros elementos que digam respeito á presente licitação. 

13.2. A licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, mediante parecer escrito e 
fundamentado. 

13.2.1. Constatada a ilegalidade de ato pertinente a esta licitação, de ofício por provocação de terceiros, mediante 
parecer escrito e fundamentado, a licitação será anulada, induzindo a anulação do contrato, se houver. 

13.2.2. O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em contraditório e ampla 
defesa dos licitantes que dela participarem. 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Carta Convite, excluir-se-á o dia do inciso e incluir-se-á o do 
vencimento. 

14.2. A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos desta Carta Convite, seus 
anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das Normas Gerais e Especiais 
determinadas e citadas na Carta Convite. 

 

Salvador, 20 de agosto de 2009. 

 

Sérgio José da Silva Cerqueira 

Presidente da CPL 
 
 
 
 
       Edson Bahia Fonseca       Jacqueline Nogueira de Meneses 
                 Membro                                                                      Membro
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ANEXO I 

 
 
 
            

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 
 
 
 
 
                                                                  
                                                               DECLARAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
(nome da sociedade) ____________________________, CNPJ: nº _____________, sediada_____( endereço 
completo ) _______________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 
 
 
 
( a ) ______________________________________________ 
 
 
 
 
nome e número da identidade do declarante 



 6

ANEXO II 

 
 

MODELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
 
 

 
REF. ( Identificação da Licitação) 
 
 
 
 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________, inscrito no CNPJ 
Nº_________________________________________, por intermédio de seu representante legal identidade Nº 
___________________________ e do CPF nº________________, declara para fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1999, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 
 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (  ). 
 

 
 
 
 

____________________________________________ 
DATA 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO III 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO Unid. Quant. P. unit. Preço total 
1 Serviços Preliminares      

1.1 Taxas e emolumentos vB 1,00 800,00 800,00
1.2 Demolição de piso de alta resistência m2 1,20 9,23 11,08
1.3 Demolição de piso cerâmico m2 32,00 4,61 147,52
1.4 Demolição de piso cimentado m2 4,80 8,57 41,14
1.5 Demolição de alvenaria em blocos cerâmico m3 1,90 19,77 37,56

1.6 
Retirada de portas: 80 x 210, completa, com caixão e 
alizares, com aproveitamento m2 1,68 5,27 8,85

1.7 
Retirada de esquadria: 100 x 100, de alumino, de correr, 
com aproveitamento. m2 1,00 3,29 3,29

1.8 Escavação de vala de forma manual, em terreno argiloso. m3 1,50 25,23 37,85
1.9 Escavação manual para fundações em terreno argiloso. m3 2,16 25,23 54,50
2.0 Estrutura      

2.1 
Concreto estrutural virado em obra, controle 
Ä",consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 25Mpa. m3 9,62 275,00 2.645,50

2.2 Lastro de concreto magro com seixo, e= 8 cm m2 18,40 29,00 533,60
2.3 Lastro de concreto, contrapiso ,(e=10cm) cm m3 1,84 306,00 563,04

2.4 
Fôrma em madeira maciça, para pilares,com tábuas e 
sarrafos m2 13,20 131,64 1.737,65

2.5 
Fôrma em madeira maciça, para fundação, com tábuas e 
sarrafos m2 6,00 25,08 150,48

2.6 
Fôrma em madeira maciça, para vigas, com tábuas e 
sarrafos m2 18,81 85,25 1.603,55

2.7 
Fôrma em madeira maciça, para laje, com tábuas e 
sarrafos m2 33,00 86,40 2.851,20

2.8 Ferro rugoso 5/16" kg 800,00 8,30 6.640,00
2.9 Ferro para estribo kg 250,00 5,90 1.475,00
3.0 Arame recozido kg 100,00 8,50 850,00
3 Alvenaria em bloco cerâmico e Revestimento      

3.1 

Construção de parede de alvenaria em bloco cerâmico de 
06 furos, devidamente preparada para receber 
assentamento de cerâmica. m2 33,00 27,70 914,10

3.2 

Assentamento, com fornecimento de material, de 
revestimento cerâmico 10 x 10 cm, com rejunte de 3 mm, 
conforme padrão de cor adotado pela Instituição. m2 50,00 42,00 2.100,00

3.3 
Aplicação de emboço em parede de alvenaria de bloco 
cerâmico. m2 48,00 15,39 738,72

4 Piso      

4.1 
Assentamento, com fornecimento, de piso cerâmico PEI 
5, 31 x 31, de primeira qualidade, anti derrapante. m2 80,00 42,00 3.360,00

4.2 
Assentamento, com fornecimento, de piso de alta 
resistência. m2 2,00 26,27 52,54

5 Pintura     0,00
5.1 Pintura externa com tinta Látex acrílica, em duas demãos. m2 82,00 12,37 1.014,34

5.2 
Emassamento de parede externa com massa acrílica, em 
duas demãos, para pintura Látex. m2 82,00 7,44 610,08

6 Esquadrias      

6.1 

Porta de vidro temperado, completa com 
ferragens(dobradiças, molas, fechaduras e puxadores em 
madeira), 0,80m x 2,10m. m2 1,68 935,00 1.570,80

6.2 
gradil de vidro temperado e tubo em inox, conforme 
projeto. m2 19,00 210,00 3.990,00
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6.3 
Janela tipo glichê, em vidro temperado, na dimensão de: 
0,86 x 2,93 m, conforme projeto. unid. 1,00 560,00 560,00

6.4 
Gradil em tubo galvanizado de 2', cantoneira de 1"e tela 
aramada revestida de PVC na malha de 5cm. m2 5,50 145,00 797,50

6.5 

Porta de vidro temperado, completa com ferragens(trilhos, 
fechaduras e puxadores em metal), sendo 4 bandas, duas 
fixas e duas de correr, em vão de 3,95m x 2,30m. m2 9,09 935,00 8.499,15

6.6 

Porta de vidro temperado, completa com ferragens(trilhos, 
guiias, fechaduras e puxadores em metal), sendo 2 
bandas, 1 fixas e 1 de correr, em vão de 3,92m x 2,30m. m2 9,02 935,00 8.433,70

7 
Instalações Elétricas, telefônica e tubulação para rede 
de dados      

7.1 

Instalações de rede elétricas, telefônica e tubulação para 
rede de dados, para alimentação das catracas eletrônicas, 
iluminação, ponto de energia, conforme projeto. vB 1,00 900,00 900,00

8 Rede Hidro-sanitária      

8.1 
Instalação de ponto de água e esgoto na portaria de 
acesso do ginásio de esportes. vB 1,00 200,00 200,00

9 Rede Lógica      

9.1 
Instalação de rede lógica, com fornecimento de todo o 
material, conforme especificação técnica. vB 1,00 3.500,00 3.500,00

10 Balcão e soleiras em granito      

10.1 

Assentamento de balcão de granito verde Ubatuba, no 
glichê de atendimento do Protocolo, nas dimensões de: 
0,63m x 2,93 m. m2 1,85 210,00 388,50

10.2 Soleira em granito cinza corumbá, 4,12m x 0,15m m2 0,62 160,00 99,20
10.3 Soleira em granito cinza corumbá, 4,44m x 0,30m m2 1,33 160,00 212,80
10.4 Soleira em granito cinza corumbá, 0,80m x 0,25m m2 0,20 160,00 32,00
10.5 Soleira em granito cinza corumbá, 3,33m x 0,20m m2 0,66 160,00 105,60
10.6 Soleira em granito cinza corumbá, 3,33m x 0,20m m2 0,66 160,00 105,60
11 Limpeza geral e fina.      

11.01 limpeza geral e fina do local vB 1,00 1.000,00 1.000,00
59.376,43
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ANEXO IV 
PROJETO BÁSICO DA REDE LÓGICA 

 
 

1. Objeto 
 
Este memorial detalha os materiais e serviços de infra-estrutura necessários para instalação da rede lógica 
para as catracas no Instituto Federal da Bahia - IFBA, situando-se no térreo do prédio administrativo da 
Unidade de Salvador para o acesso principal e de estudantes, no anexo e outro ao lado do ginásio. O 
projeto contempla toda a estrutura lógica da rede e infra-estruturas necessárias.  
 

2. Normas e Procedimentos 
 
Todos os materiais utilizados e todos os procedimentos adotados deverão obedecer rigorosamente a 
normas internacionais específicas, de forma a garantir a qualidade e a padronização das instalações 
 
As normas a serem observadas para o projeto em tela são as seguintes: 
 

EIA/TIA 568 A Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 
EIA/TIA 568 B Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and 

Spaces 
EIA/TIA 606 Administration Standard for Telecommunications Infrastructure of 

Commercial Building 
NBR 5410:97 Instalações elétricas de baixa tensão - procedimento 
ABNT NBR NM 
60898:04 

Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas 
e similares (IEC 60898:1995, MOD) 

NBR 8662:84 Identificação por cores de condutores elétricos nus e isolados 
NBR 11301:90 Cálculo da capacidade de condução de corrente de cabos isolados em 

regime permanente (fator de carga 100%) 
 

3. Canalizações  

Os diversos tipos de condutos que podem ser utilizados para a passagem dos cabos de elétrica, interno 
aparente e sob o piso falso são: canaletas, eletrodutos, perfilados e eletrocalhas.  

a) Deverá possuir um eixo primário de distribuição em perfilados ou eletrocalha, quando possível, com 
descidas perpendiculares e derivações através de tubos, canaletas, caixas e demais complementos em 
PVC. Estas descidas, obrigatoriamente devem ser feitas em cantos de paredes.  

b) O percurso das canalizações deverá ser o mais retilíneo possível e sempre obedecendo a estética do 
ambiente.  

c) O dimensionamento das canalizações deverá ser feito de forma a deixar, após a passagem de todo os 
cabos, 20% de espaço livre.  

d) Todas as canalizações devem ser adequadamente fixadas, através de fixações apropriadas, de modo 
a constituírem um sistema de boa aparência e de firmeza para suportar o peso e a passagem dos 
cabos.  

e) Todos os cabos deverão estar dentro de canalizações, não sendo permitido fiações exposta.  
f) Quando da necessidade de perfurar piso, laje e/ou paredes para a passagem de canalizações, esta 

perfuração deverá ser feita do tamanho o mais próximo do diâmetro da canalização. Qualquer 
perfuração maior deverá ser recomposta a superfície perfurada, com o mesmo material e cor.  

g) As canaletas a serem utilizadas devem ser de PVC não propagantes a chamas, na seguinte ordem 
preferencial: 
• Canaleta de PVC 20x10 mm, cor bege, tipo Sistema X para alcançar pontos elétricos em parede; 
• Canaleta de PVC 50x20 mm, cor bege, tipo Sistema X, para passagem aparente do cabeamento, 

conforme quantidade e cabeamento a passar; 
• Canaleta de PVC 110x20 mm, cor bege, tipo Sistema X, para passagem aparente do cabeamento, 

conforme quantidade e cabeamento a passar (onde não for possível a utilização da canaleta 50x20 
mm); 

• Canaleta de PVC 30x30 mm, cor cinza, para passagem aparente do cabeamento, conforme 
quantidade e cabeamento a passar; 

• Canaleta de PVC 80x50 mm, cor cinza, para passagem aparente do cabeamento, conforme 
quantidade e cabeamento a passar; 

• Canaleta de PVC 20x10 mm, cor cinza, duto-piso para alcançar pontos elétricos em piso. 
h) Para emendas, arremates e terminações de canaletas, deverá ser utilizado matajuntas.  
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i) Os eletrodutos a serem instalados devem ser de PVC não propagante a chamas, rígidos ou flexíveis, 
roscáveis ou soldáveis.  

j) Caixas de derivação ou passagem devem ser utilizadas quando haja trechos contínuos retilíneos de 
eletrodutos maiores que 15 metros, sendo que, nos trechos com curvas, essa distância deve ser 
reduzida de 3 metros para cada curva de 90o.  

k) Em cada trecho de eletroduto, entre duas caixas, podem ser previstas, no máximo, três curvas de 90o. 
Em nenhuma hipótese, podem ser previstas curvas com deflexão superior a 90o.  

l) As caixas devem ser instaladas em lugares facilmente acessíveis e devem ser providas de tampas.  
m) Os eletrodutos flexíveis não podem ser emendados, devendo ser contínuos de caixa a caixa.  

 
3. Sistema de Cabeação 

 
Do sistema de cabeação é previsto a instalação de 18 pontos em par metálico categoria 5e ligando os 
pontos das catracas e estações de trabalho aos racks dos devidos sites, descrito na tabela do sub-item 4.2 
de infra-estrutura. 

      
O Sistema de cabeação será baseado em cabos UTP (Unshielded Twisted Pair), de 4 pares, categoria 5e e 
padrão de conectorização EIA/TIA 568-A. Estes cabos serão lançados através da infra-estrutura descrita, da 
seguinte forma: 

 
Partindo dos centros de fiações existentes e a serem instalados, sairão os cabos UTP Cat. 5e, que seguirão 
através de canaletas e ou eletrodutos PVC até atingir os locais dos pontos. 
 
Todos os cabos UTP serão terminados em patch panels instalados em Rack, deve ser provido 
organizadores de cabos e identificação dos cabos UTP no rack. Na extremidade da catraca e do usuário 
serão fixados conectores RJ-45 fêmeas instaladas em tomadas com 02 posições preso ao chão para cada 
catraca e com 01 posição para o usuário. 
 
Em cada uma das tomadas será instalado um adapter cable RJ-45 para conexão com os terminais. 

 
4. Infra-estrutura 

 
4.1 Comunicação entre os prédios 
 
A rede tem topologia em estrela, que começa no Pavilhão 06-5º Andar (Site A), de onde saem 04 cabos de 
fibra óptica 04 FO para os Pavilhões 01 (Site T), 02 (Site P), 03 (Site G), e 07 (Site I). 
 
4.2 Encaminhamento 
 
Todas localizações dos pontos a serem instalados, constam em plantas disponíveis em meio impresso na 
licitação para cópia quando da visita técnica, os novos pontos serão instalados nos ambientes atualmente 
descritos como se segue: 
 

Site Descrição (Local do Rack) Quantidade 
de Pontos 

Ambiente (Local da catraca) 

E 1º Andar 9 Portaria dos estudantes 
E 1º Andar 3 Portaria Principal do IFBA 
I Anexo - Térreo 3 Acesso pelo anexo 
U Transportes 3 Ao lado do ginásio 

  
 
Quaisquer dúvidas e esclarecimentos, incluindo localização dos ambientes em plantas devem ser dirimidos 
na visita técnica, após a qual a empresa assume possuir o total conhecimento de todos os detalhes do 
projeto solicitado.  
 
Poderão ser realizadas mudanças de localização de pontos em um mesmo ambiente ou site, de acordo com 
a conveniência da Instituição, durante a execução do serviço, bem como mudanças de encaminhamento 
por motivos de viabilidade técnica, caso se julgue necessário para a manutenção da qualidade do serviço. 
 
Na rede de dutos externos serão utilizados dutos de PVC e galvanizados enterrados, em bitolas e 
dimensões proporcionais à quantidade de cabos ópticos neles instalados. Para a distribuição interna, 
utilizaremos canaletas de PVC, eletrodutos de PVC e galvanizados com as devidas conexões apropriadas, 
para a passagem dos cabos UTP Cat. 5e. 
 



 11

Serão utilizados acessórios específicos da linha, tais como conduletes, luvas, reduções, cotovelos, caixas 
de passagens, e etc., a fim de garantir o perfeito resultado estético da instalação. 
 

5. Materiais e Serviços a serem fornecidos 
 
Para a instalação da rede, como referência deve ser obedecida a especificação a seguir para materiais e 
serviços. 

 
Cabo Par Trançado (UTP) 
Cabo par trançado não blindado (UTP), condutores sólidos de cobre, 4 pares, 24 AWG, 100 Ohms, capa 
externa de PVC não propagante à chama, categoria 5e conforme os requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568A.2; 
características elétricas garantidas pelo fabricante para freqüências de até 350MHz.Cabos: Cabo metálico - 
UTP (Unshielded Twisted Pair), de 4 pares, categoria 5e. 
 
Conector RJ-45 fêmea 
Conector RJ-45 fêmea, 8 vias, terminação IDC 110, pinagem T568A, categoria 5e, atendendo a norma 
ANSI/TIA/EIA-568A.2 
 
Painel de Passagem (Patch-Panel) 
Painel de passagem de 24 portas montado em rack de 19”, categoria 5e, obedecendo aos requisitos da norma 
ANSI/EIA/TIA 568A.; conectores frontais RJ-45, 8 vias, em níquel revestido com camada de ouro, pinagem 
T568A; terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 
AWG; painel frontal construído em chapa de aço com 1,5mm de espessura, proteção contra corrosão, pintura 
resistente a riscos, acabamento em epóxi na cor preta e identificação numérica das portas; suporte traseiro 
para braçadeiras; 1U de altura;  área disponível  para identificação telefonia/lógica.  
 
Patch-cables 
Terão 1,00m mínimo de comprimento com conectores RJ-45 M8v, pinagem T568A em ambas as extremidades; 
confeccionado com cabo par trançado não blindado (UTP), Multi-Lan Flex de 4 pares, condutores extra 
flexíveis de 24 AWG, capa externa de PVC, certificado para categoria 5e, atendendo às especificações 
ANSI/TIA/EIA-568A.2. Para IDC os patch-cables serão identicos com duas vias, umaponta com RJ45 e a outra 
com IDC100, 2 vias. 
 
Adapter cables 
Terão 2,50m de comprimento; conectores RJ-45 (macho, 8 vias), pinagem T568A, protegidos por capas 
plásticas em ambas as extremidades; confeccionado com cabo par trançado não blindado (UTP) categoria 5e, 
4 pares, condutores extra flexíveis de 24 AWG; capa externa de PVC; certificado para categoria 5e, 
atendendo às especificações ANSI/TIA/EIA-568A.2. 
 
Caixa de tomadas 
Serão para uso aparente com uma ou duas posições, corpo em termoplástico  de alto impacto e não 
propagante à chama ((UL 94 V-0), compatíveis para todos os conectores M8v.  
 
Eletrocalha lisa tipo “U” 
Eletrocalha lisa, tipo “U” (sem abas), com tampa, em chapa de aço galvanizada ou alumínio, dimensões 
mínimas de 30 x 10 mm (L x A), fixado na laje de teto através de tirantes a cada 1,5m. Deverão ser utilizados 
os acessórios apropriados para as curvas, derivações, cruzamentos e demais manobras. 
 
Espelho para tomada de parede simples (4x2) com suporte para 2 conectores 
Espelho para tomada de parede simples (4”A x 2”L), em material termoplástico, cor cinza, com tiras de 
identificação, fixado à parede através de parafusos, suporte para até dois conectores de encaixe; fornecido 
com, pelo menos, um conector de encaixe RJ-45 fêmea, 8 vias, terminação IDC 110, pinagem T568A, 
categoria 5e, atendendo a todas as especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568A. Deverão ser fornecidos 
todos os acessórios necessários à montagem da tomada, incluindo parafusos, adaptadores (se necessários) e 
módulos acopladores cegos em número suficiente para ocupar todos os encaixes do espelho não utilizados. 
 
Espelho para tomada de parede dupla (4x4) com suporte para 6 conectores 
Espelho para tomada de parede dupla (4”A x 4”L), em material termoplástico, cor cinza, com tiras de 
identificação, fixado à parede através de parafusos, suporte para, no mínimo, seis conectores de encaixe; 
fornecido com, pelo menos, seis conectores RJ-45 fêmea, 8 vias, terminação IDC 110, pinagem T568A, 
categoria 5e, atendendo a todas as especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568A.  
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Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários à montagem da tomada, incluindo parafusos, 
adaptadores (se necessários) e módulos acopladores cegos em número suficiente para ocupar todos os 
encaixes do espelho não utilizados. 
 
Rack (fornecido pelo IF-BAHIA) 
Rack padrão 19”, de parede fechado com chave, de chão, aberto ou fechado com chave, de altura útil mínima 
necessária de 32 U acomodando os componentes necessários: patch-panel, organizador de cabos horizontal, 
régua de tomadas e os equipamentos de rede. O rack deverá ter estrutura modular composta de colunas, 
travessas superiores e base inferior com fixação no piso; confeccionado em chapa de aço de 3 mm, 
acabamento em pintura epóxi e proteção anti-corrosão.  
 
Acessórios: 
Guias de cabo horizontais, padrão 19”, 1U de altura, estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi na 
cor preta;  
Guias de cabo verticais para fixação do cabeamento horizontal e dos cabos de manobra (patch-cables); 
tamanho correspondente à altura do rack; estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi na cor preta; 
Régua elétrica com pelo menos 6 (seis) tomadas tripolares (2P + T), padrão 19”. 
Deverão ser fornecidos todos os componentes (parafusos, porcas, etc) necessários para a fixação dos 
equipamentos, bem como para a montagem de acessórios na quantidade máxima suportada pelo rack. 
 
Lançamento de cabo metálico (UTP) 
Horizontal e Vertical: Lançamento de cabo UTP através de infra-estrutura existente, composta de calha 
metálica, eletrodutos e/ou canaletas plásticas. De fácil acesso aos pontos de passagem. 
 
Montagem de tomada lógica 
Crimpagem do cabo UTP em Jack RJ-45 com terminais IDC 110, obedecendo ao padrão T568-A; encaixe no 
espelho e fixação da tomada. 
Montagem de patch-panel 
Conectorização do cabo UTP nas terminações IDC 110, obedecendo ao padrão T568-A. Os cabos deverão ser 
fixados na parte traseira do patch-panel, organizados em feixes, através de braçadeiras plásticas.  
Certificação metálica 
Terminados os serviços de reestruturação, todos os pontos refeitos e os novos dos ambientes da Rede 
deverão ser certificados ao nível de cada tomada. Devem ser analisadas, por equipamento de medição (field 
tester) que atenda o nível de precisão IIe (TIA/EIA-568-A-5 ou TIA/EIA-568-A-2), para cada canal, as seguintes 
propriedades: metragem, mapa de fiação (wire-map), atenuação,  NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, 
perda de retorno (RL), ACR e PSACR.  
Todos os itens devem atender às exigências estabelecidas pela EIA/TIA para Categoria 5e, padrão T568-A, 
para freqüências de até 200 MHz. Os segmentos de testes incluirão cabos de ligação ("patch-cords") e painéis 
de passagem (“patch-panels”), desde o conector RJ-45 do computador até o conector RJ-45 da estação. 
Deverá ser fornecida documentação associando a porta do patch-panel ao ponto de rede, as suas 
identificações e localizações. E deverão ser entregues projetos “As Built” em CAD, com anotação dos locais de 
abrangência das instalações e dos encaminhamentos dos cabos, e tabela com os dados da Certificação 
contendo, pelo menos: tipo e localização dos cabos utilizados na confecção da rede, tabelas das medições 
efetuadas em cada tomada. 
Todos os testes devem ser realizados de forma bi-direcional e, num mesmo relatório, devem constar os laudos 
das duas extremidades do ponto testado. Todos os pontos devem permitir uma banda passante mínima de 200 
Mhz, a nível de canal. 
 
Todos os componentes dos links ópticos, após sua instalação, serão testados e certificados com o uso de 
equipamentos do tipo POWER METER, a fim de verificar a qualidade do sinal e níveis de perda (DB). 
Os procedimentos de certificação deverão ser acompanhados por funcionário da COINF. 
 
Montagem de rack 
Instalação de todos os acessórios e equipamentos, tais como: patch-panel, concentrador (hub), guias de cabo 
e régua elétrica. Instalação dos patch-cords, interligando os pontos ativos do patch-panel para o concentrador, 
utilizando as guias de forma a garantir a melhor organização dos cabos e facilitar posteriores manutenções.  
 
Identificação 
Todos os pontos e painéis da rede serão identificados com anilhas padrão Hellerman nos cabos e etiqueta 
adesiva plastificada de 9mm ou 12mm, de acordo com a norma EIA/TIA 606, fixados nos seguintes pontos: 
frente do patch-panel (fita adesiva plástica de 9mm), término do cabo no fundo do patch-panel (anilhas padrão 
H050 em suporte AT1) e chegada na tomada (anilhas padrão H050 em suporte AT1). Nos espelhos das 
tomadas serão feitas as identificações, com etiqueta adesiva plástica de 9 mm, na janela transparente, própria 
para este fim. 
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Os links da rede e ligações entre switch serão identificados com anilhas padrão Hellerman nas fibras, cordões 
e extensões, e etiqueta adesiva plástica 9mm ou 12mm fixados nos FOBs e DIOs, de acordo com a norma 
EIA/TIA. Cada componente da rede deverá ter um identificador único, em conformidade com a norma EIA/TIA 
606. 
 
Centro de Concentração 
Deverão ser em racks padrão 19" (dezenove polegadas), fechados, com porta com visor em  acrílico e chaves.  
Deverão ter capacidade para agrupar todos os itens de instalação de rede (patch-panel, organizador de cabos 
horizontal, régua de tomadas) e os equipamentos de rede. 
 
Documentação 
Serão entregues todos os documentos referentes ao processo de instalação. Farão parte destes documentos: 
 Projeto detalhado da distribuição dos cabos a partir do ponto de concentração em Autocad 2000 com plano 

de encaminhamento detalhado, identificação individual de cada ponto (e seu número), números de cabos 
por trecho de infra-estrutura, bem como o detalhe de cada acabamento de infra-estrutura; 

 Diagrama de Terminação, Certificações UTP; 
 Planilha associando a porta do patch-panel aos pontos de rede, sua identificação e localização; 

Toda a documentação da rede se baseará nas exigências da norma EIA/TIA 606 e será entregue impressa e 
em mídia magnética. 
 
Os quadros de materiais e serviços abaixo são apenas referência para a elaboração da proposta, podendo 
variar os quantitativos quando houver a execução dos serviços, conforme os termos do Edital. A descrição do 
restante de todos os materiais e serviços, necessários para a implantação da rede do Instituto deverá ser 
complementada pelo licitante.  
 
Quadro de Materiais 

DESCRIÇÃO QTDE UNIDADE
ADAPTER CABLE CAT.6 2.5M 568A 18,00 Um 
CONECTOR RJ-45 FEM CAT.5e 568A BG  18,00 Um 
PATCH CABLE CAT. 5e 1.5M 568A COM IDENTIFICAÇÃO 18,00 Um 
GUIA DE CABOS HORIZONTAL 3,00 Um 
RÉGUA DE TOMADAS 06POS 2P+T 19"  1,00 Um 
TOMADA P/ CONECTOR RJ-45 2 PSC 18,00 Um 
CABO UTP CAT 5e 900,00 METRO
PATCH-PANEL 24 PSC CAT. 5E 568A 3 Um 
ELETRODUTO PVC 1,5” 50,00 Um 
CANALETA 50x35x2000 15,00 Um 
PARAFUSOS, FIXADORES, SUPORTES, TAMPAS, LUVAS, PORCAS. 
BLOCOS T E CAIXAS DE PASSAGEM OU CONDULETE. 

CONFORME OS 
ITENS ACIMA

 
Quadro de Serviços 

DESCRIÇÃO UNIDADE QTDE 
Lançamento de cabo metálico (UTP) com o fornecimento de material e infra-
estrutura 

METRO 900 

Montagem de tomada lógica com o fornecimento de material e infra-estrutura Um 18 
Montagem de patch-panel com o fornecimento de material e infra-estrutura Um 3 
Certificação metálica Um 18 
Identificação dos pontos UTP com o fornecimento de material UM 18 
 
 
6. Certificação e Testes 

 
Todos os componentes da cabeação, após sua instalação serão testados e certificados com o uso de 
equipamentos do tipo CABLE SCANNER, fornecido pela executora do serviço. Serão fornecidos, como 
resultado desta certificação, relatórios contendo o laudo de aferição de cada segmento instalado para 
utilização no futuro, em procedimentos regulares de medição da cabeação. 
 
A certificação de categoria 5e consiste nos testes específicos de NEXT, wire map, comprimento, 
impedância, atenuação, capacitância e resistência loop, que serão realizados pelo equipamento em cada 
segmento UTP. Os produtos categoria 5e são testados e certificados para atender a taxas de transmissão 
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de até 1 Gbps com comprimento máximo de 100 metros por segmento, de acordo com a norma EIA/TIA 
568. 
 
Todos os componentes do links ópticos, após sua instalação serão testados e certificados com o uso de 
equipamentos do tipo POWER METER, fornecido pela executora do serviço, a fim de verificar a qualidade 
do sinal. 
 

7. Documentação 
 
Serão entregues todos os documentos referentes ao processo de instalação. Farão parte destes 
documentos: 
 

• Projeto detalhado da cabeação em Autocad com plano de encaminhamento detalhado, identificação 
individual de cada ponto (e seu número), números de cabos por trecho de infra-estrutura, bem como o 
detalhe de cada acabamento de infra-estrutura. 

 
• Relação de todo o material utilizado, plano de manutenção e acompanhamento da rede, especificações 

técnicas, esquemas de ligação, esquema lógico, tabela de localização e medição. 
 

Toda a documentação da rede se baseará nas exigências da norma EIA/TIA 606 e será entregue impressa 
e em mídia magnética, devendo-se utilizar como base da documentação plantas em formato Autocad e 
documentação do projeto anterior da rede fornecida pela Instituição. A documentação a ser entregue deve 
atualizar a documentação atual da rede e não ser entregue em separado. 
 

8. Identificação 
 
Todos os pontos e painéis da rede serão identificados com anilhas padrão Hellerman e adesivo Brother - PT 
110 - 9mm, de acordo com a norma EIA/TIA 606 fixados nos seguintes pontos: frente do patch panel 
(adesivo Brother - PT 110 9mm), entrada do cabo no patch panel (anilhas padrão H050 em suporte AT1) e 
chegada no ponto (anilhas padrão H050 em suporte AT1). Nos espelhos das tomadas será feita a 
identificação, com adesivos Brother - PT 110 - 9mm, na janela transparente, própria para este fim. A 
identificação será feita de acordo com os critérios já utilizados na execução da rede anterior, atendendo-se 
as conveniências da Instituição. 
 

9. Garantia 
 
A fornecedora do serviço deverá assegurar uma garantia de ao menos 5 (cinco) anos contra defeitos de 
fabricação do cabeamento, bem como de 12 (doze) meses para toda a infra-estrutura implantada, 
modificada, adaptada e aproveitada (incluindo Racks, dutos, passagens e patch-panels pré-existentes 
aproveitados na execução do serviço) e todos os  serviços realizados. 
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ANEXO IV 
 

MINUTA DO CONTRATO A SER CELEBRADO 

TERMO DE CONTRATO N.º XX/2009 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IF-BAHIA, E A SOCIEDADE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 
CATRACAS PARA O IF-BAHIA, CAMPUS DE SALVADOR, CONFORME ANEXO III, DO EDITAL 
DESTE CONVITE Nº 09/2009, PROCESSO Nº 23142.004656/2009. 

Aos xx dias do mês de xxxxxxxxx do ano de xxxx, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia – IF-BAHIA, sediado na Rua Emídio dos Santos, s/nº, Barbalho, doravante denominada apenas 
CONTRATANTE, neste ato representada pela sua Magnífica Reitora a Profº. AURINA OLIVEIRA SANTANA, 
RG n.º XXXXX/SSP/BA, e a Sociedade XXXXXXXX,CNPJ/MF n.º XXXXXX, estabelecida na XXXXXXXX, Nº 
XXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo XXXXXX, Brasileiro, RG. 
NºXXXXXXX-SSP/BA, CPF. Nº XXXXXXX, celebram o presente Contrato, decorrente do Convite Nº 0X/2008, 
processo Nº 23142.004656/2009, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e condições 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato de serviço de instalação de catracas para o IF-BAHIA, campus de 
Salvador, conforme anexo III do Edital e Proposta da CONTRATADA, que passam a integrar este 
Instrumento como se nele transcritos estivessem. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA.  

Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA.  

Permitir o livre acesso da CONTRATADA aos locais onde serão realizados os serviços; 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação pertinentes, 
as seguintes: 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA.  

Cumprir fielmente o presente Contrato de serviço de instalação de catracas para o IF-BAHIA, campus de 
Salvador, conforme anexo III, e sejam entregues inteiramente concluídos de acordo com o exigido pelo 
Edital; 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA. 

Observar, na execução dos serviços, as leis, os regulamentos, pertinentes a execução deste Contrato dentro 
das exigências das Normas Técnicas da ABNT, de conformidade com as informações técnicas adicionais, 
fornecidas pelo Departamento de Engenharia do campus de Salvador. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA.  

Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação fiscal, 
social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de quitação; 

SUBCLÁUSULA QUARTA.  

Dar integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, bem como sua proposta de acordo com este 
Convite, os quais, juntamente com o Edital, passam a integrar este Instrumento, independentemente de 
transcrição; 

SUBCLÁUSULA QUINTA.  

Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal, neles 
empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a 
incidir sobre o presente Contrato; 

SUBCLÁUSULA SEXTA.  

Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação mediante crachás; 
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SUBCLÁUSULA SETIMA.  

Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a 
CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da 
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir. 

SUBCLÁUSULA OITAVA.  

Responsabilizar-se: 

a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais onde 
serão executados os serviços; 

b) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer 
despesas referentes ao Contrato de serviço de instalação de catracas para o IF-BAHIA, campus de 
Salvador, conforme anexo III, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e 
autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário; 
SUBCLÁUSULA NONA.  

Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

SUBCLÁUSULA DECIMA.  

Indicar representante aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do Contrato; 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

O presente Contrato é no valor global de R$ XX,XXX,XX (XXXXXXXX), de acordo com os valores 
especificados na Proposta apresentada na Convite nº. 09/2009, preço contratado será fixo e irreajustável. 

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato correrão à conta dos 
recursos consignados no: Natureza de Despesa 339039, Fonte de Recursos 0112915016, PTRES 015187, 
Plano Interno 1.00.0.0, Notas de Empenho nº 2007ne000529. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico financeiro 
aprovado pelo IF-BAHIA. 

O prazo de pagamento da Nota Fiscal/Fatura discriminada será de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da data em que os serviços forem atestados e da apresentação do comprovante de recolhimento de multas 
aplicadas, se for o caso, e dos encargos sociais. 

O pagamento do valor do Contrato ficará condicionado à consulta “ON LINE”, junto ao SICAF; 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 

O representante da CONTRATANTE deverá conferir o serviço executado de acordo com o estabelecido no 
cronograma apresentado no Edital e o constante da Proposta da licitante vencedora, atestando o pagamento a 
ser feito à CONTRATADA, por meio de certificado específico. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 

O valor devido pelo serviço executado pela Contratada será determinado pelo representante da 
CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA 

A CONTRATADA poderá recorrer da decisão do representante da CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis. 

SUBCLÁUSUL QUARTA 

No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao 
mês, apurados desde a data prevista para tanto até a data de sua efetivação, calculada pro rata die, sobre o 
valor da Nota Fiscal/Fatura. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

A vigência do Contrato será de até 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua assinatura, admitida a 
prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias, especialmente as 
decorrentes de correção de defeitos. 

Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 
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O prazo de execução do objeto contratual é de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento, pela 
CONTRATADA, da nota de empenho a ser emitida pela CONTRATANTE através da Diretoria de Orçamento e 
Finanças do campus de Salvador. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA GARANTIA 

A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXX), correspondente a 4 % do valor 
do Contrato, na modalidade de carta fiança. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 

A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para corrigir imperfeições na execução do objeto deste 
Contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, 
ainda, para satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA 

A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado 
o prazo recursal. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA 

A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser 
utilizado pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA QUARTA 

A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de 
rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA 

A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, somente após o integral cumprimento de todas 
as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à 
CONTRATANTE e emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços executados. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA.  

Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes 
sanções: 

I. advertência; 

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato. 

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de 
contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

IV. 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 CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA.  

As sanções previstas nos incisos I, III e IV da Sub-cláusula 8.1 poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA.  

As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e 
força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA QUARTA.  

As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, 
dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, 
corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução do 
seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE 
de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de 
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receber o estrito valor correspondente às obras realizadas, desde que estejam de acordo com as prescrições 
ora pactuadas, assegurada à defesa prévia. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA 

Aplica-se ao presente Contrato as modalidades de rescisão disposta no art. 79, combinado como os artigos 77 
e 78 da Lei Nº 8.666/93, com alteração posterior e em especial: 

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA; 

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto; 

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE; 

d) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 30 (trinta) 
dias, com o pagamento dos serviços realizados até a data comunicada no aviso de 
rescisão. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial, por extrato, será providenciada até o 5° dia útil do mês 
seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas a 
expensas da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Seção Judiciária da Justiça 
Federal do Estado da Bahia. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão supridos pela legislação específica; 

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre 
elas celebrado.  

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e 
forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram. 

 

                   __________________________________________________ 

Professora AURINA DE OLIVEIRA SANTANA 

Reitora 

                  ____________________________________________________ 

                                           SOCIEDADE CONTRATADA 

Testemunhas: 

                     ___________________________________ 

                     CPF. 

                      ___________________________________ 

                     CPF. 


