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Comissão Especial de Licitação
Rua Vereador Romeu Agrário Martins, s/nº - Tento – Valença/Bahia

Sala de Licitações - Prédio Administrativo
Cep: 45.400-000.

Tel.: (075) 3641.3051
CNPJ: nº 10.764.307/0003.84

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA
CAMPUS VALENÇA

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2010 
IFBA / CAMPUS VALENÇA

                                                            
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, CAMPUS 
VALENÇA através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 53, de 08 de 
outubro de 2010, designada pelo Diretor Geral do IFBA, Campus Valença, leva ao conhecimento de 
V.S.a que realizará licitação pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS na modalidade de 
CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO proposto, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no 
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com as disposições contidas na Lei nº. 
8.666 de 21.06.93, e suas alterações, na Instrução Normativa nº. 05 de 21.06.95, Decreto nº. 3.931, 
de 19 de setembro de 2001 e nas legislações subseqüentes vigentes no andamento do presente 
procedimento e com as condições deste instrumento convocatório. Salvo especificações em 
contrário, independente de transcrição, todas as citações são referentes à Lei n. 8.666/93. 

1. TERMOS DE REFERÊNCIA

1.1 Local: Campus do IFBA/Valença, Rua Vereador Romeu Agrário Martins, s/nº - Tento –
Valença/Bahia – CEP: 45.400-000.

1.2 Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 07 de dezembro de 2010, às 09:00 horas, 
(horário local) na Sala de Licitações da Reitoria, situada na Avenida Araújo Pinho, nº 39 –
Canela/Salvador/Bahia.

1.3 Estará afixado, no Quadro de Avisos do IFBA, Campus Valença e Reitoria, cópia do instrumento 
convocatório, e divulgado na página  www.ifba.edu.br, informações tel. (75) 3641.3051.

1.4 Forma de execução: Indireta
1.5 Tipo de Licitação: Menor Preço
1.6 Prazo máximo para execução dos serviços 120 (cento e vinte) dias corridos.
1.7 Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura das mesmas.
1.8 Autorização para a Licitação: Processo Administrativo nº 23280000632/2010-DV.
1.9 As despesas decorrentes da execução da obra, objeto desta Licitação, correrão à conta de 

recursos provenientes do Tesouro e foram estimadas com base em orçamento estimado em 
planilhas de quantitativos e preços unitários.

2. OBJETO DA LICITAÇÃO

2.1 A presente licitação se destina ao REGISTRO DE PREÇOS para a contratação futura de empresa 
de engenharia para execução das obras destinadas à AMPLIAÇÃO DO CAMPUS VALENÇA, com a 
construção de um pavilhão de salas de aula e um pavilhão de laboratórios, conforme os termos deste 
Memorial Descritivo / Especificativo, a partir das prioridades estabelecidas pela instituição e em 
conformidade com as normas técnicas pertinentes e legislação em vigor, a partir das prioridades 
estabelecidas pela instituição e em conformidade com este edital e seus anexos e as normas técnicas 
pertinentes.
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2.2 A estimativa de custo para a obra é da ordem de R$ 720.587,18 (setecentos e vinte mil, 
quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) e servirá apenas de subsídios às empresas 
licitantes para formulação de suas propostas, conforme Anexo II e III, tendo como fonte orçamentária:

2.2.1  A despesa decorrente da aquisição objeto desta licitação correrá à conta dos recursos 
consignados no Orçamento Geral da União para o Exercício de 2010, a cargo do IFBA, CAMPUS 
VALENÇA, UASG 158405, ORGÂO 26427, Programa de Trabalho – 000000, Fonte de Recursos – 0000
- Elemento de despesa - 00000.

2.3 ANEXOS:
Fazem parte integrante desta Concorrência:

a) Memorial descritivo / Especificativo - ANEXO I;
b) Planilha Orçamentária – ANEXO II;

e) Cronograma físico-financeiro – ANEXO III

f) Modelo de Planilha de Composição do BDI – ANEXO   IV

g) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação - ANEXO V;

h) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO VI;

i) Declaração de Visita ao Local do Serviço – ANEXO VII;

j) Relação de projetos executivos em AutoCAD disponibilizados no site: www.ifba.edu.br.  - ANEXO 
VIII;

k) Minuta da Ata de Registro de Preços – ANEXO IX.

l) Minuta do Contrato a ser celebrado – ANEXO X.

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na 
forma da minuta constante do Anexo VIII e nas condições previstas neste Edital.

3.2 - Será celebrada a Ata de Registro de Preços necessária para cobertura dos itens constantes do 
Projeto Básico – Anexo I, deste Edital.

3.3 - A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá VALIDADE DE 06(SEIS) MESES, 
podendo ser prorrogada por igual período, a partir da data de sua assinatura, de acordo com art. 4º, § 
1º do Decreto nº 3.931/01.

3.4 – É vedada a utilização da ata de registro de preços por órgãos/entidades não-
participantes, conforme Acórdão 668/2005 Plenário/TCU.

3.5 DA FORMALIZAÇÃO:

3.5.1 Homologada a licitação, será formalizada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do item, 
com o fornecedor primeiro classificado.

3.5.2 No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que constará da Ata, 
para que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalização do compromisso.

3.5.3 No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou 
se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste 
Edital, a Comissão Especial de Licitação, registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, 
mantido o preço do primeiro classificado na licitação.
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3.5.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a CEL fará o devido 
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de 
registro.

3.5.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações 
que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição 
pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade 
de condições.

3.5.6 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. 

3.6 DO CANCELAMENTO

3.6.1 Automático da ata de Registro de Preços:

a) Por decurso de prazo de vigência;
b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou
c) Pelo IFBA, CAMPUS VALENÇA quando caracterizado o interesse público.

3.6.2 Do registro do fornecedor:

a) O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

b) A pedido, quando, nos termos do art. 12, § 3º do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001:

1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência 
de casos fortuitos ou de força maior;

2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da 
elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.

3.6.3 Pela Administração, unilateralmente, quando:

a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no 
mercado;

b) Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;

c) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado. 

d) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;

e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de execução do serviço 
decorrentes da Ata de Registro de Preços;

f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata 
de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO À LICITAÇÃO

4.1 – As empresas licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados e opacos, 
denominados de ENVELOPE HABILITAÇÃO E ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL, devendo 
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constar, em todos, no subscrito (partes externas e frontais), a razão social do proponente e CNPJ, as 
referências desta Licitação, a numeração dos envelopes e sua denominação;

4.2 – Poderão participar desta licitação os interessados exclusivamente do ramo pertinente ao 
objeto que estiverem devidamente cadastrados ou não cadastrados no Sistema Integrado de 
Cadastro de Fornecedores (SICAF), não sendo permitido a participação de empresas em consórcio.
4.3 – Poderão participar do presente certame licitatório as empresas que:
4.3.1 – Atendam às condições deste edital;
4.3.2 – Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos 
termos dos Decretos nº 4.485, de 25 de novembro de 2002, e os não inscritos apresente a 
documentação correspondente no envelope no envelope de habilitação;
4.3.3 –Não estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, consórcio de 
empresas, e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;
4.3.4 – Não tenha sido declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar ou suspenso nos termos do 
Art. 87 da lei nº 8.666/93, por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, 
Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;
4.4 – Não poderão participar do presente certame licitatório:
4.4.1 – As licitantes enquadradas na hipótese do Art. 9º, Inciso III, da Lei 8.666, de 23 de junho de 
1993, ainda que na hipótese de participação indireta (pessoa que tenha qualquer vínculo de natureza 
técnica, comercial, econômica ou trabalhista com os integrantes das comissões);

4.5 – A Proposta para a presente Licitação, será recebida pela Comissão Especial de Licitação 
designada por Portaria da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento do IFBA.

4.6 – 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 questionamentos em ata.

4.7 – 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 a critério da Comissão de Licitação exigir os originais 
de cada um deles. 

4.8 - Relativos à Habilitação Jurídica: (para os licitantes não cadastrados no SICAF)

a) Registro comercial, no caso de empresário individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores;

b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva.

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício;

d) 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.

4.9 - Relativos à Regularidade Fiscal: (para os licitantes não cadastrados no SICAF)

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei;

b) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, do domicílio ou sede do 
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
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b.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Conjunta de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Receita 
Federal do Brasil. Serão os seguintes:

A. ENVELOPE HABILITAÇÃO

A.1 – Declaração de visita ao local da obra, conforme modelo ANEXO VII, emitida pela licitante;

A.1.1 – A licitante deverá obter informações sobre o endereço a ser visitado no Departamento de 
Administração - DEPAD, Campus Valença, até 02 (dois) dias antes da data prevista para o 
recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, fixada neste edital, pelo 
telefone (75) 3641.3051;

A.2 – A licitante poderá optar pela autenticação dos documentos até 02 (dois) dias antes da data 
prevista para o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, na sala de 
Reuniões de Licitações – Prédio Administrativo do Campus Valença, no horário das 09:00h às 
12:00h;

A.3 - Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA competente da região a que estiver 
vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, através da Certidão de 
Registro e Quitação. 

A.3.1 Tratando-se de empresa com sede em outra Unidade da Federação, exigir-se-á, ainda, o visto 
da Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
do Estado da Bahia, conforme Resolução nº. 413, de 27 de junho de 1997 – CONFEA.

A.4 – Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante do serviço, 
devidamente registrado no CREA e acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo 
CREA, em nome de profissionais de nível superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro 
permanente da empresa licitante, onde fique comprovada a responsabilidade técnica na Construção 
de Prédios (comerciais ou públicos) e/ou Execução de estrutura de concreto armado (comerciais ou 
públicos) com execução de instalações prediais (elétrica, hidro-sanitária, incêndio, lógica, etc.). Todos 
os serviços devem está compatíveis em área (m2) com o objeto desta licitação.

A.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas;

A.6 - Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do 
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto deste Convite;

A.6.1 - O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade 
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante.

A.7 – Indicação das instalações, aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis 
para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

A.8 – Declaração de inexistência de fato impeditivo á habilitação, conforme modelo do ANEXO IV

A.9 – Declaração de Empregador Pessoa Jurídica conforme modelo ANEXO V.
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A.10 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, de 
preferência, ser entregues numerados seqüencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de 
permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 

A.10.1 - Os documentos exigidos nesta Concorrência poderão ser apresentados no original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão 
Especial de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial.

A.10.2 - Serão aceitas somente cópias legíveis; 

A.10.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

A.10.4 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que julgar necessário.

B. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA:

B.1 - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar os projetos executivos e todos os 
documentos do Edital, sendo obrigatória a visita ao local da obra, executando todos os levantamentos 
necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais 
não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

B.2 - A visita ao local da obra deverá ser realizada até o segundo dia útil anterior à data fixada no 
preâmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta” e será 
efetuada em companhia de servidor(a) do Campus Valença, onde será executado a obra, com  visto 
do mesmo, mediante prévio agendamento de horário junto a DEPAD - Valença, pelo telefone (75) 
3641.3051.

B.2.1 - A visita ao local da obra deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em 
edificações, devidamente registrado no CREA e autorizado pelo responsável técnico indicado pela 
empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria;

C. ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL

C.1 – A proposta deverá ser apresentada em original datilografada ou impressa em papel timbrado da 
licitante, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, datada, assinada na última folha e rubricada em todas as páginas pelo representante 
legal da licitante ou procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa, ou por 
instrumento particular de procuração com firma reconhecida, e deve conter:

C.1.1 – Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega das 
propostas e de conclusão dos serviços não superior a 120 (cento e vinte) dias, contados da 
assinatura do contrato;

C.1.2 – Declaração de que o preço proposto inclui todas as despesas com materiais e equipamentos, 
ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores 
na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e 
demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa da obra 
discriminada nos projetos;

C.1.3 - Conter preços dos serviços em moeda nacional vigente;

C.1.4 - Apresentar planilha orçamentária, conforme ANEXO II

C.1.5 - Apresentar Composição de Preços Unitários de todos os itens e subitens que compõem 
o Anexo II.  

C.1.4.1 - Todos os itens devem permitir que se conheçam facilmente as quantidades e preços, 
para determinação do custo dos serviços, ficando a critério do IFBA, Campus Valença, à 
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apresentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, de esclarecimentos necessários à 
perfeita compreensão daqueles considerados obscurantes;

C.1.4.2 - A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o licitante de 
executá-los dentro do preço por item da proposta;

C.1.5 – A Planilha Orçamentária de Serviços (ANEXO II) deverá ser acompanhada do cronograma 
físico-financeiro, conforme ANEXO III.

4.6 - A empresa licitante deverá apresentar comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por 
cento) do valor total estimado da contratação, através do Balanço Patrimonial, devidamente 
registrado na Junta Comercial; 

4.7 – Apresentar Planilha de Composição de BDI, conforme ANEXO IV.

4.8 - Conforme Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº. 282, de 24 de 
agosto de 1983, o responsável técnico da licitante deverá carimbar e assinar todas as páginas 
dos orçamentos e especificações constantes na proposta de preço;

4.7 - O não comparecimento de representante da empresa licitante ao ato de abertura das propostas 
ou a falta de sua assinatura na respectiva ata implicará na aceitação das decisões da Comissão 
Especial de Licitação, ressalvado o direito de recursos, de acordo com a Legislação vigente.

4.8 - Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.

4.9. Disposições referentes à documentação:

4.9.1. 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 
IFBA, Campus Valença, (02) dois dias antes da abertura dos envelopes.

4.9.2. Os interessados que tenham dúvidas de caráter técnico ou legal, na interpretação dos termos 
desta Concorrência, serão atendidos durante o expediente administrativo, no IFBA, Campus Valença 
na Sala de Reuniões de Licitações, para esclarecimentos necessários, até (48) horas antes da 
abertura da licitação.  

4.9.3. 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.

4.9.4. 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.

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

4.9.6. O envelope Habilitação deverá conter também, NOME DA EMPRESA, ENDEREÇO, CEP, 
CNPJ, TEL, FAX, REFERÊNCIAS DA LICITAÇÃO, e a denominação da modalidade de Licitação, 
com as respectivas numerações e horário. 
5.0. DA COMPOSIÇÃO DO BDI:
5.1 - Todas as licitantes deverão apresentar como parte integrante de suas propostas, composição 
analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:

BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] x 100
onde:

IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;
ADM =  despesas administrativas (central e local);
DEF = despesas financeiras e seguros;
RIS = riscos e imprevistos;
LB = lucro bruto.
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Observação: A parcela IMP deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.

No orçamento estimado pelo IFBA, foram adotados os seguintes valores, que conduziram a um BDI 
de 25%:

IMP = 8,65%;
ADM = 5,00%;
DEF = 1,20%;
RIS = 1,15%;
LB = 9,00%.

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 5,00% 
PIS = 0,65%;
COFINS = 3,00%.

6. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

6.1. No dia, hora e local designado, receber-se-á das sociedades os envelopes Habilitação e 
Proposta Comercial. A Comissão Especial 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. 

6.2. A CEL 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.

6.3. 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. 

6.4. As dúvidas, que surgirem durante a reunião, serão a juízo da Comissão, por esta resolvida, na 
presença dos licitantes, ou deixada para ulteriores deliberações, devendo o fato ser registrado em 
ata, em ambos os casos.

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

7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. No julgamento da (s) proposta (s), onde a defesa dos interesses do Serviço Público será sempre 
princípio básico, a CEL considerará o que determina o Artigo 45 da Lei 8.666/93, quando será 
vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as determinações da presente 
concorrência e ofertar o menor preço por item.

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

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

7.4. Fica assegurado ao IFBA, Campus Valença o direito de revogar ou anular a licitação, de 
conformidade com o estabelecido no Artigo 49.

7.5. Nos termos do § 5ºº do Artigo 43, o IFBA, Campus Valença, até a emissão do empenho ou 
documento substituto poderá desclassificar qualquer licitante por despacho fundamentado. 



9

8. RECURSOS

8.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela CEL somente serão acolhidos, nos termos 
do Artigo 109 da Lei 8.666/93. 

8.2. Os recursos aos termos da Concorrência, somente serão acolhidos conforme o § 2. º do Artigo.

9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1. Após adjudicação, quando não houver recurso, com a entrega do objeto ao Licitante classificado, 
com o menor preço, a CEL encaminhará o processo para homologação da autoridade competente.

9.2 Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a notificação referida 
desta licitação, o IFBA, CAMPUS VALENÇA, 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.

10. PENALIDADES

10.1. A multa de que trata o Inciso II do Artigo 87 da Lei 8.666/93 será a critério da Administração, de 
até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

10.2. 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.

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

10.4 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.

10.5 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.

11. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pela PRODIN / Diretoria de Infraestrutura

11.2 - O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o 
representante do IFBA, Campus Valença, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do 
contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e 
estará especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei n.º 
8.666/93, estabelece, de especial forma, para as disposições contidas nos seus Arts. 67 a 76.
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11.3 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IFBA, Campus Valença para certificar 
Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços.
11.4 - O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou 
esclarecimentos de qualquer natureza.

11.5 – A Contratada se obriga a cumprir fiel e integralmente perante o IFBA, campus Valença 
exigências que venham a ser feitas pelo Fiscal do Contrato, que terá plenos poderes para:

11.5.1 – Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, 
prazo e segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da 
Contratada.
11.5.2 - Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de 
acordo com a técnica adequada, ficando a Contratada na obrigação de aceitar e atender às 
solicitações sem ônus para o IFBA, Campus Valença.
11.5.3 – Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal 
especializado que a juízo do IFBA, Campus Valença não atendam às necessidades ou exigências do 
serviço por mal desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender 
os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços.

11.6 - A Contratada proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de 
suas funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, 
interpor recursos junto a Diretoria do IFBA, Campus Valença.

11.7 – A Contratada se obriga a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que 
venham a ser solicitado pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste edital, de modo a 
garantir o seu perfeito acompanhamento técnico.

11.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do IFBA, 
Campus Valença através da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem 
caberá verificar se foram cumpridos os termos da Concorrência e demais requisitos.

11.9. A Contratada fornecera periodicamente, principalmente antes do pagamento de qualquer etapa 
concluída da obra, a documentação probante do vinculo regular dos empregados da empresa, 
conforme abaixo arrolado:

11.9.1. Ficha de registro (quando da assunção da obra);

11.9.2. Cópia da carteira de trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção da 
obra);

11.9.3. Cópia dos cartões de ponto, frente e verso;

11.9.4. Cópia dos recibos de pagamento;

11.9.5. Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho;

11.9.6. Comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS;

11.9.7. TRCT diante de eventual dispensa;

11.9.8. Cópia dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.

12. PAGAMENTO

12.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária mediante a 
apresentação de fatura discriminativa, devidamente certificada e atestada pelo fiscal do contrato, sem 
inclusão de qualquer despesa financeira pelo prazo de processamento do pagamento, quando 
mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação.
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12.2 As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro 
aprovado pelo IFBA, Campus Valença, considerando os serviços efetivamente medidos e 
apresentados num prazo não inferior a 30 dias.

12.3. Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições feitas pela Fiscalização da PRODIN / 
Diretoria de Infraestrutura)

12.4.Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada de documentação 
probante do vínculo regular dos empregados da empresa como:

- Guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas 
decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada;

- Ficha de registro (quando da assunção da obra)

- Cópia da Carteira de Trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção da obra);

- Cópias dos cartões de ponto, frente e verso;

- Cópias dos recebimentos de pagamento;

- Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho;

- TCRT diante de eventual dispensa;

- Cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.

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

13. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

13.1. Cabe ao IFBA, Campus Valença, a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e 
referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados.

14. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

14.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os 
elementos técnicos fornecidos pelo IFBA, Campus Valença.

14.2. Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.

14.3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente 
habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA, aceita pela CONTRATANTE, para execução das obras.

15. GARANTIA CONTRATUAL

15.1 A licitante vencedora prestará garantia de execução, na modalidade de fiança bancária, no 
percentual de 4% (quatro por cento) do valor do contrato, além de seguro garantia.

15.2 Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período.

15.3 - No caso de alteração contratual com acréscimo do valor original, a Contratada deverá 
apresentar, antes da celebração do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 4% do 
valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra correspondente a 4% do novo valor do 
contrato. 

16. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

16.1. O IFBA, Campus Valença reservar-se-á o direito de no interesse do Serviço Público, sem que 
aos licitantes caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização:

a) Adiar a data de abertura da presente licitação;

b) alterar as condições da Concorrência, e outros elementos que digam respeito a presente licitação.
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16.2. 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.

16.2.1. 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.

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

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta concorrência, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento.

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

Valença, 04 de novembro de 2010.

Comissão Especial de Licitação

Presidente da CEL Membro da CEL Membro da CEL
Cláudio Araújo dos Reis Itana Negrão Barbosa Souza Moacir Santos de Santana
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ANEXO I

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICATIVO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA
Rua Emídio dos Santos, s/nº - 3º andar, sala 13, Barbalho - Cep: 40301-015 – SSA/Ba.

Tel.: (71) 2102-9486 - Telefax: (71) 2102-9487
CNPJ: 13.941.232/0001-96 - Inscrição: no 70.244.376

REFORMA DO GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE AULA – CAMPUS 
VALENÇA

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICATIVO

1) CONDIÇÕES GERAIS

a) A obra será executada por empresa idônea do ramo da construção civil, doravante denominada 
CONTRATADA, de acordo com as normas, especificações e projetos, não sendo permitida qualquer 
alteração dos mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela fiscalização do IFBA.

b) Antes do início da obra a CONTRATADA deverá executar todas as instalações provisórias 
necessárias, de tal modo que facilite a recepção, estocagem e manuseio de equipamentos e 
materiais de construção a serem utilizados na obra, como também escritório, sanitários e 
alojamentos. Todos os custos e providências com ligações provisórias, serão da Construtora, como 
também os pagamentos referentes a consumos de água, luz, telefone, obtenção de alvará de 
construção, habite-se e demais taxas e emolumentos.

c) A CONTRATADA deverá instalar placas, em quantidades e tamanhos, de acordo com as normas e 
modelos fornecidos pela Fiscalização e colocados em locais a serem definidos.

d) Os materiais a serem empregados deverão obedecer às Normas da ABNT e ser de primeira 
qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário.

e) Cabe à proponente visitar o local da obra e consultar o IFBA por escrito até 5 (cinco) dias úteis antes 
da apresentação da proposta, no caso de dúvidas ou inconsistências em relação à documentação 
da proposta, serviços e materiais. Decorrido o prazo para esclarecimentos, todo e qualquer serviço 
ou material adicional que vier a ser necessário durante o decorrer da obra correrá às expensas 
exclusivas da CONTRATADA.

f) A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos 
de segurança necessários à execução dos serviços.

g) A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, 
incorporados ou não à obra, inclusive aqueles não citados nesta especificação, porém necessários à 
perfeita execução dos serviços.

h) A CONTRATADA se responsabilizará por danos pessoais e/ou materiais que porventura vier a 
causar ao IFBA ou a terceiros.

i) A CONTRATADA será responsável pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou 
construção decorrente dos - ou afetados pelos - serviços objeto desta especificação, até a aceitação 
final da obra pelo IFBA. Qualquer dano ou prejuízo será de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA.

j) A entrada e saída de equipamentos, ferramentas e materiais, bem como a remoção de 
remanescentes da obra deverão obedecer aos horários definidos pelo IFBA.
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k) Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão devidamente 
uniformizadas e obrigadas ao uso do crachá de identificação, quando nas dependências do IFBA.

l) Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui 
especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI - Equipamentos de Proteção Individual (cintos de 
segurança, capacetes, luvas, botas e óculos). O trânsito e/ou permanência em outras locais do IFBA 
que não no local da obra só serão permitidos a pessoal em serviço, mediante autorização por escrito 
do IFBA. A CONTRATADA nomeará um supervisor que se encarregará, permanentemente, de fazer 
cumprir o determinado nos subitens j e k.

m) Todos os materiais, serviços, equipamentos e acessórios mencionados nesta especificação, exceto 
onde explicitamente anotado em contrário, são de fornecimento da CONTRATADA.

n) Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da obra, 
incluindo a retirada dos entulhos e a limpeza de: esquadrias, pisos, revestimentos, bancadas, 
louças, espelhos, etc.

2) DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.

a) A CONTRATADA removerá e providenciará bota-fora de todo e qualquer material dispensável para 
a construção do empreendimento. O IFBA deverá ser consultado sobre o reaproveitamento de 
determinados materiais.

b) Caso necessário, as cavas para fundações serão devidamente isoladas, esgotadas e escoradas 
pela CONTRATADA, de modo a garantir a integridade das edificações vizinhas, logradouros e redes 
públicas.

c) Os dutos de drenagem, rede elétrica, hidráulica e de esgoto deverão ser instalados antes do término 
do nivelamento do terreno, sobre leitos adequadamente preparados.

3) FUNDAÇÕES

a) No alinhamento das novas paredes deverão ser construídas vigas baldrames em concreto armado, 
amarrando as novas sapatas, também em concreto armado, na dimensão especificada em projeto. 
Inicialmente, deverão ser marcados os gabaritos para o alinhamento da passagem da vala que 
deverá ser escavada segundo a linha do eixo, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas 
em projeto. A vala deve ser executada em profundidade pré-determinada em projeto. Fazer a 
regularização do fundo da vala por meio de apiloamento. Montar a forma, utilizando-se tábuas e 
sarrafos e posicionar a armadura, lançando, em seguida, o concreto, até atingir a espessura pré-
determinada em projeto para a base.

b) Serão de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos, custos adicionais ou atrasos na 
conclusão das diversas etapas dos serviços causados pela mudança da fundação.

c) É responsabilidade da CONTRATADA a remoção de quaisquer pedras, matacões ou peças de 
concreto enterradas que prejudiquem a construção das fundações.

d) Serão usadas fôrmas de madeira para fundação com tábuas de até 5 reaproveitamentos.
e) A dosagem racional do concreto deverá ser determinada por firma especializada, devendo a 

CONTRATADA apresentar o relatório técnico, constando o traço utilizado na obra conforme 
especificado em projeto.

f) As armaduras serão CA - 50 e CA – 60, conforme projeto estrutural.
g) Deverão ser obedecidos às condições de trabalho da peça a ser confeccionada, para que o concreto 

possa atender aos requisitos de resistência e trabalhabilidade requerida. O cimento deve ser medido 
em peso, fazendo-se contagem de sacos; Na dosagem racional, os materiais serão medidos da 
seguinte maneira: Brita 1 e 2 - medido em volume; água - não deve haver erro superior a 3% da 
quantidade total a ser adicionada.

h) O controle de resistência do concreto à compressão é obrigatório, devendo ser feito ensaio com 6 
corpos de prova, independente do tipo de dosagem, nos seguintes casos: para cada 20 m³ de 
concreto lançado; sempre que houver modificação dos materiais ou do traço; para cada elemento 
representativo da estrutura. Os resultados dos ensaios serão entregues à Fiscalização.

i) A tensão de ruptura à compressão do concreto não deve ser menor que o especificado no projeto 
estrutural. A mistura será sempre mecânica e o concreto deve ser lançado logo após o fim de 
amassamento, não sendo permitido intervalo maior que 30 minutos entre o início e o fim do 
lançamento do concreto de uma mesma betonada.

j) Não será permitido o lançamento de concreto remisturado e o concreto deve atingir a todos os 
cantos da forma e cobrir inteiramente a armadura para o que deve ser vibrado corretamente.
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k) Após a concretagem, a estrutura deve ser molhada diariamente, evitando, assim, a secagem 
prematura, durante, pelo menos, 07 dias, a contar da data do lançamento (cura).

l) A Construção das fôrmas e do escoramento deve ser feita de modo a haver facilidade na retirada 
dos seus diversos elementos. As escoras, quando roliças, terão diâmetro, mínimo de 3” e só 
poderão ter uma emenda, não situada no seu terço médio.

m) Antes do lançamento do concreto as fôrmas deverão ser limpas e molhadas até a saturação, para 
evitar que haja a retirada da água de amassamento do concreto.

n) Os prazos mínimos admitidos para retirada das fôrmas serão os seguintes: faces laterais - 03 dias; 
faces inferiores - deixando-se escoradas convenientemente espaçadas, prazo de 14 dias; faces 
inferiores sem pontaletes, prazo de 21 dias.

o) Quanto às armaduras serão obedecidas às prescrições da NB-1 e EB-3/67, devendo ser obedecido, 
rigorosamente, ao que se segue: as barras de aço antes de serem colocadas na forma deverão ser 
convenientemente limpas, não se admitindo a presença de impurezas que possam prejudicar a 
aderência ao concreto; as barras devem ser dobradas, rigorosamente, de acordo com os detalhes 
do cálculo estrutural, armadas nas fôrmas e posições indicadas, e amarradas com auxílio de arame 
recozido nº 18.

p) Durante o lançamento do concreto, deverão ser mantidas as posições iniciais das barras.

q) Quanto ao aspecto, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamentos que 
prejudicarão a sua estética.

r) Correrá, exclusivamente, por conta da Construtora, qualquer serviço que vise à correção das 
imperfeições do concreto (bexigas, esbojos, vazamentos, etc), decorrentes de uma má vibração e/ou 
confecção de formas.

s) Todos os materiais incorporados à estrutura serão fornecidos pela CONTRATADA, bem como todos 
os acessórios, equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários à perfeita execução das 
estruturas, tais como formas e escoramentos para pilares, vigas e lajes, vibradores, níveis, 
desempenadeiras, etc.

4) ESTRUTURAS

a) A CONTRATADA deverá fornecer e executar laje metálica, tipo Steel Deck em concreto armado, 
com espessura de 15cm, apoiada em vigas metálicas, chumbadas nas vigas e pilares de concreto 
armado existentes e a construir, com dimensões e disposições de acordo com projeto gráfico. Ainda, 
segundo projeto, haverá laje maciça em concreto armado. 

b) Serão executados 26 pilares novos em concreto armado.
c) A escada de acesso ao primeiro pavimento será executada em concreto armado 25 MPa.
d) Vergas e contra-vergas deverão ser colocadas sobre vãos de portas e janelas a serem abertos, 

assentadas com argamassa de cimento e areia, na espessura da parede e altura mínima de 20 cm, 
em concreto armado, contendo barras de aço CA-60, com diâmetros dimensionados conforme os 
vãos e prolongando-se 20cm para cada lado do vão a cobrir.

e) Serão usadas fôrmas de madeira para estruturas com tábuas de até 3 reaproveitamentos.
f) A dosagem racional do concreto deverá ser determinada por firma especializada, devendo a 

CONTRATADA apresentar o relatório técnico, constando o traço utilizado na obra conforme 
especificado em projeto.

g) As armaduras serão CA - 50 e CA – 60, conforme projeto estrutural.
h) Deverão ser obedecidos às condições de trabalho da peça a ser confeccionada, para que o concreto 

possa atender aos requisitos de resistência e trabalhabilidade requerida. O cimento deve ser medido 
em peso, fazendo-se contagem de sacos; Na dosagem racional, os materiais serão medidos da 
seguinte maneira: Brita 1 e 2 - medido em volume; água - não deve haver erro superior a 3% da 
quantidade total a ser adicionada.

i) O controle de resistência do concreto à compressão é obrigatório, devendo ser feito ensaio com 6 
corpos de prova, independente do tipo de dosagem, nos seguintes casos: para cada 20 m³ de 
concreto lançado; sempre que houver modificação dos materiais ou do traço; para cada elemento 
representativo da estrutura. Os resultados dos ensaios serão entregues à Fiscalização.

j) A tensão de ruptura à compressão do concreto não deve ser menor que o especificado no projeto 
estrutural. A mistura será sempre mecânica e o concreto deve ser lançado logo após o fim de 
amassamento, não sendo permitido intervalo maior que 30 minutos entre o início e o fim do 
lançamento do concreto de uma mesma betonada.
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k) Não será permitido o lançamento de concreto remisturado e o concreto deve atingir a todos os 
cantos da forma e cobrir inteiramente a armadura para o que deve ser vibrado corretamente.

l) Após a concretagem, a estrutura deve ser molhada diariamente, evitando, assim, a secagem 
prematura, durante, pelo menos, 07 dias, a contar da data do lançamento (cura).

m) A Construção das fôrmas e do escoramento deve ser feita de modo a haver facilidade na retirada 
dos seus diversos elementos. As escoras, quando roliças, terão diâmetro, mínimo de 3” e só 
poderão ter uma emenda, não situada no seu terço médio.

n) Antes do lançamento do concreto as fôrmas deverão ser limpas e molhadas até a saturação, para 
evitar que haja a retirada da água de amassamento do concreto.

o) Os prazos mínimos admitidos para retirada das fôrmas serão os seguintes: faces laterais - 03 dias; 
faces inferiores - deixando-se escoradas convenientemente espaçadas, prazo de 14 dias; faces 
inferiores sem pontaletes, prazo de 21 dias.

p) Quanto às armaduras serão obedecidas às prescrições da NB-1 e EB-3/67, devendo ser obedecido, 
rigorosamente, ao que se segue: as barras de aço antes de serem colocadas na forma deverão ser 
convenientemente limpas, não se admitindo a presença de impurezas que possam prejudicar a 
aderência ao concreto; as barras devem ser dobradas, rigorosamente, de acordo com os detalhes 
do cálculo estrutural, armadas nas fôrmas e posições indicadas, e amarradas com auxílio de arame 
recozido nº 18.

q) Durante o lançamento do concreto, deverão ser mantidas as posições iniciais das barras.

r) Quanto ao aspecto, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamentos que 
prejudicarão a sua estética.

s) Correrá, exclusivamente, por conta da Construtora, qualquer serviço que vise à correção das 
imperfeições do concreto (bexigas, esbojos, vazamentos, etc), decorrentes de uma má vibração e/ou 
confecção de formas.

t) Todos os materiais incorporados à estrutura serão fornecidos pela CONTRATADA, bem como todos 
os acessórios, equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários à perfeita execução das 
estruturas, tais como formas e escoramentos para pilares, vigas e lajes, vibradores, níveis, 
desempenadeiras, etc.

u) A laje referente à área de salas de aulas deverá ser executada do tipo steel deck, composta por 
telhas trapezoidais de aço galvanizado, com recheio de concreto 25 mpa.

5) PAVIMENTAÇÃO E PISO

Piso de Alta Resistência em Granilite
a) Todo o piso existente no pavimento térreo, de alta resistência (granilite), será revisado e recuperado 

nas áreas degradadas. A escada e o piso das áreas de circulação e salas de aula do primeiro 
pavimento serão de alta resistência (granilite). Nos pisos da escada deverão ser feitas ranhuras a 
fim de evitar derrapagens. 

b) Para o piso de alta resistência a executar, os painéis formados pelas tiras das juntas deverão 
exceder, levemente, o nível do piso acabado. A dosagem da granilha dependerá da sua 
granulometria, variando de 1:1, cimento e granilha, quando esta for muito fina, a 1:2:5 quando for 
agregado grosso. Deverão ser verificados o nível da base regularizada e a saliência das juntas, as 
quais corresponderão à espessura da camada de piso. Sobre a base serão chumbadas tiras 
plásticas ou metálicas que atuarão como juntas de dilatação, posicionadas de acordo com as juntas 
existentes. Será colocada também uma junta perimetral, afastada de 15 cm das paredes laterais. A 
superfície deverá ser limpa e umedecida 24 horas antes do assentamento. A mistura da granilha e 
cimento deverá ser efetuada a seco, no traço pré-estabelecido, até perfeita homogeneização. 
Deverá ser adicionada água em quantidade suficiente, para tornar a mistura plástica, sem 
segregação dos materiais. 

c) A mistura deverá ser espalhada sobre a camada de base, podendo semear-se a superfície com um 
pouco de granilha para diminuir os espaçamentos entre os grãos e conferir-lhe maior 
homogeneidade. A superfície deverá ser comprimida com um rolo (50 kg no máximo) e alisada a 
colher, retirando-se o excesso de água e cimento que aflorar à superfície. A cura deverá ser feita por 
7 dias no mínimo. 

d) O primeiro polimento deverá ser feito após 8 dias. Deverá ser efetuada a limpeza completa tornando 
a superfície visível. No caso da haver necessidade de recuperação do piso, a pavimentação deverá 
ter as mesmas características da existente e ser preparada e fundida no local. 
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Piso cerâmico 30x30cm cor branco, PEI – 4, Tipo - A
a) Nos sanitários, o piso receberá revestimento cerâmico, 30x30cm, na cor branca, tipo 1A, PEI 4. 
b) Antes do assentamento da cerâmica, deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da 

superfície do contra-piso ou base regularizada. A argamassa não deverá ser plástica demais, porque 
durante a cura a água em excesso poderá formar vazios entre a argamassa e a cerâmica, 
prejudicando a aderência. Deverá ser verificado o projeto do revestimento da pavimentação. Não 
deverá ser permitido o tráfego de pessoas sobre o piso, antes de completadas 24 horas. 

c) O rejuntamento deverá ser feito com pasta de cimento branco, no dia seguinte. Antes do 
assentamento, umedecer o contra-piso e as peças cerâmicas para evitar absorção da água da 
argamassa durante a cura. Se isto acontecer poderão se formar vazios sob a cerâmica. Utilizar 
gabarito no nível do piso acabado, para manter a espessura da junta e alinhamento das peças. 

d) O assentamento deverá começar pela peça inteira, utilizando-se argamassa mista de cimento, cal 
hidratada e areia, traço 1:0, 5:5. Depois de colocada em uma área não muito grande, deverão ser 
efetuadas batidas nas peças. Não deixar este procedimento para o fim do assentamento, quando já 
poderá ter iniciado o endurecimento da argamassa. Retirar o excesso de argamassa das juntas. 

e) Deverão ser previstas juntas de dilatação nas áreas grandes, aproximadamente 3 a 4 m de 
distância, e colocadas as peças com folgas de, no mínimo, 1 mm. A mesma folga deverá ser 
observada entre a cerâmica e qualquer fechamento vertical, ou nos encontros com outro tipo de 
piso. As juntas de dilatação deverão ter uma folga de, no mínimo 2 mm, e serem preenchidas com 
uma massa plástica (cimento branco ou argamassa pré-fabricada), para que não se tornem rígidas 
com o tempo.

Tábua corrida de 10 ou 20 cm, sobre caibro de 5 x 6 cm (todos em madeira de lei)
a) Assentamento piso de tábuas corridas, constituída por friso macho e fêmea, fixadas por meio de 

pregos em caibros pré-fixados no contra-piso. A base deverá ser limpa, retirando todo pó e partes 
soltas e umedecendo a superfície, 24 horas antes do assentamento das vigas. 

b) Deverá ser verificado, no projeto, o espaçamento entre vigas, não devendo exceder a 50 cm de eixo 
a eixo. Distâncias maiores e tábuas muito finas, causam o ranger desagradável desse tipo de piso. 
Deverá ser usada somente madeira com umidade de equilíbrio, para evitar, depois de já colocada, 
retração e empenamento por secagem posterior. Deverão ser tomadas precauções no 
assentamento e impermeabilização do lastro em andar térreo, para evitar falhas do soalho. 

c) Toda madeira deverá ser tratada com imunizante fungicida-inseticida, no caso de não terem sido 
fornecidas tratadas. Deverá ser verificado o projeto de arquitetura, definindo o sentido de aplicação 
das tábuas. Deverá ser verificado proteção do cômodo a ser assoalhado, contra intempéries. Uso de 
mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

d) As vigas deverão ser fixadas à laje ou lastro impermeabilizado, utilizando argamassa de cimento e 
areia 1:5 , perpendicularmente ao maior eixo da peça a pavimentar. Os vazios entre as vigas 
poderão ser preenchidos, salvo especificação em contrário, com concreto leve, argamassa fraca ou 
concreto simples. 

e) O projeto e a sobrecarga na laje deverão ser verificados. As tábuas deverão ser colocadas com o 
lado da medula para baixo, apertando-as fortemente umas às outras. Deverá ser utilizado martelo de 
borracha, de forma a não danificar as arestas. Deverá ser prevista junta de dilatação de 10 mm junto 
às paredes, em todo o perímetro do cômodo. 

f) Os frisos deverão ser fixados às vigas por meio de pregos ou parafusos apropriados, cravados 
obliquamente, de modo a ficarem invisíveis (no friso macho). Os pregos junção deverão ser 
rebatidos a fim de deixarem as ranhuras livres para alojamento das mechas (fêmeas). Deverão ser 
verificados, a fixação das tábuas e se a pavimentação está perfeitamente plana e desempenada.

Piso em carpete 3mm cor verde

a) Colocação de piso carptel como revestimento de piso, fixadas com cola de neoprene.

b) Deverá ser colocado, após o término dos trabalhos de pintura, eletricidade, instalação de 
esquadrias, vidros, ar condicionado, e quaisquer serviços que possam danificar o piso. Caso isso 
não seja possível, deve-se prever uma proteção a fim de não danificar o produto já instalado. 
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c) Antes de dar início às atividades de assentamento das mantas recomenda-se alguns cuidados 
quanto à compra e estocagem do material, aos equipamentos necessários à realização dos 
serviços, pois estes parâmetros irão interferir diretamente sobre a qualidade e desempenho do 
revestimento executado. 

d) O piso pode ser aplicado em vários tipos de contrapiso. Nos pisos de cerâmica esmaltada ou 
azulejos, torna-se necessária a sua regularização com massa de preparação. Todo contrapiso térreo 
deve estar totalmente impermeabilizado e seco.

e) Para verificar se há umidade ascendente em contrapisos, especialmente os térreos, colocar um 
pedaço de plástico ( ± 25 x 25 cm ) sobre o piso, fixá-lo com fita adesiva em vários pontos do 
ambiente e guardar 24 horas. Retirar o plástico e observar se há formação de gotículas ou presença 
de umidade na face do plástico em contato com o contrapiso.

f) Existindo vestígios de umidade, o piso não poderá ser aplicado. É necessário certificar-se da origem 
da umidade. Caso seja do processo natural de cura do contrapiso recente ou novo, deve-se 
aguardar mais alguns dias para se completar esse processo.
Persistindo a umidade, o contrapiso deve ser refeito e devidamente impermeabilizado para a 
aplicação do piso com forração textil. 

g) Caso o piso apresente buracos, irregularidades ou imperfeições é preciso regularizá-lo com uma 
camada de massa de regularização. Para correção de pequenas imperfeições deve-se aplicar uma 
camada de massa de preparação no contrapiso. 

h) A base deverá estar absolutamente nivelada, curada e endurecida, antes da aplicação do piso. O 
local deve estar iluminado, permitindo ao colocador a perfeita inspeção do contrapiso, bem como a 
verificação dos lotes de fabricação e quantidades necessárias.

Os adesivos utilizados são inflamáveis. 

i) O local deve ser naturalmente ventilado e o colocador deve tomar precauções quanto a faíscas 
provenientes de aparelhos elétricos, interruptores e cigarros. É rigorosamente proibido fumar 
durante a instalação de piso. As portas devem ter uma folga necessária para a colocação do piso. 

j) Para conservação do material, deve-se aspirar a poeira com tubo de sucção liso, as manchas 
comuns lavadas com esponja úmida com sabão em pó ou de côco enxugadas com um pano úmido 
e depois com um pano seco. Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI).

k) Aplicado sobre base plana, seca, dura, limpa, sem trincas nem manchas, utilizando-se adesivo 
fornecido pelo fabricante. As ferramentas utilizadas são: desempenadeira com dentes em "V" para 
aplicação do adesivo, régua metálica para orientação dos cortes e faca com lâmina reta para corte 
do material, todas elas especificadas pelo fabricante.

l) Determinar o ponto de partida da primeira manta no piso, desenrolar o material e, na dimensão do 
comprimento, mais uma sobra para arremate, cortá-lo com auxílio da régua e com a faca. A seguir, 
espalha-se a cola sobre o piso com desempenadeira denteada, e aplica-se o material já cortado, 
enrolado com o lado direito para dentro, de cima para baixo, alisando-se, depois, com uma espátula 
plástica. Na segunda manta, deve-se deixar a emenda, 10 cm de sobra e a seguir a sequência do 
desenho para que ele fique invisível.

6) COBERTURAS

a) A cobertura existente deverá sofrer revisão. As telhas, rufos, calhas, cumeeiras, madeiramentos 
(estrutura de sustentação), tubos e conexões de captação de águas pluviais degradados deverão 
ser substituídos por outros em perfeito estado, casos degradados. A impermeabilização das calhas e 
rufos deverá ser efetuada, com manta asfáltica auto-adesiva.
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7) ALVENARIAS 

a) As paredes a serem construídas deverão ser em tijolo furado (5x10x22 – iguais às já existentes) 
com seis furos na espessura final de projeto de 10 cm. O aperto das paredes será feito com blocos 
maciços. Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para 
suportar o peso dos tijolos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. Recomenda-se a 
proporção 1:2:8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de arenoso e oito partes de 
areia média ou grossa. 

b) O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa 
quanto à trabalhabilidade. Para o assentamento dos blocos com juntas a prumo deverão ser 
utilizadas armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas cerca de 
60 mm na altura. Para garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir 
entre fiadas contínuas. Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentando os blocos sobre 
uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. 

c) Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servirá 
de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o prumo e horizontalidade da 
fiada. Manter a espessura das juntas (12 mm) entre os blocos, completamente cheias.

8) DIVISÓRIAS 

a) No primeiro pavimento deverão ser fornecidas divisórias em miolo colméia revestida c/ fórmica em 
chapa fibra madeira prensada c/montantes alumínio anodizado natural em"l", "t" ou "x" inclusas 
portas de e = 35mm, com bandeira vidro,. A instalação das divisórias deverá seguir as orientações 
dos fabricantes.

b) Os boxes sanitários terão divisórias em granito e= 3cm assentada com argamassa, traço 1:3, 
chumbadas no piso com altura de 2,10 m e serão fixados com acessórios em aço inox.

9) REVESTIMENTOS

a) As paredes existentes em tijolo maciço aparente deverão ser mantidas, sem receber qualquer tipo 
de revestimento. 

b) Será aplicada nas paredes a serem construídas no sanitário (parte interna) argamassa de chapisco 
de traço 1:3 de cimento e areia média lavada e peneirada sobre todas as paredes e vigas a serem 
construídas. O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com 
superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. O 
procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200. 

c) Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, 
materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. A superfície a ser 
chapiscada deverá ser molhada. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão 
vigorosa da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base 
que se pretende revestir. 

d) Será aplicado emboço de traço 1:2:4 de cimento, areia média lavada e peneirada e arenoso sobre 
as faces das paredes e lajes a serem construídas. A aplicação deverá ser iniciada somente após 
concluído os serviços a seguir indicados, obedecidos seus prazos mínimos: 24 horas após a 
aplicação do chapisco; 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das 
alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para início dos serviços de revestimento, excluído o 
chapisco; 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso esta seja a camada 
única.

e) A espessura mínima admitida é de 15 mm, se for receber reboco, é de 20 mm, caso seja camada 
única. Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20 mm, deverão ser 
fixadas telas metálicas galvanizadas, de abertura mínima de malha igual a 6 mm, na altura 
intermediária da camada. O procedimento de execução da massa única deverá obedecer ao 
previsto na NBR 7200. 
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f) O plano de revestimento será determinado através de pontos de referência, dispostos de forma tal, 
que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da régua a ser utilizada. Nesses pontos, 
deverão ser fixados taliscas de madeiras ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para 
tanto, argamassa idêntica a que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de 
revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se 
argamassa que será sarrafiada, constituindo as guias ou mestras. 

g) Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, lançando-a 
vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através de 
processo mecânico, até preencher a área desejada. Estando a área preenchida por argamassa, 
deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da 
desempenadeira. 

h) Após receber o emboço, as paredes dos sanitários deverão ser revestidas com peças cerâmicas na 
dim.: 10x10cm, tipo A, na cor branca. O assentamento das peças cerâmicas só poderá ser iniciado, 
quando forem concluídos os seguintes serviços: a) instalações elétricas e hidráulicas b) contra-piso; 
c) emboço, com no mínimo 7 dias de aplicado; d) instalações de contramarcos; e) marcações dos 
níveis; f) plano executivo para definição das posições dos arremates. 

i) É recomendável que a areia utilizada para se fazer a argamassa, tenha uma dimensão máxima de 
1,2 mm. O prazo para utilização da argamassa preparada é de 2 horas a partir da colocação do
cimento. 

j) As peças deverão ser colocadas, antes do assentamento, em tanques não metálicos contendo água 
por um período mínimo de 15 min. O rejuntamento das cerâmicas deverá ser iniciado após 
decorrido, no mínimo, 7 dias do seu assentamento. Antes da liberação para realização desse 
serviço, deverão ser verificadas as peças que apresentarem falhas de aderência, removendo-se as 
suspeitas imediatamente. 

k) O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de duas 
cerâmicas colocadas em pontos estratégicos num mesmo plano e nível. Feita a marcação, 
o emboço  ou base deverá ser umedecido. Uma porção da deverá ser colocada no tardoz da peça 
cerâmica, de modo que toda a superfície fique coberta. 

l) O volume de argamassa deverá ser o suficiente para produzir uma camada de, no máximo, 15 mm. 
O excesso deverá ser removido com a colher de pedreiro e a cerâmica deverá ser colocada com 
argamassa sobre o emboço e pressionado uniformemente contra a parede. 

m) Se necessário, deverão ser dados pequenos impactos, para o seu perfeito nivelamento e prumo. O 
excesso de argamassa, extravasado das juntas, deverá ser removido. Para manter a bitola das 
juntas, deverão ser utilizadas peças plásticas em forma de cruz, na dimensão mínima de 2 mm. 

n) Em panos com área superior a 32 m² ou que um dos lados tenha mais de 8 m, deverão ser feitas 
juntas de movimentação, conforme disposto na NBR 8214. As juntas deverão estar bem alinhadas, 
permitindo-se apenas, no máximo, 2 mm de desvio entre as bordas das cerâmicas considerados 
alinhados, e a borda de uma régua de 2 m de comprimento aprumadas com as cerâmicas dos 
extremos.

10) ESQUADRIAS

a) A nova porta externa será de abrir, em duas folhas, na dim.: 1,60x2,97m, com venezianas de 
alumínio anodizado natural e bandeira superior de vidro liso comum, h= 1,00m. A porta externa 
existente deverá sofrer revisão e mantida se não houver avarias. Havendo avarias, a mesma deverá 
ser substituída por esquadrias com venezianas em alumínio anodizado natural e bandeira superior 
com vidro liso comum, h=1,00m. As portas do depósito, de acesso aos sanitários, as dos boxes 
internos dos mesmos, também serão com veneziana em alumínio anodizado comum. Já as portas 
das salas de aula serão em madeira compensada lisa para pintura, incluso aduela e acessórios 
necessários. 

b) Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a porta e o portal deverá 
ser uniforme em todo o perímetro da mesma. Após o assentamento, deverá ser verificado o 
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funcionamento da porta. Deverá ser iniciado o assentamento, posicionando-se o batente de acordo 
com o nível da soleira, alinhando-o em função do revestimento da parede e do sentido do giro da 
folha da porta. Chumbar o batente na alvenaria com a argamassa de cimento, cal hidratada e areia 
média ou grossa no traço 1:2:8. Fixar a porta no batente, utilizando-se dobradiças, em seguida,
colocar a fechadura.

c) As novas janelas (basculante) deverão ser em alumínio anodizado natural e vidro liso comum e as 
janelas existentes deverão ser substituídas por outras com as mesmas especificações. Deverão ser 
observados o nível do peitoril, as dimensões do vão, as folgas necessárias e os pontos do reboco 
interno e externo. Após a colocação do contramarco, chumbado com argamassa de cimento e areia 
no traço 1:3, fixar as folhas das janelas por meio dos dispositivos de fixação que acompanham o 
caixilho.

d) Na cobertura, as aletas em fibra de vidro deverão ser substituídas por outras, também, translúcidas 
e incolores, estruturadas com perfis de alumínio.

11) VIDROS

a) A CONTRATADA irá fornecer e instalar adequadamente vidros lisos incolores de 4,0 mm nas 
devidas esquadrias. As chapas de vidro serão fixadas com massa apropriada no rebaixo do caixilho 
que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e outras impurezas. 

b) As chapas de vidro deverão ser colocadas de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de 
quebrá-las e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. As 
chapas de vidro deverão ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser 
de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. 

c) Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos 
rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro 
ou caixilho. Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas 
de vidro. 

d) Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com 
materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar 
condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, 
sempre que possível, cortes no local da construção. 

e) As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem 
irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável 
(vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar 
sua presença evitando danos e acidentes. 

f) Deverá ser distribuído o colchão de massa por todo o rebaixo e será pressionada a chapa de vidro, 
de maneira que a lateral posterior fique com uma camada uniforme de massa com espessura não 
inferior a 2 mm. Será colocada, então, a segunda demão da massa. A massa deverá ser aplicada de 
maneira a não formar vazios e sua superfície aparente deverá ser lisa e regular. 

g) A moldura deverá ser fixada e, em seguida, aplica-se a massa de maneira a se preencher a folga da 
lateral anterior, que também deverá ter espessura mínima de 2 mm.

12) FORRO

Forro em réguas de PVC (L=20cm)
a) Em todo o pavimento térreo e nos sanitários, exceto circulação, deverá ser instalado forro em PVC, 

com réguas de 10 cm com encaixe tipo macho-fêmea, que serão parafusadas em estruturas de aço, 
PVC rígido ou madeira, fixados na laje. Inicialmente deverá ser montada a estrutura de sustentação 
obedecendo à distância de 1,20m para a estrutura principal e 50 cm para as linhas de fixação do 
forro; Em seguida serão fixados os roda-tetos (perfil "U") junto às paredes com parafusos. 

b) Será determinada a posição das luminárias, de forma que estas sejam fixadas sempre junto à 
estrutura de sustentação e nunca somente nas barras do forro; A primeira barra de forro será 
encaixada no roda-teto e fixada na estrutura de sustentação, utilizando pregos para madeira ou 
rebites para metal. Encaixada a segunda barra deverá proceder assim sucessivamente até o fim da 
área a ser revestida; Quando houver necessidade de fazer emendas no forro, utilizar o perfil de 
união (perfil "H"). 

c) Deixar sempre uma folga de 3 a 4 mm na junção das barras de forro com perfis de acabamento 
(perfis "U" e "H") para que o material possa sofrer dilatação.

Forro de fibra mineral termo-acústico de 625x625mm (salas de aula, biblioteca, auditório, etc.)
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a) Colocação de forro constituído de painéis isolantes de fibra mineral (lã de rocha), apoiados em estrutura 
de alumínio anodizado, pintados com epóxi, podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento de 
tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes. Os cômodos que receberem o forro deverão 
ser indicados no projeto, assim como a altura de instalação. 

b) A estrutura de sustentação deverá ser formada por perfis de alumínio em "T".  No encontro entre o forro 
e a parede deverão ser instaladas, na parede, cantoneiras de alumínio. Uso de mão-de-obra 
especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

c) Marcar, em todo o perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, colocando-se as cantoneiras 
de arremate na parede, por meio de buchas e parafusos ou outro elemento de fixação. Fixar os perfis 
principais e secundários, no teto, com pendurais ou arame galvanizado. 

d) A cantoneira de arremate dará a referência do nivelamento das linhas dos perfis. Apoiar as placas 
removíveis de forro sobre as abas dos perfis principais, pronta para receber a pintura.  devendo, para 
tanto estar lisas e sem irregularidades. Caso sejam previstos, fixar luminárias ou outros equipamentos 
aparentes nos perfis.

13) PINTURA

Pintura dos tijolos em verniz brilhante sintético em 2 demãos

a) Aplicação de verniz em paredes de tijolo, resultando um acabamento uniforme, transparente e 
brilhante. 

b) A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e livre de graxa, ficando livre de rebarbas e 
imperfeições. Só deve ser aplicada, no mínimo, 30 dias após a conclusão do concreto. É recomendável 
a aplicação de líquido selador ou de fundo preparados, a fim de que não surjam imperfeições futuras. 

c) Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI), 
principalmente, pelo uso de máscara apropriada e óculos protetores quando da aplicação do verniz. 

d) Espalhar o verniz uniformemente sobre a superfície com rolo, trincha ou revólver, evitando a 
formação de sulcos ou escorrimentos na película de acabamento. A primeira demão deve ser diluída 
em 25% de água e a segunda em 10% de água, no máximo.

Emassamento de lajes, com duas demãos de massa corrida à base de pva
a) Execução do emassamento de lajes, indicado para nivelar e corrigir imperfeições em qualquer 

superfície de alvenaria, para posterior aplicação de pintura. Deve ser aplicada sobre uma superfície 
firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. 

b) Para superfícies excessivamente absorventes, recomenda-se aplicar um líquido selador anterior ao 
emassamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI). 

c) Aplicar a massa corrida com desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas 
e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, lixar, com lixa de grão 100 
a 150, a fim de eliminar os relevos; aplicar a 2ª demão, corrigindo o nivelamento e, após o período de 
secagem, proceder o lixamento final.

Pintura látex PVA em lajes com duas demãos
a) Execução de serviços de pintura em paredes internas, com tinta látex, a ser aplicado em superfície de 

alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. A superfície deve estar plana, sem 
fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, 
gordura, sabão e mofo.  

b) A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua 
execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a 
superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é 
recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absorção do produto. 
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c) A cor deve ser definida no projeto. Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e 
secagem da tinta.  Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), principalmente da máscara e óculos protetores quando a aplicação for através da 
pulverização. 

d) Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície preparada. Cada 
demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com 
intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída 
de 1:1 em volume de tinta e água.

14) GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS

a) O corrimão da escada e o guarda-corpo do mezanino serão em aço galvanizado, sendo de Ø 2,5” 
para os guarda-corpos e 2” para os corrimãos das escadas. 

b) Nos guarda-corpos, deverá ser inclusos tela aramada conforme os já executados. Todas as partes 
metálicas receberão esmalte sintético na cor vermelha após lixamento, limpeza e tratamento anti-
corrosivo. 

c) O esmalte sintético deverá ter perfeita aderência com a base da pintura. Cada camada aplicada 
deverá produzir uma película seca com espessura mínima de 25 micra. 

d) Deverá ser aplicado o esmalte sintético sobre a superfície preparada, retocada, limpa, seca e livre 
de graxa. A tinta deverá ser espalhada uniformemente sobre a superfície com uma trincha de cerdas 
longas passada no sentido da parte não pintada para a parte pintada, sempre na mesma direção, 
exercendo-se pouca pressão.

e)  A segunda demão deve ser aplicada somente após a secagem da primeira, com intervalo de tempo 
mínimo de 10 horas, salvo recomendação do fabricante. Deve-se evitar a formação de sulcos na 
película da pintura.

15)  ARREMATES

a) As soleiras serão em granito cinza no encontro de piso dos sanitários com a circulação, assim como 
nos vãos das portas externas. As mesmas deverão ter a largura especificada, o comprimento na 
medida do vão de porta mais 4 cm. Deverão ser planas, sem trincas ou deformações, com textura 
uniforme e polida. A soleira terá o mesmo nível do piso, devendo-se penetrar 2 cm de cada lado na 
parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência o alinhamento das paredes.

b) Os peitoris serão em peças de mármore de e = 2 cm com largura especificada e comprimento na 
medida do vão da esquadria mais 4 cm. As peças deverão ser planas, sem trincas ou deformações, 
com textura uniforme e polida. Deverão ser assentados penetrando 2,00 cm de cada lado da parede 
no vão da esquadria. Sobre a camada de argamassa, nivelada, será lançado o pó de cimento, que 
formará uma pasta sobre a qual o peitoril deverá ficar completamente assentado, nivelado ao longo 
da esquadria. A peça de granito será limpa de qualquer resíduo de argamassa. A largura do peitoril 
será de 15 cm.

16)  FERRAGENS

a) As dobradiças de portas serão cromadas do tipo reforçado.
b) As fechaduras serão em metal cromado, de alta qualidade e deverão ser apresentadas à 

fiscalização do IFBA para aprovação do tipo antes da instalação.
c) As fechaduras existentes deverão ser conferidas. As que apresentarem defeito deverão ser 

substituídas por outras, cromadas, de alta qualidade e as mesmas deverão ser apresentadas à 
fiscalização do IFBA para aprovação do tipo antes da instalação.

17) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

a) A CONTRATANTE fornecerá, instalará e interligará, de acordo com as recomendações dos 
respectivos fabricantes, todos os dutos, conexões, registros, louças, acessórios e equipamentos 
indicados em projeto. 



24

b) Toda a tubulação de água será aparente.  As juntas deverão apresentar perfeita estanqueidade, não 
sendo admitido o uso de cordão, massa, estopa ou tinta zarcão. Não será permitido o uso de rolhas, 
madeiras, papéis ou estopas para vedação de extremidades e pontos de alimentação. 

c) As extremidades das tubulações permanecerão tamponadas com "caps" durante a execução, sendo 
o tamponamento retirado apenas na ocasião do assentamento das peças. Deverá ser feita a limpeza 
das pontas dos tubos e das bolsas roscáveis das peças e/ou conexões. 

d) Os tubos serão cortados, rigorosamente, no esquadro para que a rosca não se desenvolva torta. 
Rosquear as pontas do tubo com tarraxa apropriada alcançando somente a parte a ser coberta pela 
conexão. Utilizar fita veda-rosca, revestindo as pontas do tubo, a fim de garantir uma perfeita 
vedação.

e) As peças deverão seguir as seguintes especificações:
As torneiras deverão ser em metal cromado, com fechamento automático, de alta qualidade;
O registro de gaveta será do tipo bruto, não cromado;
As tubulações, conexões, ralos, sifões e caixas sifonadas serão de primeira qualidade, com grelhas 
em acabamento cromado.
Antes das instalações, as peças deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para aprovação.

18) BANCADAS

a) As bancadas e rodapia dos sanitários serão em granito cinza polido e=2,5cm, largura 60cm 
fornecimento e instalação, com quatro cubas de louça branca oval e todos os acessórios 
necessários. As bancadas serão chumbadas na parede, com apoios de metalon, com h= 90 cm. 
Todos os equipamentos e instalações dos sanitários para pessoas com necessidades especiais 
deverão seguir a NBR 9050.

19) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a) Na reforma, caso necessário, a CONTRATADA fornecerá, instalará e interligará todos os painéis, 
disjuntores, chaves, luminárias, lâmpadas, tomadas, interruptores, bandejamento, dutos, fiações, 
abastecimento e demais materiais e equipamentos, conforme orientação da fiscalização do IFBA.

b) Os dutos de alimentação serão subterrâneos, sendo responsabilidade da CONTRATADA a 
recomposição de pisos, azulejos, revestimentos, estruturas e acabamentos danificados ou 
removidos para sua instalação.

c) Todos os quadros serão providos de aterramento, do tipo e material aprovada pala concessionária 
de energia e telecomunicações devidamente isoladas e deverão ser providos de protetores de 
surtos.

d) Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores compatíveis com sua respectiva carga e deverão 
estar de acordo com as normas técnicas.

e) Os eletrodutos correrão aparentes nas paredes de tijolo aparente e embutida nas outras paredes. A 
enfiação será em cobre eletrolítico de alta condutibilidade, com revestimento plástico (cloreto de 
polivinílio, rígido de alto impacto) em eletrodutos em PVC rígido, em bitolas convenientes. Para 
facilidade de identificação, os condutores de isolamento termoplástico serão fornecidos em cores 
diversas, de acordo com a NBR 5410.

f) Os eletrodutos rígidos aparentes deverão ser adequadamente fixados por braçadeiras metálicas, em 
bitolas que garanta sua estabilidade, de modo a constituírem um conjunto de boa aparência e de 
firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os esforços na sua enfiação.

g) Eventualmente, poderão ser feitas curvas nos eletrodutos rígidos, desde que estas não 
comprometam o material com fendas ou redução da seção externa.

h) Deverão ser empregadas, caixas de passagem em todos os pontos de emenda ou derivação de 
condutores, nos pontos de instalação de aparelhos e disjuntores, bem como nos postos de entrada 
ou saída dos condutores na canalização.

i) Todos os condutores deverão ser instalados de forma que os isentem de esforços mecânicos 
incompatíveis com sua resistência, de maneira que, quando completada a instalação, o sistema 
esteja livre de curto-circuito.

j) As bitolas dos condutores deverão ser compatíveis com as cargas dos circuitos correspondente. Os 
fios rígidos ou flexíveis deverão obedecer a um padrão de qualidade e segurança.
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k) As luminárias serão completas para uma, duas e três lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, 
corpo em chapa de aço tratada e pintura externa na cor branca, refletor e aletas parabólicas com 
acabamento especular de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento, alojamento para reator no 
próprio corpo, dimensões: altura 113 mm, largura 118 mm e comprimento 1220mm. Deverá ser 
verificado desde o interruptor de comando à correta operação da luminária. A montagem 
compreenderá a fixação da luminária na posição indicada no projeto, a ligação elétrica às bases do 
reator, a instalação das lâmpadas e fechamento. As luminárias serão de sobrepor para áreas de laje 
e de embutir para as áreas forradas.

l) Todos os interruptores e tomadas serão substituídos por outros, os quais deverão estar de acordo 
com o novo padrão brasileiro de tomadas, segundo NBR 14136, ser de alta qualidade, na cor 
branca. Antes da instalação, uma amostra do produto deverá ser apresentada à fiscalização do IFBA 
para aprovação. A montagem compreenderá a ligação elétrica, a fixação dos conjuntos de 
interruptores e tomadas em caixa e a colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. Após 
sua instalação, deverá ser verificado o funcionamento de todos os interruptores e tomadas com sua 
tensão nominal.
Antes das instalações, as peças deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para aprovação.

19) PLATAFORMA DE ACESSO VERTICAL

a) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar uma plataforma de acesso vertical, com duas paradas 
(térreo e primeiro pavimento), com cabine, botoeiras e todos os acessórios necessários ao seu 
perfeito funcionamento, seguindo as dimensões representadas em projeto e deverá estar de acordo 
com as devidas normas.

20) LIMPEZA

b) Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverão ser 
postos fora pela CONTRATADA, após inspeção e autorização do IFBA que constatará a ausência 
de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente.

c) Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverão ser 
totalmente limpos e polidos com cera e polidores.

d) Deve-se atentar aos cuidados para não danificar vidros, luminárias, revestimentos e pinturas.
e) A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da 

mesma pela fiscalização do IFBA. 
f) Após limpeza, todas as superfícies laváveis serão lavadas com sabão neutro e água.
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ANEXO II

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

REFORMA PAVILHÃO (NOVAS SALAS DE AULA) - CAMPUS VALENÇA
VALORES CONTRATUAIS

ITEM DESCRIÇÃO
UNID. QUANT.

PREÇO 
UNIT. 

PREÇO TOTAL 
(R$)

1 Canteiro de obras 6.945,79

01.01 Placa da Obra em chapa de aço zincado e 
estrutura de madeira.

m² 9,00 167,31 1.505,79

01.02 Mobilização e desmobilização de 
equipamentos.

Vb 1,00 3.800,00 3.800,00

01.03 Taxas e emolumentos. Vb 1,00 1.640,00 1.640,00

2 Serviços Preliminares 10.177,52

02.01 Retirada das Luminárias Unid. 48,00 5,42 260,16

02.02 Retirada de Esquadrias metálicas, portão 
de alumínio, nas dimensões 8,15 x 6,48m

m² 52,81 6,60 348,55

02.03
Retirada de Esquadrias metálicas, portão 
de alumínio, nas dimensões 3,00 x 2,92m 
(com reaproveitamento)

m² 26,28 6,60 173,45

02.04 Retirada de esquadrias de alumínio 
(incluíndo vidros)

m² 125,79 6,60 830,21

02.05 Retirada de esquadrias de madeira m² 10,08 8,13 81,95

02.06 Demolição de piso de alta resistência m² 38,64 10,56 408,04

02.07 Demolição de contra-piso c/ uso de 
ponteiro (espessura até 4cm)

m² 38,64 10,56 408,04

02.08 Demolição de alvenaria tijolo furado m³ 59,10 41,24 2.437,41

02.09 Carga, transporte e descarga de entulho 
mecanizada até 10 km.

m³ 200,00 17,13 3.426,00

02.10 Retirada de aletas translúcidas incolor de 
fibra de vidro

m² 326,76 5,52 1.803,72

3 Infra-estrutura 27.860,62

03.01
Escavação manual de vala em solo de 
1° categoria até 2,00m de 
profundidade

m³ 73,00 22,90 1.671,70

03.02 Reaterro manual compactado m³ 61,00 4,19 255,44
03.03 Lastro em concreto magro, h=7cm m² 37,65 27,14 1.021,73
03.04 Concreto estrutura fck 25mpa m³ 13,00 333,70 4.338,10

03.05
Transporte, lançamento, adensamento 
e acabamento de concreto em 
fundação

m³ 13,00 116,75 1.517,75

03.07
Forma em chapa compensada 
resinada 12mm

m² 97,90 53,40 5.227,86

03.08 Aço CA-50 ø 12,5 a 20,0mm kg 2.033,40 5,21 10.599,10
03.09 Aço CA-50 ø 6,3 a 10,0mm kg 319,50 5,31 1.697,34
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03.10 Aço CA-60 kg 176,30 8,69 1.531,61
4 Superestrutura 241.243,06
04.01 Preparo de concreto 25mpa m³ 178,11 333,70 59.435,31

04.02
Transporte,lançamento, adensamento 
e acabamento de concreto em 
estrutura

m³ 178,11 116,75 20.794,34

04.03
Forma em chapa compensada 
resinada 12mm m² 166,46 53,40 8.888,96

04.04 Aço CA-50 ø 12,5 a 20,0mm kg 98,80 5,21 515,00
04.05 Aço CA-50 ø 6,3 a 10,0mm kg 708,76 5,31 3.765,29
04.06 Aço CA-60 kg 211,71 8,69 1.839,23

04.07
Fornecimento e execução de estrutura 
metálica em perfil I com aço laminado 
ASTM A572

m² 453,15 171,00 77.488,65

04.08

Fornecimento e execução de laje tipo 
steel deck, incluindo tela 
antifissuramento e concreto (preparo, 
transporte, lançamento e 
adensameto), conforme 
especificações 

m² 453,15 151,20 68.516,28

5 Piso 59.889,24

05.01 Piso cerâmico tipo 1A, PEI-4, 30cm x 30 
cm, conform. especificações.

m² 37,52 47,65 1.787,83

05.02
Execução, com regularização, de contra-
piso em argamassa traço 1:3 (cimento e 
areia) espessura 3,0cm

m² 545,11 16,43 8.956,16

05.03
Piso de alta resistência em massa 
granilítica, inclusos juntas de dilatação em 
PVC e polimento mecanizado.

m² 507,59 46,34 23.521,72

05.05 Tablado (h=18cm) em assoalho de 
madeira de lei e = 2,5cm  apoiado sobre 
peças de madeita de lei de 6x12 e 5x5 cm

m² 25,00 140,18 3.504,50

05.06 Carpete para piso de auditório 3mm 
colocado

m² 105,60 26,00 2.745,60

05.07 Soleira em granito cinza 0,15m. m 10,30 70,07 721,72

05.08 Peitoril em marmóre branco nacional 
2x15cm

m 344,70 54,11 18.651,72

6 Vedação 71.808,49

06.01 Alvenaria em tijolo furado 10x20x20 cm m² 635,00 30,88 19.608,80

06.02

Divisoria 35mm bandeira vidro miolo 
colmeia revestida c/formica em chapa fibra 
madeira prensada c/montantes aluminio 
anodizado natural em"l""t" ou "x" incl portas 
excl suas ferragens e vidro.

m² 90,98 110,56 10.058,75

06.03 Divisória de granito e=3cm assentada com 
argamassa , traço 1:3

m² 31,16 313,24 9.760,56

06.04 Fornecimento e instalação de aletas 
translúcidas incolor de fibra de vidro

m² 377,13 85,86 32.380,38

7 Esquadrias metálicas. 54.544,70
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07.01
Assentamento de porta em alumínio 
anodizado, na dimesão : 0,60 x 1,80m, em 
perfis de venezianas, com fecho e todos os 
acessórios para o seu funcionamento.

m² 8,64 483,56 4.177,96

07.02
Assentamento de portão em alumínio 
anodizado, nas dimensões: 1,60 x 2,97 em 
perfis de venezianas, com fecho e todos os 
acessórios para o seu funcionamento.

m² 4,75 483,56 2.296,91

07.03

Assentamento de porta em alumínio 
anodizado, na dimensão : 0,80 x 1,80m, 
em perfis de venezianas, com fecho e 
todos os acessórios para o seu 
funcionamento.

m² 2,88 483,56 1.392,65

07.04

Assentamento de porta em alumínio 
anodizado, na dimensão : 0,80 x 2,10m, 
em perfis de venezianas, com fecho e 
todos os acessórios para o seu 
funcionamento.

m² 1,68 483,56 812,38

07.05

Assentamento de porta em alumínio 
anodizado, na dimensão : 0,70 x 2,10m, 
em perfis de venezianas, com fecho e 
todos os acessórios para o seu 
funcionamento.

m² 2,94 483,56 1.421,67

07.06 Assentamento de janela em alumínio 
anodizado, basculante, com fecho e todos 
os acessórios para o seu funcionamento.

m² 167,18 265,84 44.443,13

8 Esquadria de madeira. 7.145,33

08.01
Porta de madeira compensada lisa para 
pintura ,incluso aduela, alisar e dobradiça, 
e moldura para visor de vidro de 50x50cm 
(0,90x 2,10 m)

Unid. 24,57 290,82 7.145,33

9 Instalações Rede Hidro-Sanitária 15.666,35

09.01

Instalação com fornecimento de rede hidro-
sanitária objetivando a recuperação, 
redimensionamento e adequação, em 
conformidade com lay-out e equipamentos 
instalados(demanda de uso), conforme 
especificações técnicas.

Vb 1,00 10.000,00 10.000,00

09.02

Fornecimento com assentamento de vasos 
sanitários, em louça branca,  com 
descarga acoplada, de 1a. Qualidade, 
completo, com rabichos, bóias e todo os 
acessórios para seu perfeito 
funcionamento.

Unid. 8,00 121,13 969,04

09.03

Fornecimento com assentamento de vasos 
sanitários, para PNE em louça branca, com 
descarga acoplada, de 1a. Qualidade, 
completo, com rabichos, bóias e todo os 
acessórios para seu perfeito 
funcionamento.

Unid. 2,00 460,40 920,80
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09.04

Lavatório de canto em louça branca 
para portadores de necessidade 
especiais, torneira de pressão e todos 
os acessórios para seu perfeito 
funcionamento.

Unid. 2,00 163,18 326,36

09.05

Fornecimento, com assentamento, de 
mictório em louças branca, de 1a 
qualidade, com todos os acessórios 
para o seu funcionamento.

Unid.

3,00 188,71

566,13

09.06 Porta papel de louça branca de 15x15cm 
fornecimento e colocação

Unid. 8,00 27,44 219,52

09.07 Assentamento com fornecimento de Porta 
sabonete líquido

Unid. 6,00 29,08 174,48

09.08 Bancada em granito cinza polido e=2,5cm, 
largura 60cm fornecimento e instalação 

m² 2,96 154,60 457,62

09.09 Lavatório em louça de (embutir cuba) com 
torneira de pressão e acessórios

Unid. 8,00 254,05 2.032,40

10 Instalações Rede elétrica 49.447,95

10.01 Luminária fluorescente 2x32 W de 
sobrepor com aletas, refletor de AL, reator 
eletrônico, hermeticamente fechada.

Unid. 35,00 163,45 5.720,75

10.02 Luminária fluorescente 4x32 W de 
sobrepor com aletas, refletor de AL, reator 
eletrônico, hermeticamente fechada.

Unid. 120,00 243,56 29.227,20

10.03

Instalação com fornecimento, de rede 
elétrica objetivando o redimensionamento 
e adequação, em conformidade com lay-
out e equipamentos instalados(demanda 
de uso), conforme especificações técnicas, 
embutimento de rede elétrica aparente, 
recuperação de quadros, de tomadas, 
disjuntores, interruptores, etc.

Vb 1,00 14.500,00 14.500,00

11 Instalações Rede lógica 16.225,32

11.01
Racks, switch, cabos UTP, Cabos de fibra 
óptica, montagem de tomada lógica, 
montagem de patch-painel, eletrodutos 
(fornecimento e instalação)

Vb 1,00 16.225,32 16.225,32

12 Cobertura 12.104,50

12.01 Recuperação dos rufos Vb 1,00 2.550,00 2.550,00

12.02 Recuperação das canaletas, com 
efetivação da proteção mecânica.

Vb 1,00 2.800,00 2.800,00

12.03
Assentamento de manta de 
impermeabilização nas canaletas de 
escoamento pluvial.

m² 190,00 35,55 6.754,50

13 Forros 53.055,98

13.01
Fornecimento e assentamento de Forro 
Acústico em fibra mineral, removível, 
modulação 625x625mm, apoiados em 
perfis metálicos tipo "T" suspensos em 
perfis rígidos, e=15mm.

m² 1.062,40 48,93 51.983,23
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12.02
Assentamento de Forro PVC em painéis 
lineares encaixados entre si e fixados em 
estrutura de madeira, dimensões 
100X6000mm.

m² 37,30 28,76 1.072,75

14 Revestimento de paredes 4.872,50

14.01
Fornecimento com assentamento de 
cerâmica 31 cm x 31 cm, tipo A, com 
espaçamento para rejunte de 3mm, em cor 
a ser definida pela instituição.

m² 127,82 38,12 4.872,50

15 Vidros e espelhos 18.168,15

15.01
Espelho cristal 4mm, com moldura em 
alumínio anodizado, fixação dos espelhos 
em botões francês cromado, conforme 
especifiações.

m² 4,32 240,87 1.040,56

15.02 Vidro liso para esquadria de 4mm incluindo 
fornecimento e assentamento

m² 167,18 102,45 17.127,59

16 Pintura 12.199,37

16.01
Esmalte sintético para guarda-corpo e 
corrimão metálicos, 02 demãos e 01 
demão de zarcão com cor a ser definida 
pela instituição.

m² 18,41 22,20 408,70

16.02
Pintura esmalte duas demãos 
c/emassamento, fundo nivelador p/ 
esquadria de madeira  

m² 35,00 21,48 751,80

16.03 Pintura em verniz brilhante sintético para 
tijolo 2 demãos

m² 1.516,48 6,26 9.493,16

16.04 Pintura em tinta látex PVA para laje 
(maciça), 2 demãos, incluso emassamento

m² 65,00 23,78 1.545,70

17 Plataforma de acesso vertical 46.000,00

17.01

Instalação com fornecimento de plataforma 
de acesso vertical, com 02 paradas (térreo 
e 1o. Pavimento), com cabine, botoeiras e 
todos os acessórios para o seu 
funcionamento, possibilitando a 
acessibilidade aos PNE.

Unid. 1,00 46.000,00 46.000,00

18 Serviços complementares 13.232,32

18.01 Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 
2.1/2" com braçadeira

m 70,00 94,26 6.598,20

18.02 Tela aramada em aço galvanizado m² 14,04 20,51 287,96

18.03 Molas aéreas para portas. Unid. 13,00 180,00 2.340,00

18.04
Barra de apoio reta para PNE em aço 
galvanizado revest. em PVC e nylon comp 
800mm, D=1.1/4"

Unid. 4,00 694,74 2.778,96

18.04 Limpeza final e geral. m² 1.040,00 1,18 1.227,20

TOTAL 720.587,18
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ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN

OBRA: REFORMA - NOVAS SALAS DE AULA

ÁREA DA REFORMA: 1.039,28 m²

LOCAL DA CONSTRUÇÃO: IFBA - Campus de Valença

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ítem Discriminação Valor (R$) % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês

 R$        6.945,79 
1 Canteiro de obras 6.945,79 1,0%

 R$      10.177,52 
2 Serviços preliminares 10.177,52 1,4%

 R$      13.930,31  R$   13.930,31 
3 Infra-estrutura 27.860,62 3,9%

 R$ 120.621,53  R$ 120.621,53 
4 Superestrutura 241.243,06 33,5%

 R$   29.944,62  R$      29.944,62 
5 Piso 59.889,24 8,3%

 R$   35.904,24  R$      35.904,24 
6 Vedação 71.808,49 10,0%

 R$      54.544,70 
7 Esquadrias metálicas 54.544,70 7,6%

 R$        7.145,33 
8 Esquadrias de madeira 7.145,33 1,0%

 R$     5.222,11  R$     5.222,11  R$        5.222,11 
9

Instalações Rede Hidro -
Sanitária 15.666,35 2,2%

 R$   16.482,60  R$   16.482,65  R$      16.482,65 
10 Instalações Rede Elétrica 49.447,95 6,9%

 R$     8.112,66  R$        8.112,66 
11 Instalações Rede Lógica 16.225,32 2,3%

 R$        6.052,25  R$     6.052,25 
12 Cobertura 12.104,50 1,7%

 R$   26.527,99  R$      26.527,99 
13 Forros 53.055,98 7,4%

 R$     2.436,25  R$        2.436,25 
14 Revestimento de paredes 4.872,50 0,7%

 R$      18.168,15 
15 Vidros e espelhos 18.168,15 2,5%

 R$      12.199,37 
16 Pintura 12.199,37 1,7%

 R$      46.000,00 
17

Plataforma de acesso 
vertical 46.000,00 6,4%

 R$        3.308,08  R$     3.308,08  R$     3.308,08  R$        3.308,08 
18 Serviços complementares 13.232,32 1,8%

Totais mensais 720.587,19 100,0%  R$      40.413,95  R$ 165.616,93  R$ 248.560,14  R$    265.996,16 

Totais acumulados 720.587,19 100,0%  R$      40.413,95  R$ 206.030,88  R$ 454.591,02  R$    720.587,18 
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ANEXO IV

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI

ADM - administração central xx%
DEF = despesas financeiras e seguros xx%
RIS = risco e imprevistos xx%
LB = lucro bruto xx%
IMP = impostos sobre faturamento* xx%
ISS xx%
PIS xx%
COFINS xx%

BDI** xx%

* soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)
** fórmula conforme item 9.1 do Edital.
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ANEXO V

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
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ANEXO VI

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 VII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS
(Emitida pela licitante)

Valença, xx de xxxxxxx de 2010.

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA – IFBA, CAMPUS VALENÇA.

Prezados Senhores,

Declaro para os devidos fins, que o Sr(a)............................................................................., portador(a) de RG 
nº..........................representante da Empresa................................................................, inscrita no CNPJ nº 
.............................................................compareceu ao local dos serviços em xx de xxxxxxx de  xxxx, tendo tomado 
conhecimento de todas as peculiaridades com vistas à execução das obras destinadas a Ampliação do Campus 
____________________________da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do IFBA, inteirando-se por 
completo das condições estipuladas na concorrência e da descrição constante Memorial Descritivo/Especificativo - Anexo I 
do Edital da Concorrência nº ___/2010.

Data:

Assinatura – nome do emitente da declaração, cargo e carimbo da Empresa com CNPJ.
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ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS EM AUTOCAD

DISPONIBILIZADOS NO SITE: WWW.IFBA.EDU.BR
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ANEXO IX

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......................

VALIDADE: 06 (seis) MESES

Aos  ............... dias do mês de .......... de 2010, no O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA -
IFBA, Campus Valença, CNPJ 10.764.307/0003-84, neste ato representada por seu Diretor Geral Egberto Hein da Silva, 
RG. 000.000-00, CPF. Nº 000.000.000-00, denominada simplesmente CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/93, dos 
Decretos nºs. nº 3.931/01; nº 4.342/02 e 5.450/05; subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e demais 
normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na Concorrência Pública nº. 01 / 2010 pelo 
Sistema de Registro de Preços, Ata de julgamento de Preços, publicados no Diário Oficial da União e homologados pelo 
Ordenador de Despesas do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA, Campus Valença 
Processo nº 23280.000632/2010-DV, RESOLVE registrar os preços para a contratação dos serviços do ITEM .........., que 
passa a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos pela EMPRESA ........................................., situada a 
..................................., fone (.....)................, CNPJ........................, representada por..............................................cuja 
proposta foi classificada em 1º lugar no certame.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratação de empresa de engenharia para ampliação do IFBA, Campus Valença e acordo com 
as especificações e quantidades definidas no Memorial descritivo/Especificativo - Anexo I deste Edital e especificadas 
abaixo:

DA VALIDADE DOS PREÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado 
por igual período, a partir da sua assinatura, durante o qual o IFBA, Campus Valença não será obrigado a contratar os 
serviços de obra e engenharia referidos na Cláusula Segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo 
fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às 
empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, 
garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA - É vedada a utilização da ata de registro de preços por órgãos/entidades não-participantes, 
conforme Acórdão 668/2005 Plenário/TCU.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na ocasião do fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as 
cláusulas e condições constantes do Edital da Concorrência nº. 01/2010, que a precedeu e integra o presente instrumento 
de compromisso.
PARÁGRAFO SEGUNDO – Na ocasião do fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta 
apresentada na Concorrência nº. 01/2010, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.

DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

CLÁUSULA QUARTA – Para a execução dos serviços, o prazo de início será o definido pela unidade requisitante, através 
de Ordem de Serviço.

PARÁGRAFO ÚNICO - O local de execução dos serviços será indicado pelo órgão requisitante.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA QUINTA - O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária mediante a 
apresentação de fatura discriminativa, devidamente certificada e atestada pelo fiscal do contrato, sem inclusão de qualquer 
despesa financeira pelo prazo de processamento do pagamento, quando mantidas as mesmas condições iniciais de 
habilitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso da CONTRATANTE, constatar antes de cada pagamento, irregularidades de situação 
da CONTRATADA junto ao SICAF, o pagamento não será suspenso, mas a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar 
no prazo de até 30 (trinta) dias corridos sua regularização ou apresentar a sua defesa sob pena de Rescisão do 
CONTRATO.

PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico 
financeiro aprovado pelo IFBA, CAMPUS VALENÇA.
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PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado pelo IFBA, CAMPUS VALENÇA, em moeda corrente nacional, 
mediante Ordem Bancária, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente 
ao somatório das etapas efetivamente concluídas, de acordo com o boletim de medição aprovado pelo Fiscal do Contrato, 
no prazo de até 10 (dez) 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.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e 
aceitos pelo Fiscal do Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada 
das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas 
decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – 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.

DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

CLÁUSULA SEXTA - O contrato de serviços de obra e engenharia só estará caracterizado mediante o recebimento da 
ordem de entrega/serviço pelo fornecedor.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, 
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a qualidade dos materiais entregues não corresponderem às especificações exigidas no 
edital de Concorrência, que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao fornecedor, para 
substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação, e desde que tenha sido emitida a 
NOTA DE EMPENHO pelo Órgão/usuário da Ata.
PARÁGRAFO QUARTO – Após executado o contrato o objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até quinze dias da 
comunicação escrita do contratado de término da execução.
PARÁGRAFO QUINTO – Após executado o contrato o objeto será recebido definitivamente, por servidor ou comissão 
designada pela autoridade competente, após o término do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do 
objeto aos termos contratuais;
PARÁGRAFO SEXTO – O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 
empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato.

DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA - Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento 
ao §1º, art. 28, da Lei nº 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto 
nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 
8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório. 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, 
e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pelo IFBA, 
para alteração, por aditamento, do preço da Ata.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA OITAVA – O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser:

PARÁGRAFO PRIMEIRO – automático:

a) por decurso de prazo de vigência;
b) quando não restarem fornecedores registrados; ou
c) pelo IFBA, quando caracterizado o interesse público.

PARÁGRAFO SEGUNDO - a pedido do fornecedor, quando:

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força 
maior;
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b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado 
dos insumos que compõem o custo do produto.

PARÁGRAFO TERCEIRO -  pela Administração, unilateralmente, quando:

a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
b) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;
c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado. 
d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de 

Registro de Preços;
f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de 

Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.

PARÁGRAFO QUARTO – O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo 
específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO

CLÁUSULA NONA - A aquisição do serviço da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, pelo Diretor Geral do 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA, CAMPUS VALENÇA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A emissão da ordem de entrega/serviço, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial será 
igualmente autorizado pelo órgão requisitante, quando da solicitação da execução dos serviços.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLAUSULA DÉCIMA - Elaborar o pedido de fornecimento, para ser entregue no IFBA, conforme especificações 
estabelecidas no Anexo I do Edital e, o acréscimo legal de até 25% (se houver).

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada com a 
aquisição dos Equipamentos para Laboratório;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos para laboratório que a licitante vencedora 
entregar fora das especificações do Edital.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação vigente à 
matéria.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas nesta ARP e na 
legislação pertinentes, as seguintes:

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cumprir fielmente os termos da ARP, de modo que quando a ordem de serviço seja elaborada, 
os serviços sejam iniciados, conforme Cronograma Físico - financeiro exigido pelo Edital;

PARÁGRAFO SEGUNDO - Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente 
habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceito 
pela CONTRATANTE, para execução das obras.

PARÁGRAFO QUARTO - Observar, na execução dos serviços, as leis e os regulamentos pertinentes à execução, dentro 
das exigências das Normas Técnicas da ABNT, de conformidade com as informações técnicas adicionais, fornecidas pela 
Administração do IFBA, CAMPUS VALENÇA.

PARÁGRAFO QUINTO - 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;

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

PARÁGRAFO SÉTIMO - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços objeto do presente contrato, em até 25% do valor inicial 
deste contrato;

PARÁGRAFO OITAVO - Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de Responsabilidade 
Técnica (ART) no CREA, referentes ao objeto deste contrato;

PARÁGRAFO NONO - Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os 
emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos regulamentos e às posturas referentes aos serviços e a 
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segurança pública. È obrigatória, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura 
impostas pelas autoridades;

PARÁGRAFO DÉCIMO - 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;

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação 
mediante crachás;

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - 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;

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - 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, inclusive 
licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se 
necessário;

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

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Elaborar a Ordem de Serviço para início da execução do serviço a serem entregues no 
IFBA, Campus Valença.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada com a 
aquisição dos Materiais de Expediente;
PARÁGRAFO SEGUNDO - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais apresentados pela CONTRATADA, quando não 
satisfatórios ou fora das especificações do Edital.
PARÁGRAFO TERCEIRO -  Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação vigente à 
matéria.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A entrega dos Materiais de Expediente será objeto de acompanhamento, controle e 
fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto desta Licitação deverá ser 
prontamente atendida pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame qualitativo e 
à aceitação final, obrigando-se a CONTRATADA a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos 
ou as incorreções porventura detectadas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os equipamentos para 

laboratório entregues, se em desacordo com a Proposta.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Conforme o disposto no art. 28 do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, “aquele que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de 
entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu 
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a 
União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais”

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações 
assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI da 
Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras:

1 advertência;

2 multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho;

3 suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de  contratar com o IFBAHIA, por 
prazo de até 02 (dois) anos;

4   cancelamento do respectivo registro na Ata.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao fornecedor o contraditório 
e a ampla defesa.

DA VINCULAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A execução dos serviços e aplicação dos materiais obedecerá ao estipulado nesta ATA, 
bem como, às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo nº 
23280.000632/2010-DV, que independente de transcrição, fazem parte integrante e complementar desta ATA, no que não a 
contrariem:

1. Edital da CONCORRÊNCIA 01/2010, Ata de Registro de Preço Nº ____ / 2010, do O INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA, Campus Valença.

2. Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA.

 DO FORO
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será 
a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas 
aplicáveis.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLAUSULA DECIMA OITAVA - A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados no 
Orçamento Geral da União, para o exercício de 2010, a cargo do IFBA, Campus Valença - Programa de Trabalho - 00000 –
Fonte de Recursos – 00000000 – Elemento de Despesa 00000.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, a publicação do Extrato deste contrato e seus 
eventuais termos Aditivos no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de 20(vinte) dias daquela data. 

                                         
VALENÇA, 04 de novembro de 2010.

____________________________________________________

EGBERTO HEIN DA SILVA

DIRETOR GERAL / IFBA-CAMPUS VALENÇA

___________________________________________________

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:  ____________________________________________________

                              CPF.
                              _____________________________________________________
                              CPF.

APROVO A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA  contratação de empresa de engenharia para execução das obras 
de ampliação do IFBA, Campus Valença, de acordo com as especificações e quantidades definidas no Anexo I deste Edital.

Valença, ............ de ..............  de 2010

AURINA OLIVEIRA SANTANA

REITORA
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.º ____ / 2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
– IFBA, CAMPUS VALENÇA, E A SOCIEDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXX
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
CONFORME EDITAL DA CONCORRÊNCIA nº 01/2010, PROCESSO Nº 
23280.000632/2010-DV

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e dez, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia –
IFBA, CAMPUS VALENÇA sediado na Rua Vereador Romeu Agrário Martins, s/n Tento, Cidade de Valença-Ba, doravante 
denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Geral EGBERTO HEIN DA SILVA, RG n.º 
XXXXXXX/SSP/BA, e a Sociedade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF n.ºXXXXXXXXXXX, estabelecida na 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, RG nº. XXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº. XXXXXXXXXX-XXXX, CREA XXXXX-D/BA, 
celebram o presente Contrato, decorrente da Concorrência Nº 01/2010, processo Nº 23280.000632/2010-DV, nos termos da 
legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

A presente licitação se destina ao REGISTRO DE PREÇOS para a contratação futura de empresa de engenharia para 
execução das obras destinadas à AMPLIAÇÃO DO CAMPUS VALENÇA, com a construção de um pavilhão de salas de 
aula e um pavilhão de laboratórios, conforme os termos deste Projeto Básico e Memorial Descritivo, a partir das prioridades 
estabelecidas pela instituição e em conformidade com as normas técnicas pertinentes e legislação em vigor, a partir das 
prioridades estabelecidas pela instituição e em conformidade com este edital e seus anexos e as normas técnicas 
pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas 
deste Contrato;

Prestar aos representantes da Contratada todas as informações e esclarecimentos possíveis que eventualmente venham a 
ser solicitados sobre os serviços;

Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Contrato através de representante especialmente designado para essa 
função;

Avaliar e aprovar, bem como ordenar, a realização de alterações/modificações de todos os projetos e seus elementos, para 
atender a interesses próprios ou de normas técnicas e legislativas;

Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada;

Aplicar as sanções administrativas contratuais.

Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual deve ser assinado por comissão 
designada pela diretora geral do IFBA, após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, necessário à observação, 
ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente 
concluídos de acordo com o exigido pelo Edital;

2. Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.

3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente habilitado para o exercício 
da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceito pela CONTRATANTE, para 
execução das obras.

4. Observar, na execução dos serviços, as leis e os regulamentos pertinentes à execução deste Contrato dentro das 
exigências das Normas Técnicas da ABNT, de conformidade com as informações técnicas adicionais, fornecidas pela 
Administração do IFBA.

5. 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;
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6. Dar integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, bem como sua proposta de acordo com esta Concorrência, 
os quais, juntamente com o Edital, passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição;

7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários no quantitativo dos serviços objeto do presente contrato, em até 25% do valor inicial deste contrato;

8. Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, 
referentes ao objeto deste contrato;

9. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos e as 
taxas prescritos e obedecendo as leis, aos regulamentos e às posturas referentes aos serviços e a segurança pública. È 
obrigatória, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura impostas pelas 
autoridades; 

10. 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;

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

12. 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;

13. 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, inclusive 
licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se 
necessário;

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

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

O presente Contrato é no valor global de R$ XXXXX (XXXXXXX), de acordo com os valores especificados na Proposta 
apresentada na Concorrência nº. 01/2010. O preço contratado será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas 
necessárias à sua perfeita e completa realização.

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no NATUREZA DA DESPESA: xxxxxxxxx, FONTE DE RECURSO: xxxxxxx, PTRES: xxxxx , Notas de 
Empenho nº XX no valor de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico financeiro aprovado pelo IFBA, 
CAMPUS VALENÇA.

O pagamento será efetuado pelo IFBA, CAMPUS VALENÇA, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, em 
parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório das etapas 
efetivamente concluídas, de acordo com o boletim de medição aprovado pelo Fiscal do Contrato, no prazo de até 10 (dez) 
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.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e 
aceitos pelo Fiscal do Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada 
das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas 
decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – 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 EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante especialmente designado, 
doravante denominado Fiscal do Contrato, que poderá ser assessorado por Comissão especialmente designada e/ou 
empresa especializada a ser contratada para esse fim.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem 
reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na 
sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do 
objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo as etapas 
rejeitadas à nova verificação do Fiscal do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços 
entregues, se em desacordo com os termos deste contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - A Contratada fornecera periodicamente, principalmente antes do pagamento de 
qualquer etapa concluída da obra, a documentação probante do vinculo regular dos empregados da 
empresa, conforme abaixo arrolado:

PARÁGRAFO QUINTO. I - Ficha de registro (quando da assunção da obra);

PARÁGRAFO QUINTO. II - Cópia da carteira de trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando 
da assunção da obra);

PARÁGRAFO QUINTO. III - Cópia dos cartões de ponto, frente e verso;

PARÁGRAFO QUINTO. IV - Cópia dos recibos de pagamento;

PARÁGRAFO QUINTO. V - Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o 
contrato de trabalho;

PARÁGRAFO QUINTO. VI - Comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS;

PARÁGRAFO QUINTO. VII - TRCT diante de eventual dispensa;

PARÁGRAFO QUINTO. VIII - Cópia dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.

CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Depois de concluído o serviço detalhado no anexo I, poderá ser recebido 
provisoriamente, mediante termo circunstanciado feito pela comissão de recebimento de obras e serviços 
de engenharia, assinado pelas partes, ou contestado o seu recebimento, no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis contados da comunicação escrita e encaminhada pela CONTRATADA a PRODIN.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento definitivo do serviço será efetuado pela comissão de 
recebimento de obras e serviços de engenharia, designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado assinado pelas partes após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 
necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de 
qualquer das condições contratuais, a Comissão de Recebimento lavrará relatório circunstanciado dirigido 
à autoridade contratante indicando as falhas ou irregularidades constatadas, e apresentará proposta para 
a adoção das medidas cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO – O Recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pela 
perfeita adequação técnica da obra.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Contrato será de até 150 (cento cinqüenta) dias, contados a partir de sua assinatura, admitida à 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:

O prazo de execução do objeto contratual é de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do recebimento, pela 
CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE através do PRODIN/ IFBA.

1. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Provisório é de 05 (cinco) dias, contado a partir da comunicação escrita 
da CONTRATADA informando que os serviços foram concluídos, após verificar o atendimento das condições 
contratuais.

2. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de 15 (quinze) dias, contado a partir da emissão do Termo 
de Recebimento Provisório, após a realização de inspeção, comprovando a adequação do objeto aos termos 
contratuais e desde que não haja pendência a solucionar.

SUBCLÁUSULA ÚNICA – A execução da Obra ora licitada, observará os prazos e as etapas previstas no 
Cronograma aprovado pelo IFBA, CAMPUS VALENÇA.
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CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

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

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.

SUBCLÁUSULA SEXTA – Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual 
período.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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.

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

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.

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 DÉCIMA PRIMEIRA - 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 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;
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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 SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da União, 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 TERCEIRA - 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 QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FNAIS

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.

Valença, ____de_____________2010

__________________________________________________

Egberto Hein da Silva

Diretor Geral 

IFBA, CAMPUS VALENÇA

____________________________________________________

SOCIEDADE CONTRATADA

Testemunhas:

                     __________________________________ 
                     CPF:

                      __________________________________ 
                     CPF:



		

         

		Comissão Especial de Licitação


Rua Vereador Romeu Agrário Martins, s/nº - Tento – Valença/Bahia


Sala de Licitações - Prédio Administrativo


Cep: 45.400-000.

Tel.: (075) 3641.3051


CNPJ: n( 10.764.307/0003.84







MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA


INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA


CAMPUS VALENÇA

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2010 


IFBA / CAMPUS VALENÇA


O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, CAMPUS VALENÇA através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 53, de 08 de outubro de 2010, designada pelo Diretor Geral do IFBA, Campus Valença, leva ao conhecimento de V.S.a que realizará licitação pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO proposto, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com as disposições contidas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e suas alterações, na Instrução Normativa nº. 05 de 21.06.95, Decreto nº. 3.931, de 19 de setembro de 2001 e nas legislações subseqüentes vigentes no andamento do presente procedimento e com as condições deste instrumento convocatório. Salvo especificações em contrário, independente de transcrição, todas as citações são referentes à Lei n. 8.666/93. 


1. TERMOS DE REFERÊNCIA


1.1 Local: Campus do IFBA/Valença, Rua Vereador Romeu Agrário Martins, s/nº - Tento – Valença/Bahia – CEP: 45.400-000.


1.2 Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 07 de dezembro de 2010, às 09:00 horas, (horário local) na Sala de Licitações da Reitoria, situada na Avenida Araújo Pinho, nº 39 – Canela/Salvador/Bahia.


1.3 Estará afixado, no Quadro de Avisos do IFBA, Campus Valença e Reitoria, cópia do instrumento convocatório, e divulgado na página  www.ifba.edu.br, informações tel. (75) 3641.3051.


1.4 Forma de execução: Indireta


1.5 Tipo de Licitação: Menor Preço

1.6 Prazo máximo para execução dos serviços 120 (cento e vinte) dias corridos.


1.7 Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura das mesmas.


1.8 Autorização para a Licitação: Processo Administrativo nº 23280000632/2010-DV. 


1.9 As despesas decorrentes da execução da obra, objeto desta Licitação, correrão à conta de recursos provenientes do Tesouro e foram estimadas com base em orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários.


2. OBJETO DA LICITAÇÃO


2.1 A presente licitação se destina ao REGISTRO DE PREÇOS para a contratação futura de empresa de engenharia para execução das obras destinadas à AMPLIAÇÃO DO CAMPUS VALENÇA, com a construção de um pavilhão de salas de aula e um pavilhão de laboratórios, conforme os termos deste Memorial Descritivo / Especificativo, a partir das prioridades estabelecidas pela instituição e em conformidade com as normas técnicas pertinentes e legislação em vigor, a partir das prioridades estabelecidas pela instituição e em conformidade com este edital e seus anexos e as normas técnicas pertinentes.  


2.2 A estimativa de custo para a obra é da ordem de R$ 720.587,18 (setecentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos) e servirá apenas de subsídios às empresas licitantes para formulação de suas propostas, conforme Anexo II e III, tendo como fonte orçamentária:


2.2.1  A despesa decorrente da aquisição objeto desta licitação correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União para o Exercício de 2010, a cargo do IFBA, CAMPUS VALENÇA, UASG 158405, ORGÂO 26427, Programa de Trabalho – 000000, Fonte de Recursos – 0000 - Elemento de despesa - 00000.

2.3 ANEXOS:


Fazem parte integrante desta Concorrência:


a) Memorial descritivo / Especificativo - ANEXO I;


b) Planilha Orçamentária – ANEXO II;


e) Cronograma físico-financeiro – ANEXO III


f) Modelo de Planilha de Composição do BDI – ANEXO   IV


g) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação - ANEXO V;


h) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO VI;


i) Declaração de Visita ao Local do Serviço – ANEXO VII;


j) Relação de projetos executivos em AutoCAD disponibilizados no site: www.ifba.edu.br.  - ANEXO VIII;


k) Minuta da Ata de Registro de Preços – ANEXO IX.


l) Minuta do Contrato a ser celebrado – ANEXO X.


3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


3.1 - O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma da minuta constante do Anexo VIII e nas condições previstas neste Edital.


3.2 - Será celebrada a Ata de Registro de Preços necessária para cobertura dos itens constantes do Projeto Básico – Anexo I, deste Edital.


3.3 - A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá VALIDADE DE 06(SEIS) MESES, podendo ser prorrogada por igual período, a partir da data de sua assinatura, de acordo com art. 4º, § 1º do Decreto nº 3.931/01.


3.4 – É vedada a utilização da ata de registro de preços por órgãos/entidades não-participantes, conforme Acórdão 668/2005 Plenário/TCU.


3.5 DA FORMALIZAÇÃO:

3.5.1 Homologada a licitação, será formalizada a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS do item, com o fornecedor primeiro classificado.


3.5.2 No ato da convocação será informado, também, o preço unitário que constará da Ata, para que o fornecedor possa avaliar a possibilidade de formalização do compromisso.


3.5.3 No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das sanções a ele previstas neste Edital, a Comissão Especial de Licitação, registrará os demais licitantes, na ordem de classificação, mantido o preço do primeiro classificado na licitação.

3.5.4 Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a CEL fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.


3.5.5 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.


3.5.6 Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. 


3.6 DO CANCELAMENTO


3.6.1 Automático da ata de Registro de Preços:


a) Por decurso de prazo de vigência;


b) Quando não restarem fornecedores registrados; ou


c) Pelo IFBA, CAMPUS VALENÇA quando caracterizado o interesse público.


3.6.2 Do registro do fornecedor:


a) O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa;


b) A pedido, quando, nos termos do art. 12, § 3º do Decreto nº 3.931, de 19 de setembro de 2001:


1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;


2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.


3.6.3 Pela Administração, unilateralmente, quando:


a) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;


b) Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;


c) Por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado. 


d) O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;


e) Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de execução do serviço decorrentes da Ata de Registro de Preços;


f) Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.


4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO À LICITAÇÃO


4.1 – As empresas licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados e opacos, denominados de ENVELOPE HABILITAÇÃO E ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL, devendo constar, em todos, no subscrito (partes externas e frontais), a razão social do proponente e CNPJ, as referências desta Licitação, a numeração dos envelopes e sua denominação;


4.2 – Poderão participar desta licitação os interessados exclusivamente do ramo pertinente ao objeto que estiverem devidamente cadastrados ou não cadastrados no Sistema Integrado de Cadastro de Fornecedores (SICAF), não sendo permitido a participação de empresas em consórcio.


4.3 – Poderão participar do presente certame licitatório as empresas que:


4.3.1 – Atendam às condições deste edital;


4.3.2 – Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos dos Decretos nº 4.485, de 25 de novembro de 2002, e os não inscritos apresente a documentação correspondente no envelope no envelope de habilitação;


4.3.3 –Não estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, consórcio de empresas, e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si;


4.3.4 – Não tenha sido declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar ou suspenso nos termos do Art. 87 da lei nº 8.666/93, por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal;


4.4 – Não poderão participar do presente certame licitatório:


4.4.1 – As licitantes enquadradas na hipótese do Art. 9º, Inciso III, da Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, ainda que na hipótese de participação indireta (pessoa que tenha qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica ou trabalhista com os integrantes das comissões);


4.5 – A Proposta para a presente Licitação, será recebida pela Comissão Especial de Licitação designada por Portaria da Pró-Reitoria de Administração e Planejamento do IFBA.


4.6 – 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 questionamentos em ata.


4.7 – 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 a critério da Comissão de Licitação exigir os originais de cada um deles. 


4.8 - Relativos à Habilitação Jurídica: (para os licitantes não cadastrados no SICAF)

a) Registro comercial, no caso de empresário individual;


b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;


b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.


c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;


d) 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.


4.9 - Relativos à Regularidade Fiscal: (para os licitantes não cadastrados no SICAF)

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;


b) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;


b.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, fornecida pela Receita Federal do Brasil. Serão os seguintes:


A. ENVELOPE HABILITAÇÃO


A.1 – Declaração de visita ao local da obra, conforme modelo ANEXO VII, emitida pela licitante;


A.1.1 – A licitante deverá obter informações sobre o endereço a ser visitado no Departamento de Administração - DEPAD, Campus Valença, até 02 (dois) dias antes da data prevista para o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, fixada neste edital, pelo telefone (75) 3641.3051;


A.2 – A licitante poderá optar pela autenticação dos documentos até 02 (dois) dias antes da data prevista para o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, na sala de Reuniões de Licitações – Prédio Administrativo do Campus Valença, no horário das 09:00h às 12:00h;

A.3 - Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto, através da Certidão de Registro e Quitação. 

A.3.1 Tratando-se de empresa com sede em outra Unidade da Federação, exigir-se-á, ainda, o visto da Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado da Bahia, conforme Resolução nº. 413, de 27 de junho de 1997 – CONFEA.


A.4 – Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado contratante do serviço, devidamente registrado no CREA e acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, em nome de profissionais de nível superior, legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa licitante, onde fique comprovada a responsabilidade técnica na Construção de Prédios (comerciais ou públicos) e/ou Execução de estrutura de concreto armado (comerciais ou públicos) com execução de instalações prediais (elétrica, hidro-sanitária, incêndio, lógica, etc.). Todos os serviços devem está compatíveis em área (m2) com o objeto desta licitação.


A.5 - No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas; 


A.6 - Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto deste Convite; 


A.6.1 - O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante.


A.7 – Indicação das instalações, aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

A.8 – Declaração de inexistência de fato impeditivo á habilitação, conforme modelo do ANEXO IV


A.9 – Declaração de Empregador Pessoa Jurídica conforme modelo ANEXO V.


A.10 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, de preferência, ser entregues numerados seqüencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 


A.10.1 - Os documentos exigidos nesta Concorrência poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Especial de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial.


A.10.2 - Serão aceitas somente cópias legíveis; 


A.10.3 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 


A.10.4 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que julgar necessário.

B. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA:


 B.1 - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar os projetos executivos e todos os documentos do Edital, sendo obrigatória a visita ao local da obra, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.


B.2 - A visita ao local da obra deverá ser realizada até o segundo dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta” e será efetuada em companhia de servidor(a) do Campus Valença, onde será executado a obra, com  visto do mesmo, mediante prévio agendamento de horário junto a DEPAD - Valença, pelo telefone (75) 3641.3051.


B.2.1 - A visita ao local da obra deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em edificações, devidamente registrado no CREA e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria;


C. ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL


C.1 – A proposta deverá ser apresentada em original datilografada ou impressa em papel timbrado da licitante, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, datada, assinada na última folha e rubricada em todas as páginas pelo representante legal da licitante ou procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa, ou por instrumento particular de procuração com firma reconhecida, e deve conter:


C.1.1 – Prazo de validade não inferior a 90 (noventa) dias, contados a partir da data de entrega das propostas e de conclusão dos serviços não superior a 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura do contrato;


C.1.2 – Declaração de que o preço proposto inclui todas as despesas com materiais e equipamentos, ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa da obra discriminada nos projetos;


C.1.3 - Conter preços dos serviços em moeda nacional vigente;


C.1.4 - Apresentar planilha orçamentária, conforme ANEXO II


C.1.5 - Apresentar Composição de Preços Unitários de todos os itens e subitens que compõem o Anexo II.  


C.1.4.1 - Todos os itens devem permitir que se conheçam facilmente as quantidades e preços, para determinação do custo dos serviços, ficando a critério do IFBA, Campus Valença, à apresentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, de esclarecimentos necessários à perfeita compreensão daqueles considerados obscurantes;


C.1.4.2 - A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o licitante de executá-los dentro do preço por item da proposta;


C.1.5 – A Planilha Orçamentária de Serviços (ANEXO II) deverá ser acompanhada do cronograma físico-financeiro, conforme ANEXO III.

4.6 - A empresa licitante deverá apresentar comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação, através do Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial; 


4.7 – Apresentar Planilha de Composição de BDI, conforme ANEXO IV.


4.8 - Conforme Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº. 282, de 24 de agosto de 1983, o responsável técnico da licitante deverá carimbar e assinar todas as páginas dos orçamentos e especificações constantes na proposta de preço;


4.7 - O não comparecimento de representante da empresa licitante ao ato de abertura das propostas ou a falta de sua assinatura na respectiva ata implicará na aceitação das decisões da Comissão Especial de Licitação, ressalvado o direito de recursos, de acordo com a Legislação vigente.


4.8 - Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital.


4.9. Disposições referentes à documentação:


4.9.1. 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 IFBA, Campus Valença, (02) dois dias antes da abertura dos envelopes.


4.9.2. Os interessados que tenham dúvidas de caráter técnico ou legal, na interpretação dos termos desta Concorrência, serão atendidos durante o expediente administrativo, no IFBA, Campus Valença na Sala de Reuniões de Licitações, para esclarecimentos necessários, até (48) horas antes da abertura da licitação.  


4.9.3. 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.


4.9.4. 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.


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


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


5.0. DA COMPOSIÇÃO DO BDI:


5.1 - Todas as licitantes deverão apresentar como parte integrante de suas propostas, composição analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:




BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] x
100



onde:



IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;



ADM =  despesas administrativas (central e local);



DEF = despesas financeiras e seguros;



RIS = riscos e imprevistos;



LB = lucro bruto.


Observação: A parcela IMP deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.


No orçamento estimado pelo IFBA, foram adotados os seguintes valores, que conduziram a um BDI de 25%:




IMP = 8,65%;




ADM = 5,00%;




DEF = 1,20%;




RIS = 1,15%;




LB = 9,00%.


Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:




ISS = 5,00% 

PIS = 0,65%;




COFINS = 3,00%.


6. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO


6.1. No dia, hora e local designado, receber-se-á das sociedades os envelopes Habilitação e Proposta Comercial. A Comissão Especial 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. 


6.2. A CEL 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.


6.3. 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. 


6.4. As dúvidas, que surgirem durante a reunião, serão a juízo da Comissão, por esta resolvida, na presença dos licitantes, ou deixada para ulteriores deliberações, devendo o fato ser registrado em ata, em ambos os casos.


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


7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS


7.1. No julgamento da (s) proposta (s), onde a defesa dos interesses do Serviço Público será sempre princípio básico, a CEL considerará o que determina o Artigo 45 da Lei 8.666/93, quando será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as determinações da presente concorrência e ofertar o menor preço por item.


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


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


7.4. Fica assegurado ao IFBA, Campus Valença o direito de revogar ou anular a licitação, de conformidade com o estabelecido no Artigo 49.


7.5. Nos termos do § 5ºº do Artigo 43, o IFBA, Campus Valença, até a emissão do empenho ou documento substituto poderá desclassificar qualquer licitante por despacho fundamentado. 


8. RECURSOS


8.1. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela CEL somente serão acolhidos, nos termos do Artigo 109 da Lei 8.666/93. 


8.2. Os recursos aos termos da Concorrência, somente serão acolhidos conforme o § 2. º do Artigo.


9. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO


9.1. Após adjudicação, quando não houver recurso, com a entrega do objeto ao Licitante classificado, com o menor preço, a CEL encaminhará o processo para homologação da autoridade competente.


9.2 Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a notificação referida desta licitação, o IFBA, CAMPUS VALENÇA, 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.


10. PENALIDADES


10.1. A multa de que trata o Inciso II do Artigo 87 da Lei 8.666/93 será a critério da Administração, de até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.


10.2. 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.


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


10.4 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.


10.5 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.


11. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS


11.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pela PRODIN / Diretoria de Infraestrutura


11.2 - O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante do IFBA, Campus Valença, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato (ou ajuste que resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei n.º 8.666/93, estabelece, de especial forma, para as disposições contidas nos seus Arts. 67 a 76.


11.3 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IFBA, Campus Valença para certificar Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços.


11.4 - O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos de qualquer natureza.


11.5 – A Contratada se obriga a cumprir fiel e integralmente perante o IFBA, campus Valença exigências que venham a ser feitas pelo Fiscal do Contrato, que terá plenos poderes para:


11.5.1 – Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da Contratada.


11.5.2 - Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo com a técnica adequada, ficando a Contratada na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus para o IFBA, Campus Valença.


11.5.3 – Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a juízo do IFBA, Campus Valença não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mal desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços.


11.6 - A Contratada proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor recursos junto a Diretoria do IFBA, Campus Valença.


11.7 – A Contratada se obriga a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a ser solicitado pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste edital, de modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico.


11.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do IFBA, Campus Valença através da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá verificar se foram cumpridos os termos da Concorrência e demais requisitos.


11.9. A Contratada fornecera periodicamente, principalmente antes do pagamento de qualquer etapa concluída da obra, a documentação probante do vinculo regular dos empregados da empresa, conforme abaixo arrolado:


11.9.1. Ficha de registro (quando da assunção da obra);


11.9.2. Cópia da carteira de trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção da obra);


11.9.3. Cópia dos cartões de ponto, frente e verso;


11.9.4. Cópia dos recibos de pagamento;


11.9.5. Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho;


11.9.6. Comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS;


11.9.7. TRCT diante de eventual dispensa;


11.9.8. Cópia dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.


12. PAGAMENTO


12.1. O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária mediante a apresentação de fatura discriminativa, devidamente certificada e atestada pelo fiscal do contrato, sem inclusão de qualquer despesa financeira pelo prazo de processamento do pagamento, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação.


12.2 As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro aprovado pelo IFBA, Campus Valença, considerando os serviços efetivamente medidos e apresentados num prazo não inferior a 30 dias.


12.3. Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições feitas pela Fiscalização da PRODIN / Diretoria de Infraestrutura)


12.4.Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada de documentação probante do vínculo regular dos empregados da empresa como:


- Guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada;


- Ficha de registro (quando da assunção da obra)


- Cópia da Carteira de Trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção da obra);


- Cópias dos cartões de ponto, frente e verso;


- Cópias dos recebimentos de pagamento;


- Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho;


- TCRT diante de eventual dispensa;


- Cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.


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


13. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE


13.1. Cabe ao IFBA, Campus Valença, a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados.


14. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA


14.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos fornecidos pelo IFBA, Campus Valença.


14.2. Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.


14.3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceita pela CONTRATANTE, para execução das obras.


15. GARANTIA CONTRATUAL


15.1 A licitante vencedora prestará garantia de execução, na modalidade de fiança bancária, no percentual de 4% (quatro por cento) do valor do contrato, além de seguro garantia.

15.2 Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período.


15.3 - No caso de alteração contratual com acréscimo do valor original, a Contratada deverá apresentar, antes da celebração do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 4% do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra correspondente a 4% do novo valor do contrato. 

16. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO


16.1. O IFBA, Campus Valença reservar-se-á o direito de no interesse do Serviço Público, sem que aos licitantes caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização:


a) Adiar a data de abertura da presente licitação;


b) alterar as condições da Concorrência, e outros elementos que digam respeito a presente licitação.


16.2. 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.


16.2.1. 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.


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


17. DISPOSIÇÕES GERAIS


17.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta concorrência, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.


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


Valença, 04 de novembro de 2010.


Comissão Especial de Licitação


		Presidente da CEL

		Membro da CEL

		Membro da CEL



		Cláudio Araújo dos Reis

		Itana Negrão Barbosa Souza

		Moacir Santos de Santana





ANEXO I


MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICATIVO




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA


INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA


Rua Emídio dos Santos, s/nº - 3º andar, sala 13, Barbalho - Cep: 40301-015 – SSA/Ba.


Tel.: (71) 2102-9486 - Telefax: (71) 2102-9487


CNPJ: 13.941.232/0001-96 - Inscrição: no 70.244.376


REFORMA DO GALPÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE AULA – CAMPUS VALENÇA


MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICATIVO


1) CONDIÇÕES GERAIS


a) A obra será executada por empresa idônea do ramo da construção civil, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com as normas, especificações e projetos, não sendo permitida qualquer alteração dos mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela fiscalização do IFBA.


b) Antes do início da obra a CONTRATADA deverá executar todas as instalações provisórias necessárias, de tal modo que facilite a recepção, estocagem e manuseio de equipamentos e materiais de construção a serem utilizados na obra, como também escritório, sanitários e alojamentos. Todos os custos e providências com ligações provisórias, serão da Construtora, como também os pagamentos referentes a consumos de água, luz, telefone, obtenção de alvará de construção, habite-se e demais taxas e emolumentos.


c) A CONTRATADA deverá instalar placas, em quantidades e tamanhos, de acordo com as normas e modelos fornecidos pela Fiscalização e colocados em locais a serem definidos.


d) Os materiais a serem empregados deverão obedecer às Normas da ABNT e ser de primeira qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário.


e) Cabe à proponente visitar o local da obra e consultar o IFBA por escrito até 5 (cinco) dias úteis antes da apresentação da proposta, no caso de dúvidas ou inconsistências em relação à documentação da proposta, serviços e materiais. Decorrido o prazo para esclarecimentos, todo e qualquer serviço ou material adicional que vier a ser necessário durante o decorrer da obra correrá às expensas exclusivas da CONTRATADA.


f) A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços.


g) A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não à obra, inclusive aqueles não citados nesta especificação, porém necessários à perfeita execução dos serviços.


h) A CONTRATADA se responsabilizará por danos pessoais e/ou materiais que porventura vier a causar ao IFBA ou a terceiros.


i) A CONTRATADA será responsável pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos - ou afetados pelos - serviços objeto desta especificação, até a aceitação final da obra pelo IFBA. Qualquer dano ou prejuízo será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.


j) A entrada e saída de equipamentos, ferramentas e materiais, bem como a remoção de remanescentes da obra deverão obedecer aos horários definidos pelo IFBA.


k) Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso do crachá de identificação, quando nas dependências do IFBA.


l) Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI - Equipamentos de Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos). O trânsito e/ou permanência em outras locais do IFBA que não no local da obra só serão permitidos a pessoal em serviço, mediante autorização por escrito do IFBA. A CONTRATADA nomeará um supervisor que se encarregará, permanentemente, de fazer cumprir o determinado nos subitens j e k.


m) Todos os materiais, serviços, equipamentos e acessórios mencionados nesta especificação, exceto onde explicitamente anotado em contrário, são de fornecimento da CONTRATADA.


n) Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da obra, incluindo a retirada dos entulhos e a limpeza de: esquadrias, pisos, revestimentos, bancadas, louças, espelhos, etc.


2) DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA.


a) A CONTRATADA removerá e providenciará bota-fora de todo e qualquer material dispensável para a construção do empreendimento. O IFBA deverá ser consultado sobre o reaproveitamento de determinados materiais.


b) Caso necessário, as cavas para fundações serão devidamente isoladas, esgotadas e escoradas pela CONTRATADA, de modo a garantir a integridade das edificações vizinhas, logradouros e redes públicas.


c) Os dutos de drenagem, rede elétrica, hidráulica e de esgoto deverão ser instalados antes do término do nivelamento do terreno, sobre leitos adequadamente preparados.


3) FUNDAÇÕES


a) No alinhamento das novas paredes deverão ser construídas vigas baldrames em concreto armado, amarrando as novas sapatas, também em concreto armado, na dimensão especificada em projeto. Inicialmente, deverão ser marcados os gabaritos para o alinhamento da passagem da vala que deverá ser escavada segundo a linha do eixo, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas em projeto. A vala deve ser executada em profundidade pré-determinada em projeto. Fazer a regularização do fundo da vala por meio de apiloamento. Montar a forma, utilizando-se tábuas e sarrafos e posicionar a armadura, lançando, em seguida, o concreto, até atingir a espessura pré-determinada em projeto para a base.


b) Serão de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos, custos adicionais ou atrasos na conclusão das diversas etapas dos serviços causados pela mudança da fundação.


c) É responsabilidade da CONTRATADA a remoção de quaisquer pedras, matacões ou peças de concreto enterradas que prejudiquem a construção das fundações.


d) Serão usadas fôrmas de madeira para fundação com tábuas de até 5 reaproveitamentos.


e) A dosagem racional do concreto deverá ser determinada por firma especializada, devendo a CONTRATADA apresentar o relatório técnico, constando o traço utilizado na obra conforme especificado em projeto.


f) As armaduras serão CA - 50 e CA – 60, conforme projeto estrutural.


g) Deverão ser obedecidos às condições de trabalho da peça a ser confeccionada, para que o concreto possa atender aos requisitos de resistência e trabalhabilidade requerida. O cimento deve ser medido em peso, fazendo-se contagem de sacos; Na dosagem racional, os materiais serão medidos da seguinte maneira: Brita 1 e 2 - medido em volume; água - não deve haver erro superior a 3% da quantidade total a ser adicionada.


h) O controle de resistência do concreto à compressão é obrigatório, devendo ser feito ensaio com 6 corpos de prova, independente do tipo de dosagem, nos seguintes casos: para cada 20 m³ de concreto lançado; sempre que houver modificação dos materiais ou do traço; para cada elemento representativo da estrutura. Os resultados dos ensaios serão entregues à Fiscalização.


i) A tensão de ruptura à compressão do concreto não deve ser menor que o especificado no projeto estrutural. A mistura será sempre mecânica e o concreto deve ser lançado logo após o fim de amassamento, não sendo permitido intervalo maior que 30 minutos entre o início e o fim do lançamento do concreto de uma mesma betonada.


j) Não será permitido o lançamento de concreto remisturado e o concreto deve atingir a todos os cantos da forma e cobrir inteiramente a armadura para o que deve ser vibrado corretamente.


k) Após a concretagem, a estrutura deve ser molhada diariamente, evitando, assim, a secagem prematura, durante, pelo menos, 07 dias, a contar da data do lançamento (cura).


l) A Construção das fôrmas e do escoramento deve ser feita de modo a haver facilidade na retirada dos seus diversos elementos. As escoras, quando roliças, terão diâmetro, mínimo de 3” e só poderão ter uma emenda, não situada no seu terço médio.


m) Antes do lançamento do concreto as fôrmas deverão ser limpas e molhadas até a saturação, para evitar que haja a retirada da água de amassamento do concreto.


n) Os prazos mínimos admitidos para retirada das fôrmas serão os seguintes: faces laterais - 03 dias; faces inferiores - deixando-se escoradas convenientemente espaçadas, prazo de 14 dias; faces inferiores sem pontaletes, prazo de 21 dias.


o) Quanto às armaduras serão obedecidas às prescrições da NB-1 e EB-3/67, devendo ser obedecido, rigorosamente, ao que se segue: as barras de aço antes de serem colocadas na forma deverão ser convenientemente limpas, não se admitindo a presença de impurezas que possam prejudicar a aderência ao concreto; as barras devem ser dobradas, rigorosamente, de acordo com os detalhes do cálculo estrutural, armadas nas fôrmas e posições indicadas, e amarradas com auxílio de arame recozido nº 18.


p) Durante o lançamento do concreto, deverão ser mantidas as posições iniciais das barras.


q) Quanto ao aspecto, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamentos que prejudicarão a sua estética.


r) Correrá, exclusivamente, por conta da Construtora, qualquer serviço que vise à correção das imperfeições do concreto (bexigas, esbojos, vazamentos, etc), decorrentes de uma má vibração e/ou confecção de formas.


s) Todos os materiais incorporados à estrutura serão fornecidos pela CONTRATADA, bem como todos os acessórios, equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários à perfeita execução das estruturas, tais como formas e escoramentos para pilares, vigas e lajes, vibradores, níveis, desempenadeiras, etc.


4) ESTRUTURAS


a) A CONTRATADA deverá fornecer e executar laje metálica, tipo Steel Deck em concreto armado, com espessura de 15cm, apoiada em vigas metálicas, chumbadas nas vigas e pilares de concreto armado existentes e a construir, com dimensões e disposições de acordo com projeto gráfico. Ainda, segundo projeto, haverá laje maciça em concreto armado. 


b) Serão executados 26 pilares novos em concreto armado.


c) A escada de acesso ao primeiro pavimento será executada em concreto armado 25 MPa.


d) Vergas e contra-vergas deverão ser colocadas sobre vãos de portas e janelas a serem abertos, assentadas com argamassa de cimento e areia, na espessura da parede e altura mínima de 20 cm, em concreto armado, contendo barras de aço CA-60, com diâmetros dimensionados conforme os vãos e prolongando-se 20cm para cada lado do vão a cobrir.


e) Serão usadas fôrmas de madeira para estruturas com tábuas de até 3 reaproveitamentos.


f) A dosagem racional do concreto deverá ser determinada por firma especializada, devendo a CONTRATADA apresentar o relatório técnico, constando o traço utilizado na obra conforme especificado em projeto.


g) As armaduras serão CA - 50 e CA – 60, conforme projeto estrutural.


h) Deverão ser obedecidos às condições de trabalho da peça a ser confeccionada, para que o concreto possa atender aos requisitos de resistência e trabalhabilidade requerida. O cimento deve ser medido em peso, fazendo-se contagem de sacos; Na dosagem racional, os materiais serão medidos da seguinte maneira: Brita 1 e 2 - medido em volume; água - não deve haver erro superior a 3% da quantidade total a ser adicionada.


i) O controle de resistência do concreto à compressão é obrigatório, devendo ser feito ensaio com 6 corpos de prova, independente do tipo de dosagem, nos seguintes casos: para cada 20 m³ de concreto lançado; sempre que houver modificação dos materiais ou do traço; para cada elemento representativo da estrutura. Os resultados dos ensaios serão entregues à Fiscalização.


j) A tensão de ruptura à compressão do concreto não deve ser menor que o especificado no projeto estrutural. A mistura será sempre mecânica e o concreto deve ser lançado logo após o fim de amassamento, não sendo permitido intervalo maior que 30 minutos entre o início e o fim do lançamento do concreto de uma mesma betonada.


k) Não será permitido o lançamento de concreto remisturado e o concreto deve atingir a todos os cantos da forma e cobrir inteiramente a armadura para o que deve ser vibrado corretamente.


l) Após a concretagem, a estrutura deve ser molhada diariamente, evitando, assim, a secagem prematura, durante, pelo menos, 07 dias, a contar da data do lançamento (cura).


m) A Construção das fôrmas e do escoramento deve ser feita de modo a haver facilidade na retirada dos seus diversos elementos. As escoras, quando roliças, terão diâmetro, mínimo de 3” e só poderão ter uma emenda, não situada no seu terço médio.


n) Antes do lançamento do concreto as fôrmas deverão ser limpas e molhadas até a saturação, para evitar que haja a retirada da água de amassamento do concreto.


o) Os prazos mínimos admitidos para retirada das fôrmas serão os seguintes: faces laterais - 03 dias; faces inferiores - deixando-se escoradas convenientemente espaçadas, prazo de 14 dias; faces inferiores sem pontaletes, prazo de 21 dias.


p) Quanto às armaduras serão obedecidas às prescrições da NB-1 e EB-3/67, devendo ser obedecido, rigorosamente, ao que se segue: as barras de aço antes de serem colocadas na forma deverão ser convenientemente limpas, não se admitindo a presença de impurezas que possam prejudicar a aderência ao concreto; as barras devem ser dobradas, rigorosamente, de acordo com os detalhes do cálculo estrutural, armadas nas fôrmas e posições indicadas, e amarradas com auxílio de arame recozido nº 18.


q) Durante o lançamento do concreto, deverão ser mantidas as posições iniciais das barras.


r) Quanto ao aspecto, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamentos que prejudicarão a sua estética.


s) Correrá, exclusivamente, por conta da Construtora, qualquer serviço que vise à correção das imperfeições do concreto (bexigas, esbojos, vazamentos, etc), decorrentes de uma má vibração e/ou confecção de formas.


t) Todos os materiais incorporados à estrutura serão fornecidos pela CONTRATADA, bem como todos os acessórios, equipamentos, ferramentas e instrumentos necessários à perfeita execução das estruturas, tais como formas e escoramentos para pilares, vigas e lajes, vibradores, níveis, desempenadeiras, etc.


u) A laje referente à área de salas de aulas deverá ser executada do tipo steel deck, composta por telhas trapezoidais de aço galvanizado, com recheio de concreto 25 mpa.


5) PAVIMENTAÇÃO E PISO


Piso de Alta Resistência em Granilite


a) Todo o piso existente no pavimento térreo, de alta resistência (granilite), será revisado e recuperado nas áreas degradadas. A escada e o piso das áreas de circulação e salas de aula do primeiro pavimento serão de alta resistência (granilite). Nos pisos da escada deverão ser feitas ranhuras a fim de evitar derrapagens. 


b) Para o piso de alta resistência a executar, os painéis formados pelas tiras das juntas deverão exceder, levemente, o nível do piso acabado. A dosagem da granilha dependerá da sua granulometria, variando de 1:1, cimento e granilha, quando esta for muito fina, a 1:2:5 quando for agregado grosso. Deverão ser verificados o nível da base regularizada e a saliência das juntas, as quais corresponderão à espessura da camada de piso. Sobre a base serão chumbadas tiras plásticas ou metálicas que atuarão como juntas de dilatação, posicionadas de acordo com as juntas existentes. Será colocada também uma junta perimetral, afastada de 15 cm das paredes laterais. A superfície deverá ser limpa e umedecida 24 horas antes do assentamento. A mistura da granilha e cimento deverá ser efetuada a seco, no traço pré-estabelecido, até perfeita homogeneização. Deverá ser adicionada água em quantidade suficiente, para tornar a mistura plástica, sem segregação dos materiais. 

c) A mistura deverá ser espalhada sobre a camada de base, podendo semear-se a superfície com um pouco de granilha para diminuir os espaçamentos entre os grãos e conferir-lhe maior homogeneidade. A superfície deverá ser comprimida com um rolo (50 kg no máximo) e alisada a colher, retirando-se o excesso de água e cimento que aflorar à superfície. A cura deverá ser feita por 7 dias no mínimo. 

d) O primeiro polimento deverá ser feito após 8 dias. Deverá ser efetuada a limpeza completa tornando a superfície visível. No caso da haver necessidade de recuperação do piso, a pavimentação deverá ter as mesmas características da existente e ser preparada e fundida no local. 

Piso cerâmico 30x30cm cor branco, PEI – 4, Tipo - A


a) Nos sanitários, o piso receberá revestimento cerâmico, 30x30cm, na cor branca, tipo 1A, PEI 4. 


b) Antes do assentamento da cerâmica, deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do contra-piso ou base regularizada. A argamassa não deverá ser plástica demais, porque durante a cura a água em excesso poderá formar vazios entre a argamassa e a cerâmica, prejudicando a aderência. Deverá ser verificado o projeto do revestimento da pavimentação. Não deverá ser permitido o tráfego de pessoas sobre o piso, antes de completadas 24 horas. 


c) O rejuntamento deverá ser feito com pasta de cimento branco, no dia seguinte. Antes do assentamento, umedecer o contra-piso e as peças cerâmicas para evitar absorção da água da argamassa durante a cura. Se isto acontecer poderão se formar vazios sob a cerâmica. Utilizar gabarito no nível do piso acabado, para manter a espessura da junta e alinhamento das peças. 


d) O assentamento deverá começar pela peça inteira, utilizando-se argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, traço 1:0, 5:5. Depois de colocada em uma área não muito grande, deverão ser efetuadas batidas nas peças. Não deixar este procedimento para o fim do assentamento, quando já poderá ter iniciado o endurecimento da argamassa. Retirar o excesso de argamassa das juntas. 


e) Deverão ser previstas juntas de dilatação nas áreas grandes, aproximadamente 3 a 4 m de distância, e colocadas as peças com folgas de, no mínimo, 1 mm. A mesma folga deverá ser observada entre a cerâmica e qualquer fechamento vertical, ou nos encontros com outro tipo de piso. As juntas de dilatação deverão ter uma folga de, no mínimo 2 mm, e serem preenchidas com uma massa plástica (cimento branco ou argamassa pré-fabricada), para que não se tornem rígidas com o tempo.


Tábua corrida de 10 ou 20 cm, sobre caibro de 5 x 6 cm (todos em madeira de lei)


a) Assentamento piso de tábuas corridas, constituída por friso macho e fêmea, fixadas por meio de pregos em caibros pré-fixados no contra-piso. A base deverá ser limpa, retirando todo pó e partes soltas e umedecendo a superfície, 24 horas antes do assentamento das vigas. 


b) Deverá ser verificado, no projeto, o espaçamento entre vigas, não devendo exceder a 50 cm de eixo a eixo. Distâncias maiores e tábuas muito finas, causam o ranger desagradável desse tipo de piso. Deverá ser usada somente madeira com umidade de equilíbrio, para evitar, depois de já colocada, retração e empenamento por secagem posterior. Deverão ser tomadas precauções no assentamento e impermeabilização do lastro em andar térreo, para evitar falhas do soalho. 


c) Toda madeira deverá ser tratada com imunizante fungicida-inseticida, no caso de não terem sido fornecidas tratadas. Deverá ser verificado o projeto de arquitetura, definindo o sentido de aplicação das tábuas. Deverá ser verificado proteção do cômodo a ser assoalhado, contra intempéries. Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


d) As vigas deverão ser fixadas à laje ou lastro impermeabilizado, utilizando argamassa de cimento e areia 1:5 , perpendicularmente ao maior eixo da peça a pavimentar. Os vazios entre as vigas poderão ser preenchidos, salvo especificação em contrário, com concreto leve, argamassa fraca ou concreto simples. 


e) O projeto e a sobrecarga na laje deverão ser verificados. As tábuas deverão ser colocadas com o lado da medula para baixo, apertando-as fortemente umas às outras. Deverá ser utilizado martelo de borracha, de forma a não danificar as arestas. Deverá ser prevista junta de dilatação de 10 mm junto às paredes, em todo o perímetro do cômodo. 


f) Os frisos deverão ser fixados às vigas por meio de pregos ou parafusos apropriados, cravados obliquamente, de modo a ficarem invisíveis (no friso macho). Os pregos junção deverão ser rebatidos a fim de deixarem as ranhuras livres para alojamento das mechas (fêmeas). Deverão ser verificados, a fixação das tábuas e se a pavimentação está perfeitamente plana e desempenada.


Piso em carpete 3mm cor verde


a) Colocação de piso carptel como revestimento de piso, fixadas com cola de neoprene.


b) Deverá ser colocado, após o término dos trabalhos de pintura, eletricidade, instalação de esquadrias, vidros, ar condicionado, e quaisquer serviços que possam danificar o piso. Caso isso não seja possível, deve-se prever uma proteção a fim de não danificar o produto já instalado. 


c) Antes de dar início às atividades de assentamento das mantas recomenda-se alguns cuidados quanto à compra e estocagem do material, aos equipamentos necessários à realização dos serviços, pois estes parâmetros irão interferir diretamente sobre a qualidade e desempenho do revestimento executado. 


d) O piso pode ser aplicado em vários tipos de contrapiso. Nos pisos de cerâmica esmaltada ou azulejos, torna-se necessária a sua regularização com massa de preparação. Todo contrapiso térreo deve estar totalmente impermeabilizado e seco.


e) Para verificar se há umidade ascendente em contrapisos, especialmente os térreos, colocar um pedaço de plástico ( ± 25 x 25 cm ) sobre o piso, fixá-lo com fita adesiva em vários pontos do ambiente e guardar 24 horas. Retirar o plástico e observar se há formação de gotículas ou presença de umidade na face do plástico em contato com o contrapiso.


f) Existindo vestígios de umidade, o piso não poderá ser aplicado. É necessário certificar-se da origem da umidade. Caso seja do processo natural de cura do contrapiso recente ou novo, deve-se aguardar mais alguns dias para se completar esse processo.
Persistindo a umidade, o contrapiso deve ser refeito e devidamente impermeabilizado para a aplicação do piso com forração textil. 


g) Caso o piso apresente buracos, irregularidades ou imperfeições é preciso regularizá-lo com uma camada de massa de regularização. Para correção de pequenas imperfeições deve-se aplicar uma camada de massa de preparação no contrapiso. 


h) A base deverá estar absolutamente nivelada, curada e endurecida, antes da aplicação do piso. O local deve estar iluminado, permitindo ao colocador a perfeita inspeção do contrapiso, bem como a verificação dos lotes de fabricação e quantidades necessárias.


Os adesivos utilizados são inflamáveis. 


i) O local deve ser naturalmente ventilado e o colocador deve tomar precauções quanto a faíscas provenientes de aparelhos elétricos, interruptores e cigarros. É rigorosamente proibido fumar durante a instalação de piso. As portas devem ter uma folga necessária para a colocação do piso. 


j) Para conservação do material, deve-se aspirar a poeira com tubo de sucção liso, as manchas comuns lavadas com esponja úmida com sabão em pó ou de côco enxugadas com um pano úmido e depois com um pano seco. Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


k) Aplicado sobre base plana, seca, dura, limpa, sem trincas nem manchas, utilizando-se adesivo fornecido pelo fabricante. As ferramentas utilizadas são: desempenadeira com dentes em "V" para aplicação do adesivo, régua metálica para orientação dos cortes e faca com lâmina reta para corte do material, todas elas especificadas pelo fabricante.


l) Determinar o ponto de partida da primeira manta no piso, desenrolar o material e, na dimensão do comprimento, mais uma sobra para arremate, cortá-lo com auxílio da régua e com a faca. A seguir, espalha-se a cola sobre o piso com desempenadeira denteada, e aplica-se o material já cortado, enrolado com o lado direito para dentro, de cima para baixo, alisando-se, depois, com uma espátula plástica. Na segunda manta, deve-se deixar a emenda, 10 cm de sobra e a seguir a sequência do desenho para que ele fique invisível.


6) COBERTURAS


a) A cobertura existente deverá sofrer revisão. As telhas, rufos, calhas, cumeeiras, madeiramentos (estrutura de sustentação), tubos e conexões de captação de águas pluviais degradados deverão ser substituídos por outros em perfeito estado, casos degradados. A impermeabilização das calhas e rufos deverá ser efetuada, com manta asfáltica auto-adesiva.


7) ALVENARIAS 


a) As paredes a serem construídas deverão ser em tijolo furado (5x10x22 – iguais às já existentes) com seis furos na espessura final de projeto de 10 cm. O aperto das paredes será feito com blocos maciços. Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos tijolos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. Recomenda-se a proporção 1:2:8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de arenoso e oito partes de areia média ou grossa. 


b) O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto à trabalhabilidade. Para o assentamento dos blocos com juntas a prumo deverão ser utilizadas armaduras longitudinais, situadas na argamassa de assentamento, distanciadas cerca de 60 mm na altura. Para garantir a amarração dos blocos, as juntas verticais não deverão coincidir entre fiadas contínuas. Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentando os blocos sobre uma camada de argamassa  previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. 


c) Utilizar o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. Esticar uma linha que servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. Manter a espessura das juntas (12 mm) entre os blocos, completamente cheias.


8) DIVISÓRIAS 


a) No primeiro pavimento deverão ser fornecidas divisórias em miolo colméia revestida c/ fórmica em chapa fibra madeira prensada c/montantes alumínio anodizado natural em"l", "t" ou "x" inclusas portas de e = 35mm, com bandeira vidro,. A instalação das divisórias deverá seguir as orientações dos fabricantes.


b) Os boxes sanitários terão divisórias em granito e= 3cm assentada com argamassa, traço 1:3, chumbadas no piso com altura de 2,10 m e serão fixados com acessórios em aço inox.


9) REVESTIMENTOS


a) As paredes existentes em tijolo maciço aparente deverão ser mantidas, sem receber qualquer tipo de revestimento. 


b) Será aplicada nas paredes a serem construídas no sanitário (parte interna) argamassa de chapisco de traço 1:3 de cimento e areia média lavada e peneirada sobre todas as paredes e vigas a serem construídas. O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200. 


c) Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. A superfície a ser chapiscada deverá ser molhada. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda área da base que se pretende revestir. 


d) Será aplicado emboço de traço 1:2:4 de cimento, areia média lavada e peneirada e arenoso sobre as faces das paredes e lajes a serem construídas. A aplicação deverá ser iniciada somente após concluído os serviços a seguir indicados, obedecidos seus prazos mínimos: 24 horas após a aplicação do chapisco; 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das alvenarias cerâmicas e de blocos de concreto, para início dos serviços de revestimento, excluído o chapisco; 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso esta seja a camada única.


e) A espessura mínima admitida é de 15 mm, se for receber reboco, é de 20 mm, caso seja camada única. Nos tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20 mm, deverão ser fixadas telas metálicas galvanizadas, de abertura mínima de malha igual a 6 mm, na altura intermediária da camada. O procedimento de execução da massa única deverá obedecer ao previsto na NBR 7200. 


f) O plano de revestimento será determinado através de pontos de referência, dispostos de forma tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da régua a ser utilizada. Nesses pontos, deverão ser fixados taliscas de madeiras ou cacos planos de material cerâmico, usando-se para tanto, argamassa idêntica a que será empregada no revestimento. Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafiada, constituindo as guias ou mestras. 


g) Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, lançando-a vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através de processo mecânico, até preencher a área desejada. Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. 


h) Após receber o emboço, as paredes dos sanitários deverão ser revestidas com peças cerâmicas na dim.: 10x10cm, tipo A, na cor branca. O assentamento das peças cerâmicas só poderá ser iniciado, quando forem concluídos os seguintes serviços: a) instalações elétricas e hidráulicas b) contra-piso; c) emboço, com no mínimo 7 dias de aplicado; d) instalações de contramarcos; e) marcações dos níveis; f) plano executivo para definição das posições dos arremates. 


i) É recomendável que a areia utilizada para se fazer a argamassa, tenha uma dimensão máxima de 1,2 mm. O prazo para utilização da argamassa preparada é de 2 horas a partir da colocação do cimento. 


j) As peças deverão ser colocadas, antes do assentamento, em tanques não metálicos contendo água por um período mínimo de 15 min. O rejuntamento das cerâmicas deverá ser iniciado após decorrido, no mínimo, 7 dias do seu assentamento. Antes da liberação para realização desse serviço, deverão ser verificadas as peças que apresentarem falhas de aderência, removendo-se as suspeitas imediatamente. 


k) O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de duas cerâmicas colocadas em pontos estratégicos num mesmo plano e nível. Feita a marcação, o emboço  ou base deverá ser umedecido. Uma porção da deverá ser colocada no tardoz da peça cerâmica, de modo que toda a superfície fique coberta. 


l) O volume de argamassa deverá ser o suficiente para produzir uma camada de, no máximo, 15 mm. O excesso deverá ser removido com a colher de pedreiro e a cerâmica deverá ser colocada com argamassa sobre o emboço e pressionado uniformemente contra a parede. 


m) Se necessário, deverão ser dados pequenos impactos, para o seu perfeito nivelamento e prumo. O excesso de argamassa, extravasado das juntas, deverá ser removido. Para manter a bitola das juntas, deverão ser utilizadas peças plásticas em forma de cruz, na dimensão mínima de 2 mm. 


n) Em panos com área superior a 32 m² ou que um dos lados tenha mais de 8 m, deverão ser feitas juntas de movimentação, conforme disposto na NBR 8214. As juntas deverão estar bem alinhadas, permitindo-se apenas, no máximo, 2 mm de desvio entre as bordas das cerâmicas considerados alinhados, e a borda de uma régua de 2 m de comprimento aprumadas com as cerâmicas dos extremos.


10) ESQUADRIAS


a) A nova porta externa será de abrir, em duas folhas, na dim.: 1,60x2,97m, com venezianas de alumínio anodizado natural e bandeira superior de vidro liso comum, h= 1,00m. A porta externa existente deverá sofrer revisão e mantida se não houver avarias. Havendo avarias, a mesma deverá ser substituída por esquadrias com venezianas em alumínio anodizado natural e bandeira superior com vidro liso comum, h=1,00m. As portas do depósito, de acesso aos sanitários, as dos boxes internos dos mesmos, também serão com veneziana em alumínio anodizado comum. Já as portas das salas de aula serão em madeira compensada lisa para pintura, incluso aduela e acessórios necessários. 


b) Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a porta e o portal deverá ser uniforme em todo o perímetro da mesma. Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento da porta. Deverá ser iniciado o assentamento, posicionando-se o batente de acordo com o nível da soleira, alinhando-o em função do revestimento da parede e do sentido do giro da folha da porta. Chumbar o batente na alvenaria com a argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traço 1:2:8. Fixar a porta no batente, utilizando-se dobradiças, em seguida, colocar a fechadura.


c) As novas janelas (basculante) deverão ser em alumínio anodizado natural e vidro liso comum e as janelas existentes deverão ser substituídas por outras com as mesmas especificações. Deverão ser observados o nível do peitoril, as dimensões do vão, as folgas necessárias e os pontos do reboco interno e externo. Após a colocação do contramarco, chumbado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, fixar as folhas das janelas por meio dos dispositivos de fixação que acompanham o caixilho.

d) Na cobertura, as aletas em fibra de vidro deverão ser substituídas por outras, também, translúcidas e incolores, estruturadas com perfis de alumínio.

11) VIDROS



a) A CONTRATADA irá fornecer e instalar adequadamente vidros lisos incolores de 4,0 mm nas devidas esquadrias. As chapas de vidro serão fixadas com massa apropriada no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e outras impurezas. 


b) As chapas de vidro deverão ser colocadas de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-las e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica. As chapas de vidro deverão ter folgas em relação às dimensões do rebaixo: a folga de borda deverá ser de, no mínimo, 3 mm e as folgas laterais de, no mínimo, 2 mm. 


c) Para chapas de vidro com uma das dimensões superior a 100 cm, deverá se usar calços nos rebaixos, de modo a garantir as folgas e evitar o aparecimento de tensões inaceitáveis para o vidro ou caixilho. Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. 


d) Deverão sempre ser manipuladas e estocadas de maneira que não entrem em contato com materiais que danifiquem suas superfícies e bordas, e protegidas da umidade que possa provocar condensações. As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. 


e) As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. A montagem da chapa de vidro deverá ser acompanhada por um responsável (vidraceiro) e, após fixada, deverá ser adequadamente assinalada com um "x", de modo a marcar sua presença evitando danos e acidentes. 


f) Deverá ser distribuído o colchão de massa por todo o rebaixo e será pressionada a chapa de vidro, de maneira que a lateral posterior fique com uma camada uniforme de massa com espessura não inferior a 2 mm. Será colocada, então, a segunda demão da massa. A massa deverá ser aplicada de maneira a não formar vazios e sua superfície aparente deverá ser lisa e regular. 


g) A moldura deverá ser fixada e, em seguida, aplica-se a massa de maneira a se preencher a folga da lateral anterior, que também deverá ter espessura mínima de 2 mm.


12) FORRO


Forro em réguas de PVC (L=20cm)


a) Em todo o pavimento térreo e nos sanitários, exceto circulação, deverá ser instalado forro em PVC, com réguas de 10 cm com encaixe tipo macho-fêmea, que serão parafusadas em estruturas de aço, PVC rígido ou madeira, fixados na laje. Inicialmente deverá ser montada a estrutura de sustentação obedecendo à distância de 1,20m para a estrutura principal e 50 cm para as linhas de fixação do forro; Em seguida serão fixados os roda-tetos (perfil "U") junto às paredes com parafusos. 


b) Será determinada a posição das luminárias, de forma que estas sejam fixadas sempre junto à estrutura de sustentação e nunca somente nas barras do forro; A primeira barra de forro será encaixada no roda-teto e fixada na estrutura de sustentação, utilizando pregos para madeira ou rebites para metal. Encaixada a segunda barra deverá proceder assim sucessivamente até o fim da área a ser revestida; Quando houver necessidade de fazer emendas no forro, utilizar o perfil de união (perfil "H"). 


c) Deixar sempre uma folga de 3 a 4 mm na junção das barras de forro com perfis de acabamento (perfis "U" e "H") para que o material possa sofrer dilatação.


Forro de fibra mineral termo-acústico de 625x625mm (salas de aula, biblioteca, auditório, etc.)


a) Colocação de forro constituído de painéis isolantes de fibra mineral (lã de rocha), apoiados em estrutura de alumínio anodizado, pintados com epóxi, podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes. Os cômodos que receberem o forro deverão ser indicados no projeto, assim como a altura de instalação. 


b) A estrutura de sustentação deverá ser formada por perfis de alumínio em "T".  No encontro entre o forro e a parede deverão ser instaladas, na parede, cantoneiras de alumínio. Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


c) Marcar, em todo o perímetro da parede, o nível determinado do pé direito, colocando-se as cantoneiras de arremate na parede, por meio de buchas e parafusos ou outro elemento de fixação. Fixar os perfis principais e secundários, no teto, com pendurais ou arame galvanizado. 


d) A cantoneira de arremate dará a referência do nivelamento das linhas dos perfis. Apoiar as placas removíveis de forro sobre as abas dos perfis principais, pronta para receber a pintura.  devendo, para tanto estar lisas e sem irregularidades. Caso sejam previstos, fixar luminárias ou outros equipamentos aparentes nos perfis.


13) PINTURA


Pintura dos tijolos em verniz brilhante sintético em 2 demãos


a) Aplicação de verniz em paredes de tijolo, resultando um acabamento uniforme, transparente e brilhante. 


b) A superfície de aplicação deve estar limpa, seca e livre de graxa, ficando livre de rebarbas e imperfeições. Só deve ser aplicada, no mínimo, 30 dias após a conclusão do concreto. É recomendável a aplicação de líquido selador ou de fundo preparados, a fim de que não surjam imperfeições futuras. 


c) Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI), principalmente, pelo uso de máscara apropriada e óculos protetores quando da aplicação do verniz. 


d) Espalhar o verniz uniformemente sobre a superfície com rolo, trincha ou revólver, evitando a formação de sulcos ou escorrimentos na película de acabamento. A primeira demão deve ser diluída em 25% de água e a segunda em 10% de água, no máximo.


Emassamento de lajes, com duas demãos de massa corrida à base de pva 


a) Execução do emassamento de lajes, indicado para nivelar e corrigir imperfeições em qualquer superfície de alvenaria, para posterior aplicação de pintura. Deve ser aplicada sobre uma superfície firme, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. 


b) Para superfícies excessivamente absorventes, recomenda-se aplicar um líquido selador anterior ao emassamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


c) Aplicar a massa corrida com desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, lixar, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; aplicar a 2ª demão, corrigindo o nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final.


Pintura látex PVA em lajes com duas demãos


a) Execução de serviços de pintura em paredes internas, com tinta látex, a ser aplicado em superfície de alvenaria, conferindo-lhe um acabamento uniforme e colorido. A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo.  


b) A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes. Para superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizar a absorção do produto. 


c) A cor deve ser definida no projeto. Deve-se manter o ambiente bem ventilado durante a aplicação e secagem da tinta.  Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI), principalmente da máscara e óculos protetores quando a aplicação for através da pulverização. 


d) Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.


14) GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS


a) O corrimão da escada e o guarda-corpo do mezanino serão em aço galvanizado, sendo de Ø 2,5” para os guarda-corpos e 2” para os corrimãos das escadas. 


b) Nos guarda-corpos, deverá ser inclusos tela aramada conforme os já executados. Todas as partes metálicas receberão esmalte sintético na cor vermelha após lixamento, limpeza e tratamento anti-corrosivo. 


c) O esmalte sintético deverá ter perfeita aderência com a base da pintura. Cada camada aplicada deverá produzir uma película seca com espessura mínima de 25 micra. 


d) Deverá ser aplicado o esmalte sintético sobre a superfície preparada, retocada, limpa, seca e livre de graxa. A tinta deverá ser espalhada uniformemente sobre a superfície com uma trincha de cerdas longas passada no sentido da parte não pintada para a parte pintada, sempre na mesma direção, exercendo-se pouca pressão.


e)  A segunda demão deve ser aplicada somente após a secagem da primeira, com intervalo de tempo mínimo de 10 horas, salvo recomendação do fabricante. Deve-se evitar a formação de sulcos na película da pintura.


15)  ARREMATES


a) As soleiras serão em granito cinza no encontro de piso dos sanitários com a circulação, assim como nos vãos das portas externas. As mesmas deverão ter a largura especificada, o comprimento na medida do vão de porta mais 4 cm. Deverão ser planas, sem trincas ou deformações, com textura uniforme e polida. A soleira terá o mesmo nível do piso, devendo-se penetrar 2 cm de cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência o alinhamento das paredes.


b) Os peitoris serão em peças de mármore de e = 2 cm com largura especificada e comprimento na medida do vão da esquadria mais 4 cm. As peças deverão ser planas, sem trincas ou deformações, com textura uniforme e polida. Deverão ser assentados penetrando 2,00 cm de cada lado da parede no vão da esquadria. Sobre a camada de argamassa, nivelada, será lançado o pó de cimento, que formará uma pasta sobre a qual o peitoril deverá ficar completamente assentado, nivelado ao longo da esquadria. A peça de granito será limpa de qualquer resíduo de argamassa. A largura do peitoril será de 15 cm.


16)  FERRAGENS


a) As dobradiças de portas serão cromadas do tipo reforçado.


b) As fechaduras serão em metal cromado, de alta qualidade e deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para aprovação do tipo antes da instalação.


c) As fechaduras existentes deverão ser conferidas. As que apresentarem defeito deverão ser substituídas por outras, cromadas, de alta qualidade e as mesmas deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para aprovação do tipo antes da instalação.


17) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 


a) A CONTRATANTE fornecerá, instalará e interligará, de acordo com as recomendações dos respectivos fabricantes, todos os dutos, conexões, registros, louças, acessórios e equipamentos indicados em projeto. 

b) Toda a tubulação de água será aparente.  As juntas deverão apresentar perfeita estanqueidade, não sendo admitido o uso de cordão, massa, estopa ou tinta zarcão. Não será permitido o uso de rolhas, madeiras, papéis ou estopas para vedação de extremidades e pontos de alimentação. 

c) As extremidades das tubulações permanecerão tamponadas com "caps" durante a execução, sendo o tamponamento retirado apenas na ocasião do assentamento das peças. Deverá ser feita a limpeza das pontas dos tubos e das bolsas roscáveis das peças e/ou conexões. 

d) Os tubos serão cortados, rigorosamente, no esquadro para que a rosca não se desenvolva torta. Rosquear as pontas do tubo com tarraxa apropriada alcançando somente a parte a ser coberta pela conexão. Utilizar fita veda-rosca, revestindo as pontas do tubo, a fim de garantir uma perfeita vedação.

e) As peças deverão seguir as seguintes especificações:


As torneiras deverão ser em metal cromado, com fechamento automático, de alta qualidade;


O registro de gaveta será do tipo bruto, não cromado;


As tubulações, conexões, ralos, sifões e caixas sifonadas serão de primeira qualidade, com grelhas em acabamento cromado.


Antes das instalações, as peças deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para aprovação.


18) BANCADAS


a) As bancadas e rodapia dos sanitários serão em granito cinza polido e=2,5cm, largura 60cm fornecimento e instalação, com quatro cubas de louça branca oval e todos os acessórios necessários. As bancadas serão chumbadas na parede, com apoios de metalon, com h= 90 cm. Todos os equipamentos e instalações dos sanitários para pessoas com necessidades especiais deverão seguir a NBR 9050.


19) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


a) Na reforma, caso necessário, a CONTRATADA fornecerá, instalará e interligará todos os painéis, disjuntores, chaves, luminárias, lâmpadas, tomadas, interruptores, bandejamento, dutos, fiações, abastecimento e demais materiais e equipamentos, conforme orientação da fiscalização do IFBA.


b) Os dutos de alimentação serão subterrâneos, sendo responsabilidade da CONTRATADA a recomposição de pisos, azulejos, revestimentos, estruturas e acabamentos danificados ou removidos para sua instalação.


c) Todos os quadros serão providos de aterramento, do tipo e material aprovada pala concessionária de energia e telecomunicações devidamente isoladas e deverão ser providos de protetores de surtos.


d) Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores compatíveis com sua respectiva carga e deverão estar de acordo com as normas técnicas.


e) Os eletrodutos correrão aparentes nas paredes de tijolo aparente e embutida nas outras paredes. A enfiação será em cobre eletrolítico de alta condutibilidade, com revestimento plástico (cloreto de polivinílio, rígido de alto impacto) em eletrodutos em PVC rígido, em bitolas convenientes. Para facilidade de identificação, os condutores de isolamento termoplástico serão fornecidos em cores diversas, de acordo com a NBR 5410.


f) Os eletrodutos rígidos aparentes deverão ser adequadamente fixados por braçadeiras metálicas, em bitolas que garanta sua estabilidade, de modo a constituírem um conjunto de boa aparência e de firmeza suficiente para suportar o peso dos condutores e os esforços na sua enfiação.


g) Eventualmente, poderão ser feitas curvas nos eletrodutos rígidos, desde que estas não comprometam o material com fendas ou redução da seção externa.


h) Deverão ser empregadas, caixas de passagem em todos os pontos de emenda ou derivação de condutores, nos pontos de instalação de aparelhos e disjuntores, bem como nos postos de entrada ou saída dos condutores na canalização.


i) Todos os condutores deverão ser instalados de forma que os isentem de esforços mecânicos incompatíveis com sua resistência, de maneira que, quando completada a instalação, o sistema esteja livre de curto-circuito.


j) As bitolas dos condutores deverão ser compatíveis com as cargas dos circuitos correspondente. Os fios rígidos ou flexíveis deverão obedecer a um padrão de qualidade e segurança.


k) As luminárias serão completas para uma, duas e três lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W, corpo em chapa de aço tratada e pintura externa na cor branca, refletor e aletas parabólicas com acabamento especular de alto brilho e ótimo controle de ofuscamento, alojamento para reator no próprio corpo, dimensões: altura 113 mm, largura 118 mm e comprimento 1220mm. Deverá ser verificado desde o interruptor de comando à correta operação da luminária. A montagem compreenderá a fixação da luminária na posição indicada no projeto, a ligação elétrica às bases do reator, a instalação das lâmpadas e fechamento. As luminárias serão de sobrepor para áreas de laje e de embutir para as áreas forradas.


l) Todos os interruptores e tomadas serão substituídos por outros, os quais deverão estar de acordo com o novo padrão brasileiro de tomadas, segundo NBR 14136, ser de alta qualidade, na cor branca. Antes da instalação, uma amostra do produto deverá ser apresentada à fiscalização do IFBA para aprovação. A montagem compreenderá a ligação elétrica, a fixação dos conjuntos de interruptores e tomadas em caixa e a colocação da tampa protetora ajustada por parafusos. Após sua instalação, deverá ser verificado o funcionamento de todos os interruptores e tomadas com sua tensão nominal.


Antes das instalações, as peças deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para aprovação.


19) PLATAFORMA DE ACESSO VERTICAL


a) A CONTRATADA deverá fornecer e instalar uma plataforma de acesso vertical, com duas paradas (térreo e primeiro pavimento), com cabine, botoeiras e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, seguindo as dimensões representadas em projeto e deverá estar de acordo com as devidas normas.


20) LIMPEZA


b) Todos os restos de materiais, entulhos, ferramentas, equipamentos e demais objetos deverão ser postos fora pela CONTRATADA, após inspeção e autorização do IFBA que constatará a ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de polimento satisfatório ao cliente.


c) Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverão ser totalmente limpos e polidos com cera e polidores.


d) Deve-se atentar aos cuidados para não danificar vidros, luminárias, revestimentos e pinturas.


e) A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela fiscalização do IFBA. 


f) Após limpeza, todas as superfícies laváveis serão lavadas com sabão neutro e água.


ANEXO II


		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA - IFBA



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



		REFORMA PAVILHÃO (NOVAS SALAS DE AULA) - CAMPUS VALENÇA



		ITEM

		DESCRIÇÃO

		VALORES CONTRATUAIS



		

		

		UNID.

		QUANT.

		PREÇO UNIT. 

		PREÇO TOTAL (R$)



		1

		Canteiro de obras

		 

		 

		 

		6.945,79



		01.01

		Placa da Obra em chapa de aço zincado e estrutura de madeira.

		m²

		9,00

		167,31

		1.505,79



		01.02

		Mobilização e desmobilização de equipamentos.

		Vb

		1,00

		3.800,00

		3.800,00



		01.03

		Taxas e emolumentos.

		Vb

		1,00

		1.640,00

		1.640,00



		2

		Serviços Preliminares

		 

		 

		 

		10.177,52



		02.01

		Retirada das Luminárias

		Unid.

		48,00

		5,42

		260,16



		02.02

		Retirada de Esquadrias metálicas, portão de alumínio, nas dimensões 8,15 x 6,48m

		m²

		52,81

		6,60

		348,55



		02.03

		Retirada de Esquadrias metálicas, portão de alumínio, nas dimensões 3,00 x 2,92m (com reaproveitamento)

		m²

		26,28

		6,60

		173,45



		02.04

		Retirada de esquadrias de alumínio (incluíndo vidros)

		m²

		125,79

		6,60

		830,21



		02.05

		Retirada de esquadrias de madeira

		m²

		10,08

		8,13

		81,95



		02.06

		Demolição de piso de alta resistência

		m²

		38,64

		10,56

		408,04



		02.07

		Demolição de contra-piso c/ uso de ponteiro (espessura até 4cm)

		m²

		38,64

		10,56

		408,04



		02.08

		Demolição de alvenaria tijolo furado

		m³

		59,10

		41,24

		2.437,41



		02.09

		Carga, transporte e descarga de entulho mecanizada até 10 km.

		m³

		200,00

		17,13

		3.426,00



		02.10

		Retirada de aletas translúcidas incolor de fibra de vidro

		m²

		326,76

		5,52

		1.803,72



		3

		Infra-estrutura

		 

		 

		 

		27.860,62



		03.01

		Escavação manual de vala em solo de 1° categoria até 2,00m de profundidade

		m³

		73,00

		22,90

		1.671,70



		03.02

		Reaterro manual compactado

		m³

		61,00

		4,19

		255,44



		03.03

		Lastro em concreto magro, h=7cm

		m²

		37,65

		27,14

		1.021,73



		03.04

		Concreto estrutura fck 25mpa

		m³

		13,00

		333,70

		4.338,10



		03.05

		Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em fundação

		m³

		13,00

		116,75

		1.517,75



		03.07

		Forma em chapa compensada resinada 12mm

		m²

		97,90

		53,40

		5.227,86



		03.08

		Aço CA-50 ø 12,5 a 20,0mm

		kg

		2.033,40

		5,21

		10.599,10



		03.09

		Aço CA-50 ø 6,3 a 10,0mm

		kg

		319,50

		5,31

		1.697,34



		03.10

		Aço CA-60

		kg

		176,30

		8,69

		1.531,61



		4

		Superestrutura

		 

		 

		 

		241.243,06



		04.01

		Preparo de concreto 25mpa

		m³

		178,11

		333,70

		59.435,31



		04.02

		Transporte,lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estrutura

		m³

		178,11

		116,75

		20.794,34



		04.03

		Forma em chapa compensada resinada 12mm

		m²

		166,46

		53,40

		8.888,96



		04.04

		Aço CA-50 ø 12,5 a 20,0mm

		kg

		98,80

		5,21

		515,00



		04.05

		Aço CA-50 ø 6,3 a 10,0mm

		kg

		708,76

		5,31

		3.765,29



		04.06

		Aço CA-60

		kg

		211,71

		8,69

		1.839,23



		04.07

		Fornecimento e execução de estrutura metálica em perfil I com aço laminado ASTM A572

		m²

		453,15

		171,00

		77.488,65



		04.08

		Fornecimento e execução de laje tipo steel deck, incluindo tela antifissuramento e concreto (preparo, transporte, lançamento e adensameto), conforme especificações 

		m²

		453,15

		151,20

		68.516,28



		5

		Piso

		 

		 

		 

		59.889,24



		05.01

		Piso cerâmico tipo 1A, PEI-4, 30cm x 30 cm, conform. especificações.

		m²

		37,52

		47,65

		1.787,83



		05.02

		Execução, com regularização, de contra-piso em argamassa traço 1:3 (cimento e areia) espessura 3,0cm

		m²

		545,11

		16,43

		8.956,16



		05.03

		Piso de alta resistência em massa granilítica, inclusos juntas de dilatação em PVC e polimento mecanizado.

		m²

		507,59

		46,34

		23.521,72



		05.05

		Tablado (h=18cm) em assoalho de madeira de lei e = 2,5cm  apoiado sobre peças de madeita de lei de 6x12 e 5x5 cm

		m²

		25,00

		140,18

		3.504,50



		05.06

		Carpete para piso de auditório 3mm colocado

		m²

		105,60

		26,00

		2.745,60



		05.07

		Soleira em granito cinza 0,15m.

		m

		10,30

		70,07

		721,72



		05.08

		Peitoril em marmóre branco nacional 2x15cm

		m

		344,70

		54,11

		18.651,72



		6

		Vedação

		 

		 

		 

		71.808,49



		06.01

		Alvenaria em tijolo furado 10x20x20 cm 

		m²

		635,00

		30,88

		19.608,80



		06.02

		Divisoria 35mm bandeira vidro miolo colmeia revestida c/formica em chapa fibra madeira prensada c/montantes aluminio anodizado natural em"l""t" ou "x" incl portas excl suas ferragens e vidro.

		m²

		90,98

		110,56

		10.058,75



		06.03

		Divisória de granito e=3cm assentada com argamassa , traço 1:3

		m²

		31,16

		313,24

		9.760,56



		06.04

		Fornecimento e instalação de aletas translúcidas incolor de fibra de vidro

		m²

		377,13

		85,86

		32.380,38



		7

		Esquadrias metálicas.

		 

		 

		 

		54.544,70



		07.01

		Assentamento de porta em alumínio anodizado, na dimesão : 0,60 x 1,80m, em perfis de venezianas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.

		m²

		8,64

		483,56

		4.177,96



		07.02

		Assentamento de portão em alumínio anodizado, nas dimensões: 1,60 x 2,97 em perfis de venezianas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.

		m²

		4,75

		483,56

		2.296,91



		07.03

		Assentamento de porta em alumínio anodizado, na dimensão : 0,80 x 1,80m, em perfis de venezianas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.

		m²

		2,88

		483,56

		1.392,65



		07.04

		Assentamento de porta em alumínio anodizado, na dimensão : 0,80 x 2,10m, em perfis de venezianas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.

		m²

		1,68

		483,56

		812,38



		07.05

		Assentamento de porta em alumínio anodizado, na dimensão : 0,70 x 2,10m, em perfis de venezianas, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.

		m²

		2,94

		483,56

		1.421,67



		07.06

		Assentamento de janela em alumínio anodizado, basculante, com fecho e todos os acessórios para o seu funcionamento.

		m²

		167,18

		265,84

		44.443,13



		8

		Esquadria de madeira.

		 

		 

		 

		7.145,33



		08.01

		Porta de madeira compensada lisa para pintura ,incluso aduela, alisar e dobradiça, e moldura para visor de vidro de 50x50cm (0,90x 2,10 m)

		Unid.

		24,57

		290,82

		7.145,33



		9

		Instalações Rede Hidro-Sanitária

		 

		 

		 

		15.666,35



		09.01

		Instalação com fornecimento de rede hidro-sanitária objetivando a recuperação, redimensionamento e adequação, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas.

		Vb

		1,00

		10.000,00

		10.000,00



		09.02

		Fornecimento com assentamento de vasos sanitários, em louça branca,  com descarga acoplada, de 1a. Qualidade, completo, com rabichos, bóias e todo os acessórios para seu perfeito funcionamento.

		Unid.

		8,00

		121,13

		969,04



		09.03

		Fornecimento com assentamento de vasos sanitários, para PNE em louça branca, com descarga acoplada, de 1a. Qualidade, completo, com rabichos, bóias e todo os acessórios para seu perfeito funcionamento.

		Unid.

		2,00

		460,40

		920,80



		09.04

		Lavatório de canto em louça branca para portadores de necessidade especiais, torneira de pressão e todos os acessórios para seu perfeito funcionamento.

		Unid.

		2,00

		163,18

		326,36



		09.05

		Fornecimento, com assentamento, de mictório em louças branca, de 1a qualidade, com todos os acessórios para o seu funcionamento.

		Unid.

		3,00

		188,71

		566,13



		09.06

		Porta papel de louça branca de 15x15cm fornecimento e colocação

		Unid.

		8,00

		27,44

		219,52



		09.07

		Assentamento com fornecimento de Porta sabonete líquido

		Unid.

		6,00

		29,08

		174,48



		09.08

		Bancada em granito cinza polido e=2,5cm, largura 60cm fornecimento e instalação 

		m²

		2,96

		154,60

		457,62



		09.09

		Lavatório em louça de (embutir cuba) com torneira de pressão e acessórios

		Unid.

		8,00

		254,05

		2.032,40



		10

		Instalações Rede elétrica

		 

		 

		 

		49.447,95



		10.01

		Luminária fluorescente 2x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.

		Unid.

		35,00

		163,45

		5.720,75



		10.02

		Luminária fluorescente 4x32 W de sobrepor com aletas, refletor de AL, reator eletrônico, hermeticamente fechada.

		Unid.

		120,00

		243,56

		29.227,20



		10.03

		Instalação com fornecimento, de rede elétrica objetivando o redimensionamento e adequação, em conformidade com lay-out e equipamentos instalados(demanda de uso), conforme especificações técnicas, embutimento de rede elétrica aparente, recuperação de quadros, de tomadas, disjuntores, interruptores, etc.

		Vb

		1,00

		14.500,00

		14.500,00



		11

		Instalações Rede lógica

		 

		 

		 

		16.225,32



		11.01

		Racks, switch, cabos UTP, Cabos de fibra óptica, montagem de tomada lógica, montagem de patch-painel, eletrodutos (fornecimento e instalação)

		Vb

		1,00

		16.225,32

		16.225,32



		12

		Cobertura

		 

		 

		 

		12.104,50



		12.01

		Recuperação dos rufos

		Vb

		1,00

		2.550,00

		2.550,00



		12.02

		Recuperação das canaletas, com efetivação da proteção mecânica.

		Vb

		1,00

		2.800,00

		2.800,00



		12.03

		Assentamento de manta de impermeabilização nas canaletas de escoamento pluvial.

		m²

		190,00

		35,55

		6.754,50



		13

		Forros

		 

		 

		 

		53.055,98



		13.01

		Fornecimento e assentamento de Forro Acústico em fibra mineral, removível, modulação 625x625mm, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos em perfis rígidos, e=15mm.

		m²

		1.062,40

		48,93

		51.983,23



		12.02

		Assentamento de Forro PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100X6000mm.

		m²

		37,30

		28,76

		1.072,75



		14

		Revestimento de paredes

		 

		 

		 

		4.872,50



		14.01

		Fornecimento com assentamento de cerâmica 31 cm x 31 cm, tipo A, com espaçamento para rejunte de 3mm, em cor a ser definida pela instituição.

		m²

		127,82

		38,12

		4.872,50



		15

		Vidros e espelhos

		 

		 

		 

		18.168,15



		15.01

		Espelho cristal 4mm, com moldura em alumínio anodizado, fixação dos espelhos em botões francês cromado, conforme especifiações.

		m²

		4,32

		240,87

		1.040,56



		15.02

		Vidro liso para esquadria de 4mm incluindo fornecimento e assentamento

		m²

		167,18

		102,45

		17.127,59



		16

		Pintura

		 

		 

		 

		12.199,37



		16.01

		Esmalte sintético para guarda-corpo e corrimão metálicos, 02 demãos e 01 demão de zarcão com cor a ser definida pela instituição.

		m²

		18,41

		22,20

		408,70



		16.02

		Pintura esmalte duas demãos c/emassamento, fundo nivelador p/ esquadria de madeira  

		m²

		35,00

		21,48

		751,80



		16.03

		Pintura em verniz brilhante sintético para tijolo 2 demãos

		m²

		1.516,48

		6,26

		9.493,16



		16.04

		Pintura em tinta látex PVA para laje (maciça), 2 demãos, incluso emassamento

		m²

		65,00

		23,78

		1.545,70



		17

		Plataforma de acesso vertical

		 

		 

		 

		46.000,00



		17.01

		Instalação com fornecimento de plataforma de acesso vertical, com 02 paradas (térreo e 1o. Pavimento), com cabine, botoeiras e todos os acessórios para o seu funcionamento, possibilitando a acessibilidade aos PNE.

		Unid.

		1,00

		46.000,00

		46.000,00



		18

		Serviços complementares

		 

		 

		 

		13.232,32



		18.01

		Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 2.1/2" com braçadeira

		m

		70,00

		94,26

		6.598,20



		18.02

		Tela aramada em aço galvanizado

		m²

		14,04

		20,51

		287,96



		18.03

		Molas aéreas para portas.

		Unid.

		13,00

		180,00

		2.340,00



		18.04

		Barra de apoio reta para PNE em aço galvanizado revest. em PVC e nylon comp 800mm, D=1.1/4"

		Unid.

		4,00

		694,74

		2.778,96



		18.04

		Limpeza final e geral.

		m²

		1.040,00

		1,18

		1.227,20



		TOTAL 

		720.587,18





ANEXO III


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO


		PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		OBRA: REFORMA - NOVAS SALAS DE AULA

		

		

		

		

		

		



		ÁREA DA REFORMA: 1.039,28 m²

		

		

		

		

		

		



		LOCAL DA CONSTRUÇÃO: IFBA - Campus de Valença

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



		Ítem

		Discriminação

		Valor (R$)

		%

		1º mês

		2º mês

		3º mês

		4º mês



		1

		Canteiro de obras

		6.945,79

		1,0%

		 R$        6.945,79 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		2

		Serviços preliminares

		10.177,52

		1,4%

		 R$      10.177,52 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		3

		Infra-estrutura

		27.860,62

		3,9%

		 R$      13.930,31 

		 R$   13.930,31 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		4

		Superestrutura

		241.243,06

		33,5%

		 

		 R$ 120.621,53 

		 R$ 120.621,53 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		5

		Piso

		59.889,24

		8,3%

		 

		 

		 R$   29.944,62 

		 R$      29.944,62 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		6

		Vedação

		71.808,49

		10,0%

		 

		 

		 R$   35.904,24 

		 R$      35.904,24 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		7

		Esquadrias metálicas

		54.544,70

		7,6%

		 

		 

		 

		 R$      54.544,70 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		8

		Esquadrias de madeira

		7.145,33

		1,0%

		 

		 

		 

		 R$        7.145,33 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		9

		Instalações Rede Hidro - Sanitária

		15.666,35

		2,2%

		 

		 R$     5.222,11 

		 R$     5.222,11 

		 R$        5.222,11 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		10

		Instalações Rede Elétrica

		49.447,95

		6,9%

		 

		 R$   16.482,60 

		 R$   16.482,65 

		 R$      16.482,65 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		11

		Instalações Rede Lógica

		16.225,32

		2,3%

		 

		 

		 R$     8.112,66 

		 R$        8.112,66 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		12

		Cobertura

		12.104,50

		1,7%

		 R$        6.052,25 

		 R$     6.052,25 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		13

		Forros

		53.055,98

		7,4%

		 

		 

		 R$   26.527,99 

		 R$      26.527,99 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		14

		Revestimento de paredes

		4.872,50

		0,7%

		 

		 

		 R$     2.436,25 

		 R$        2.436,25 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		15

		Vidros e espelhos

		18.168,15

		2,5%

		 

		 

		 

		 R$      18.168,15 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		16

		Pintura

		12.199,37

		1,7%

		 

		 

		 

		 R$      12.199,37 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		17

		Plataforma de acesso vertical

		46.000,00

		6,4%

		 

		 

		 

		 R$      46.000,00 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		18

		Serviços complementares

		13.232,32

		1,8%

		 R$        3.308,08 

		 R$     3.308,08 

		 R$     3.308,08 

		 R$        3.308,08 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 



		 

		Totais mensais

		720.587,19

		100,0%

		 R$      40.413,95 

		 R$ 165.616,93 

		 R$ 248.560,14 

		 R$    265.996,16 



		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		Totais acumulados

		720.587,19

		100,0%

		 R$      40.413,95 

		 R$ 206.030,88 

		 R$ 454.591,02 

		 R$    720.587,18 



		

		

		

		

		

		

		

		





ANEXO IV


MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI


		COMPOSIÇÃO DO BDI



		 

		 



		ADM - administração central 

		xx%



		DEF = despesas financeiras e seguros

		xx%



		RIS = risco e imprevistos

		xx%



		LB = lucro bruto

		xx%



		IMP = impostos sobre faturamento*

		xx%



		ISS 

		xx%



		PIS

		xx%



		COFINS

		xx%



		 

		 



		BDI**

		xx%



		 * soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)


** fórmula conforme item 9.1 do Edital.








ANEXO V


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


ANEXO VI


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)


ANEXO VII


MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS


(Emitida pela licitante)


Valença, xx de xxxxxxx de 2010.


À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, CAMPUS VALENÇA.


Prezados Senhores,


Declaro para os devidos fins, que o Sr(a)............................................................................., portador(a) de RG nº..........................representante da Empresa................................................................, inscrita no CNPJ nº .............................................................compareceu ao local dos serviços em xx de xxxxxxx de  xxxx, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades com vistas à execução das obras destinadas a Ampliação do Campus ____________________________da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do IFBA, inteirando-se por completo das condições estipuladas na concorrência e da descrição constante Memorial Descritivo/Especificativo - Anexo I do Edital da Concorrência nº ___/2010.


Data:


Assinatura – nome do emitente da declaração, cargo e carimbo da Empresa com CNPJ.


ANEXO VIII


RELAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS EM AUTOCAD


DISPONIBILIZADOS NO SITE: WWW.IFBA.EDU.BR





ANEXO IX


MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......................


VALIDADE: 06 (seis) MESES


Aos  ............... dias do mês de .......... de 2010, no O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFBA, Campus Valença, CNPJ 10.764.307/0003-84, neste ato representada por seu Diretor Geral Egberto Hein da Silva, RG. 000.000-00, CPF. Nº 000.000.000-00, denominada simplesmente CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.666/93, dos Decretos nºs. nº 3.931/01; nº 4.342/02 e 5.450/05; subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas na Concorrência Pública nº. 01 / 2010 pelo Sistema de Registro de Preços, Ata de julgamento de Preços, publicados no Diário Oficial da União e homologados pelo Ordenador de Despesas do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA, Campus Valença Processo nº 23280.000632/2010-DV, RESOLVE registrar os preços para a contratação dos serviços do ITEM .........., que passa a fazer parte integrante desta Ata. Os preços foram oferecidos pela EMPRESA ........................................., situada a ..................................., fone (.....)................, CNPJ........................, representada por..............................................cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame.

DO OBJETO


CLÁUSULA PRIMEIRA – Contratação de empresa de engenharia para ampliação do IFBA, Campus Valença e acordo com as especificações e quantidades definidas no Memorial descritivo/Especificativo - Anexo I deste Edital e especificadas abaixo:

DA VALIDADE DOS PREÇOS


CLÁUSULA SEGUNDA A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da sua assinatura, durante o qual o IFBA, Campus Valença não será obrigado a contratar os serviços de obra e engenharia referidos na Cláusula Segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa. 


DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


CLÁUSULA TERCEIRA - É vedada a utilização da ata de registro de preços por órgãos/entidades não-participantes, conforme Acórdão 668/2005 Plenário/TCU.


PARÁGRAFO PRIMEIRO – Na ocasião do fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital da Concorrência nº. 01/2010, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.


PARÁGRAFO SEGUNDO – Na ocasião do fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada na Concorrência nº. 01/2010, pela empresa detentora da presente Ata, a qual também a integram.


DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA


CLÁUSULA QUARTA – Para a execução dos serviços, o prazo de início será o definido pela unidade requisitante, através de Ordem de Serviço.


PARÁGRAFO ÚNICO - O local de execução dos serviços será indicado pelo órgão requisitante.


DO PAGAMENTO


CLÁUSULA QUINTA - O pagamento será efetuado em moeda corrente, através de ordem bancária mediante a apresentação de fatura discriminativa, devidamente certificada e atestada pelo fiscal do contrato, sem inclusão de qualquer despesa financeira pelo prazo de processamento do pagamento, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação.


PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.


PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso da CONTRATANTE, constatar antes de cada pagamento, irregularidades de situação da CONTRATADA junto ao SICAF, o pagamento não será suspenso, mas a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar no prazo de até 30 (trinta) dias corridos sua regularização ou apresentar a sua defesa sob pena de Rescisão do CONTRATO.


PARÁGRAFO TERCEIRO - O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico financeiro aprovado pelo IFBA, CAMPUS VALENÇA.


PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado pelo IFBA, CAMPUS VALENÇA, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório das etapas efetivamente concluídas, de acordo com o boletim de medição aprovado pelo Fiscal do Contrato, no prazo de até 10 (dez) 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.


SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal do Contrato.


SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada.


SUBCLÁUSULA TERCEIRA – 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.


DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO


CLÁUSULA SEXTA - O contrato de serviços de obra e engenharia só estará caracterizado mediante o recebimento da ordem de entrega/serviço pelo fornecedor.


PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.


PARÁGRAFO SEGUNDO - Se a qualidade dos materiais entregues não corresponderem às especificações exigidas no edital de Concorrência, que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao fornecedor, para substituição no prazo máximo de 5 (cinco) dias, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.


PARÁGRAFO TERCEIRO - Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação, e desde que tenha sido emitida a NOTA DE EMPENHO pelo Órgão/usuário da Ata.


PARÁGRAFO QUARTO – Após executado o contrato o objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes, em até quinze dias da comunicação escrita do contratado de término da execução.

PARÁGRAFO QUINTO – Após executado o contrato o objeto será recebido definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após o término do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;


PARÁGRAFO SEXTO – O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, mesmo após ter sido recebido definitivamente o objeto do contrato.


DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS


CLÁUSULA SÉTIMA - Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula II, da presente Ata, e, em atendimento ao §1º, art. 28, da Lei nº 9.069, de 29.6.1995 e legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no mercado. 


PARÁGRAFO PRIMEIRO - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro procedimento licitatório. 


PARÁGRAFO SEGUNDO - Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pelo IFBA, para alteração, por aditamento, do preço da Ata.


DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS


CLÁUSULA OITAVA – O cancelamento da Ata de Registro de Preço poderá ser:


PARÁGRAFO PRIMEIRO – automático:


a)
por decurso de prazo de vigência;


b)
quando não restarem fornecedores registrados; ou


c)
pelo IFBA, quando caracterizado o interesse público.


PARÁGRAFO SEGUNDO - a pedido do fornecedor, quando:


a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;


b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.


PARÁGRAFO TERCEIRO -  pela Administração, unilateralmente, quando:


a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;


b) perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no procedimento licitatório;


c) por razões de interesse público, devidamente, motivado e justificado. 


d) o fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;


e) não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de compra decorrentes da Ata de Registro de Preços;


f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes.


PARÁGRAFO QUARTO – O fornecedor terá seu registro na Ata cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa.


DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE SERVIÇO


CLÁUSULA NONA - A aquisição do serviço da presente Ata de Registro de Preços será autorizada, pelo Diretor Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA, CAMPUS VALENÇA.


PARÁGRAFO PRIMEIRO - A emissão da ordem de entrega/serviço, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial será igualmente autorizado pelo órgão requisitante, quando da solicitação da execução dos serviços.


DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLAUSULA DÉCIMA - Elaborar o pedido de fornecimento, para ser entregue no IFBA, conforme especificações estabelecidas no Anexo I do Edital e, o acréscimo legal de até 25% (se houver).


PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada com a aquisição dos Equipamentos para Laboratório;


PARÁGRAFO SEGUNDO - Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos para laboratório que a licitante vencedora entregar fora das especificações do Edital.


PARÁGRAFO TERCEIRO - Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação vigente à matéria.


DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas nesta ARP e na legislação pertinentes, as seguintes:


PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cumprir fielmente os termos da ARP, de modo que quando a ordem de serviço seja elaborada, os serviços sejam iniciados, conforme Cronograma Físico - financeiro exigido pelo Edital;


PARÁGRAFO SEGUNDO - Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.


PARÁGRAFO TERCEIRO - Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceito pela CONTRATANTE, para execução das obras.


PARÁGRAFO QUARTO - Observar, na execução dos serviços, as leis e os regulamentos pertinentes à execução, dentro das exigências das Normas Técnicas da ABNT, de conformidade com as informações técnicas adicionais, fornecidas pela Administração do IFBA, CAMPUS VALENÇA.


PARÁGRAFO QUINTO - 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;


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


PARÁGRAFO SÉTIMO - Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços objeto do presente contrato, em até 25% do valor inicial deste contrato;


PARÁGRAFO OITAVO - Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, referentes ao objeto deste contrato;


PARÁGRAFO NONO - Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos regulamentos e às posturas referentes aos serviços e a segurança pública. È obrigatória, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura impostas pelas autoridades;


PARÁGRAFO DÉCIMO - 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;


PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação mediante crachás;


PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - 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;


PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - 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, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;


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


DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Elaborar a Ordem de Serviço para início da execução do serviço a serem entregues no IFBA, Campus Valença.


PARÁGRAFO PRIMEIRO - Comunicar à licitante vencedora toda e qualquer alteração e/ou ocorrência relacionada com a aquisição dos Materiais de Expediente;


PARÁGRAFO SEGUNDO - Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais apresentados pela CONTRATADA, quando não satisfatórios ou fora das especificações do Edital.


PARÁGRAFO TERCEIRO -  Efetuar o pagamento da Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), de acordo com a legislação vigente à matéria.

DA FISCALIZAÇÃO


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A entrega dos Materiais de Expediente será objeto de acompanhamento, controle e fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE.


PARÁGRAFO PRIMEIRO - Quaisquer exigências da Fiscalização inerentes ao objeto desta Licitação deverá ser prontamente atendida pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.


PARÁGRAFO SEGUNDO - O recebimento do objeto desta licitação será condicionado à conferência, ao exame qualitativo e à aceitação final, obrigando‑se a CONTRATADA a reparar, corrigir, substituir, no todo ou em parte, sanar os vícios, defeitos ou as incorreções porventura detectadas.


PARÁGRAFO TERCEIRO - A Fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os equipamentos para laboratório entregues, se em desacordo com a Proposta.


DAS SANÇÕES


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Conforme o disposto no art. 28 do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, “aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o contrato ou ata de registro de preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, e será descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais”

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços e pela verificação de quaisquer das situações prevista no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666/93, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras:


1 advertência;


2 multa de até 5% (cinco por cento), sobre o valor total da Nota de Empenho;


3 suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de  contratar com o IFBAHIA, por prazo de até 02 (dois) anos;


4   cancelamento do respectivo registro na Ata.



PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.


PARÁGRAFO TERCEIRO - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.


DA VINCULAÇÃO


CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A execução dos serviços e aplicação dos materiais obedecerá ao estipulado nesta ATA, bem como, às disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que integram o Processo nº 23280.000632/2010-DV, que independente de transcrição, fazem parte integrante e complementar desta ATA, no que não a contrariem:


1. Edital da CONCORRÊNCIA 01/2010, Ata de Registro de Preço Nº ____ / 2010, do O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA, Campus Valença.

2. Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA.

 DO FORO


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O foro para dirimir os possíveis litígios que decorrerem da utilização da presente ATA, será a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado da Bahia.


DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis.


DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA


CLAUSULA DECIMA OITAVA - A despesa decorrente do objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2010, a cargo do IFBA, Campus Valença - Programa de Trabalho - 00000 – Fonte de Recursos – 00000000 – Elemento de Despesa 00000.

DA PUBLICAÇÃO


CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Incumbirá à CONTRATANTE providenciar, a publicação do Extrato deste contrato e seus eventuais termos Aditivos no Diário Oficial da União, até o 5º dia útil no mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20(vinte) dias daquela data.  

VALENÇA, 04 de novembro de 2010.


____________________________________________________


EGBERTO HEIN DA SILVA


DIRETOR GERAL / IFBA-CAMPUS VALENÇA


___________________________________________________


CONTRATADA


TESTEMUNHAS:  ____________________________________________________


                              CPF.


                              _____________________________________________________


                              CPF.


APROVO A PRESENTE ata de registro de preços para  contratação de empresa de engenharia para execução das obras de ampliação do IFBA, Campus Valença, de acordo com as especificações e quantidades definidas no Anexo I deste Edital.


Valença, ............ de ..............  de 2010


AURINA OLIVEIRA SANTANA


REITORA


ANEXO X


MINUTA DO CONTRATO


TERMO DE CONTRATO N.º ____ / 2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, CAMPUS VALENÇA, E A SOCIEDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME EDITAL DA CONCORRÊNCIA nº 01/2010, PROCESSO Nº 23280.000632/2010-DV

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e dez, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, CAMPUS VALENÇA sediado na Rua Vereador Romeu Agrário Martins, s/n Tento, Cidade de Valença-Ba, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Geral EGBERTO HEIN DA SILVA, RG n.º XXXXXXX/SSP/BA, e a Sociedade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF n.ºXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, RG nº. XXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº. XXXXXXXXXX-XXXX, CREA XXXXX-D/BA, celebram o presente Contrato, decorrente da Concorrência Nº 01/2010, processo Nº 23280.000632/2010-DV, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:


CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


A presente licitação se destina ao REGISTRO DE PREÇOS para a contratação futura de empresa de engenharia para execução das obras destinadas à AMPLIAÇÃO DO CAMPUS VALENÇA, com a construção de um pavilhão de salas de aula e um pavilhão de laboratórios, conforme os termos deste Projeto Básico e Memorial Descritivo, a partir das prioridades estabelecidas pela instituição e em conformidade com as normas técnicas pertinentes e legislação em vigor, a partir das prioridades estabelecidas pela instituição e em conformidade com este edital e seus anexos e as normas técnicas pertinentes.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE


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


Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste Contrato;


Prestar aos representantes da Contratada todas as informações e esclarecimentos possíveis que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;


Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Contrato através de representante especialmente designado para essa função;


Avaliar e aprovar, bem como ordenar, a realização de alterações/modificações de todos os projetos e seus elementos, para atender a interesses próprios ou de normas técnicas e legislativas;


Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada;


Aplicar as sanções administrativas contratuais.


Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual deve ser assinado por comissão designada pela diretora geral do IFBA, após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.


CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


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


1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues inteiramente concluídos de acordo com o exigido pelo Edital;


2. Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.


3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceito pela CONTRATANTE, para execução das obras.


4. Observar, na execução dos serviços, as leis e os regulamentos pertinentes à execução deste Contrato dentro das exigências das Normas Técnicas da ABNT, de conformidade com as informações técnicas adicionais, fornecidas pela Administração do IFBA.


5. 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;


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


7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços objeto do presente contrato, em até 25% do valor inicial deste contrato;


8. Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, referentes ao objeto deste contrato;


9. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos regulamentos e às posturas referentes aos serviços e a segurança pública. È obrigatória, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as multas porventura impostas pelas autoridades; 


10. 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;


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


12. 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;


13. 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, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário;


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


CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS


O presente Contrato é no valor global de R$ XXXXX (XXXXXXX), de acordo com os valores especificados na Proposta apresentada na Concorrência nº. 01/2010. O preço contratado será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa realização.

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato correrão à conta dos recursos consignados no NATUREZA DA DESPESA: xxxxxxxxx, FONTE DE RECURSO: xxxxxxx, PTRES: xxxxx , Notas de Empenho nº XX no valor de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).


CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO


O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico financeiro aprovado pelo IFBA, CAMPUS VALENÇA.


O pagamento será efetuado pelo IFBA, CAMPUS VALENÇA, em moeda corrente nacional, mediante Ordem Bancária, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor correspondente ao somatório das etapas efetivamente concluídas, de acordo com o boletim de medição aprovado pelo Fiscal do Contrato, no prazo de até 10 (dez) 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.


SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-financeiro, estiverem executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal do Contrato.


SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada.


SUBCLÁUSULA TERCEIRA – 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 EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO


A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante especialmente designado, doravante denominado Fiscal do Contrato, que poderá ser assessorado por Comissão especialmente designada e/ou empresa especializada a ser contratada para esse fim.


PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.


PARÁGRAFO SEGUNDO – Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel cumprimento do objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.


PARÁGRAFO TERCEIRO - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo as etapas rejeitadas à nova verificação do Fiscal do Contrato.


PARÁGRAFO QUARTO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços entregues, se em desacordo com os termos deste contrato.


PARÁGRAFO QUINTO - A Contratada fornecera periodicamente, principalmente antes do pagamento de qualquer etapa concluída da obra, a documentação probante do vinculo regular dos empregados da empresa, conforme abaixo arrolado:


PARÁGRAFO QUINTO. I - Ficha de registro (quando da assunção da obra);


PARÁGRAFO QUINTO. II - Cópia da carteira de trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção da obra);

PARÁGRAFO QUINTO. III - Cópia dos cartões de ponto, frente e verso;


PARÁGRAFO QUINTO. IV - Cópia dos recibos de pagamento;


PARÁGRAFO QUINTO. V - Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho;


PARÁGRAFO QUINTO. VI - Comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS;


PARÁGRAFO QUINTO. VII - TRCT diante de eventual dispensa;


PARÁGRAFO QUINTO. VIII - Cópia dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.


CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS


PARÁGRAFO PRIMEIRO – Depois de concluído o serviço detalhado no anexo I, poderá ser recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado feito pela comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia, assinado pelas partes, ou contestado o seu recebimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação escrita e encaminhada pela CONTRATADA a PRODIN. 


PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento definitivo do serviço será efetuado pela comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia, designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes após o decurso do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93. 


PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, a Comissão de Recebimento lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante indicando as falhas ou irregularidades constatadas, e apresentará proposta para a adoção das medidas cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO – O Recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita adequação técnica da obra.


CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA


A vigência do Contrato será de até 150 (cento cinqüenta) dias, contados a partir de sua assinatura, admitida à 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:


O prazo de execução do objeto contratual é de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE através do PRODIN/ IFBA.

1. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Provisório é de 05 (cinco) dias, contado a partir da comunicação escrita da CONTRATADA informando que os serviços foram concluídos, após verificar o atendimento das condições contratuais.


2. O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de 15 (quinze) dias, contado a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de inspeção, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais e desde que não haja pendência a solucionar.


SUBCLÁUSULA ÚNICA – A execução da Obra ora licitada, observará os prazos e as etapas previstas no Cronograma aprovado pelo IFBA, CAMPUS VALENÇA.


CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA


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


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.


SUBCLÁUSULA SEXTA – Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período.


CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


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.


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


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.


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 DÉCIMA PRIMEIRA - 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 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 SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO


A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da União, 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 TERCEIRA - 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 QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FNAIS


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.


Valença, ____de_____________2010


__________________________________________________


Egberto Hein da Silva


Diretor Geral 


IFBA, CAMPUS VALENÇA


____________________________________________________


SOCIEDADE CONTRATADA


Testemunhas:


                     __________________________________ 


                     CPF:


                      __________________________________ 


                     CPF:


PAGE  

46



_1294032972



