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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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

REITORIA

EDITAL DA CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2010

                                                            
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, Reitoria através da Comissão 
Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 22, de 25 de novembro de 2010, designada pelo Pró-Reitor de 
Administração e Planejamento – Em Exercício, 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 UNITÁRIO, 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: Reitoria – Localizado na Avenida Araújo Pinho, nº 39 – Salvador/Bahia – CEP: 40.110-150.
1.2 Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 19 de janeiro de 2011, às 10:00 horas (horário Local), na Sala 

de Reuniões da Reitoria, localizada no Prédio Administrativo – 1º andar - na Avenida Araújo Pinho, nº 39 –
Salvador/Bahia – CEP: 40.110-150.

1.3 Estará afixado, no Quadro de Avisos do IFBA/Reitoria, cópia do instrumento convocatório, e divulgado na página  
www.comprasnet.gov.br ou www.ifba.edu.br, maiores informações tel. (71) – 2102.0430 ou pelo telefax: (71) 3235.1804.

1.4 Forma de execução: Indireta
1.5 Tipo de Licitação: Menor Preço por item
1.6 Prazo máximo para execução dos serviços 180 (cento e oitenta) 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 23278.000350/2010-00.
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 de empresa de engenharia para 
execução das obras destinadas à construção dos ginásios poliesportivo dos Campi de: Camaçari, Santo Amaro e Simões 
Filho, 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.

2.2 A estimativa de custo para as obras são da ordem de R$ 3.813.279,40 (três milhões, oitocentos e treze mil, duzentos 
e setenta e nove reais e quarenta 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 – Valor do Campus de Camaçari – R$ 1.212.381,34 (hum milhão, duzentos e doze mil, trezentos e oitenta e um 
reais e trinta e quatro centavos);

2.2.2 – Valor do Campus de Santo Amaro – R$ 1.300.449,03 (hum milhão, trezentos mil, quatrocentos e quarenta e 
nove reais e três centavos);

2.2.3 – Valor do Campus de Simões Filho – R$ 1.300.449,03 (hum milhão, trezentos mil, quatrocentos e quarenta e 
nove reais e três centavos);

2.2.4  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, UASG XXXXXX, ORGÂO 26427, Programa de Trabalho – 000000, Fonte 
de Recursos – XXXXX - Elemento de despesa - XXXXX.

2.3 ANEXOS:
Fazem parte integrante desta Concorrência:

  a) Memorial descritivo - ANEXO I;



2

b) Planilha orçamentária – ANEXO II 

             c) Declaração de visita ao local dos serviços, por item que irá participar, conforme modelo - ANEXO III;

d) Cronograma financeiro – ANEXO IV;

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

f) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO VI;

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

h) Minuta da Ata de Registro de Preços – ANEXO VIII.

i) Minuta do Contrato a ser celebrado – ANEXO IX.

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/Reitoria 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:
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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, denominados de ENVELOPE 
HABILITAÇÃO E ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS, devendo constar, em todos, no subscrito, a razão 
social do proponente e CNPJ, as referências desta Licitação e a denominação do ENVELOPE;

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.

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

4.2.1 – Atendam às condições deste edital;

4.2.2 – 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 de habilitação;

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

4.2.4 – 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;

4.3 – Não poderão participar do presente certame licitatório:

4.3.1 – 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);

4.4 – A Proposta para a presente Licitação, será recebida pela Comissão Especial de Licitação designada pelo 
Pró-Reitor de Administração e Planejamento.

4.5 – 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.

4.6 – 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 
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esferográfica cor azul ou preta, ficando ä critério da Comissão Especial de Licitação exigir os originais de cada 
um deles. Serão os seguintes:

4.7 - As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme incisos I 
e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar 
nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, separado de 
qualquer dos envelopes, uma declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte.

4.8 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de 
pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem 3.7 poderão participar normalmente do 
certame,

A. ENVELOPE HABILITAÇÃO

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

A.1.1 – A licitante deverá obter informações sobre o endereço a ser visitado no Departamento de Administração –
DEPAD/Reitoria, até 02 (dois) dias antes da data prevista para o recebimento dos envelopes de documentação de 
habilitação e proposta, fixada neste edital, pelo telefone (71) 2102.0430 ou telefax (71) 3235-1804;

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 – COLIC, Prédio 
Administrativo – Anexo, no horário das 09:00h às 12:00h;

A.3 – Certidão de Registro e quitação da Empresa no CREA:

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 Ginásio Poliesportivo. Todos os serviços devem está compatíveis em área (m2) 
com o objeto desta licitação.

A.5 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e 
prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 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.6 – Declaração de inexistência de fato impeditivo á habilitação, conforme modelo do ANEXO V;

A.7 – Declaração de Empregador Pessoa Jurídica conforme modelo ANEXO VI.

B. ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL

B.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:

B.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 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do contrato;

B.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;

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

B.1.4 - As Planilhas Orçamentárias de Serviços (ANEXO II) serão exigidas da licitante vencedora no prazo de 10 (dez) dias 
a apresentação das Composições de Preços Unitários, para todos os itens das Planilhas Orçamentárias de Serviços;

B.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/Reitoria, à apresentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, 
de esclarecimentos necessários à perfeita compreensão daqueles considerados obscurantes;

B.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;
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B.1.5 – A Planilha Orçamentária de Serviços (ANEXO IV) deverá ser acompanhada do cronograma físico-financeiro;

4.6 - A empresa licitante deverá apresentar comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento), do valor total 
estimado da contratação, através do contrato social e/ou aditivos ou declaração da JUCEB, na data de apresentação dos 
envelopes de Habilitação e Proposta de Preços. 

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/Reitoria, (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/Reitoria na Sala do DEPAD, 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. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO

5.1. 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 ou não, 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. 

5.2. 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.

5.3. 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. 

5.4. 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.

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

6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

6.1. 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.

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

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

6.4. Fica assegurado ao IFBA/Reitoria o direito de revogar ou anular a licitação, de conformidade com o estabelecido no 
Artigo 49.

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

7. RECURSOS

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

7.2. Os recursos aos termos da Concorrência, somente serão acolhidos conforme o § 2. º do Artigo
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8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1. 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.

8.2 Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a notificação referida desta licitação, o 
IFBA/Reitoria, 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.

9. PENALIDADES

9.1. 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.

9.2. 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.

9.3 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.

9.4 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.

9.5 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.

10. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

10.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pela PRODIN/Departamento de Engenharia e Manutenção Geral do 
IFBA/Reitoria.
10.2 - O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante do 
IFBA/Reitoria, 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.
10.3 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IFBA/Reitoria para certificar Notas Fiscais relativas à 
conclusão de eventos e/ou serviços.
10.4 - O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos de 
qualquer natureza.

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

10.5.1 – 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.
10.5.2 - 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/Reitoria.
10.5.3 – Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a juízo do 
IFBA/Reitoria não atendam às necessidades ou exigências do serviço por mau desempenho ou em quantidades inferior ao 
mínimo julgado necessário para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços.

10.6 - 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 Pró-Reitoria de 
Administração e Planejamento.

10.7 – 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.
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10.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do IFBA/Reitoria 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.

10.9. 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:

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

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

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

10.9.4. Cópia dos recibos de pagamento;

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

10.9.6. Comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS;

10.9.7. TRCT diante de eventual dispensa;

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

11. PAGAMENTO

11.1. 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.

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

11.3. Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pelo PRODIN / Departamento de Engenharia e 
Manutenção Geral do IFBA / REITORIA.

11.4.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.

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

12. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

12.1. Cabe ao IFBA/Reitoria, a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e referências necessárias ao 
perfeito entendimento dos serviços a serem executados.

13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

13.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos 
fornecidos pelo IFBA/Reitoria.

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

13.3. 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.

14. GARANTIA CONTRATUAL

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

14.2 Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período.
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15. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

15.1. O IFBA/Reitoria 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.

15.2. 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.

15.2.1. 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.

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

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

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

16.2. 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.

Salvador, 16 de dezembro de 2010.

Comissão Especial de Licitação

Nyomisio Lisbôa Neto

Presidente da CEL

Ubiraci Santos de Moraes
Membro

Terezinha de Jesus Santana
Membro

Elisa Cistina de Barros Casaes

Suplente

André dos Santos Almeida

Suplente

Dionísio Leite da Conceição

Suplente
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ANEXO I

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

GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO – CAMPUS DIVERSOS

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

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 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 colocadas 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, 
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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 

e/ou planilha orçamentária, 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.
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b) Nas escavações para retirada de terra, para o nivelamento do terreno de acordo com o projeto 

arquitetônico, todo e qualquer recalque nas vizinhanças será da responsabilidade da 

CONTRATADA.

c) 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.

d) Os dutos de drenagem, rede elétrica, hidráulica e de esgoto deverão ser instalados antes do 

término do nivelamento do terreno, sobre leitos adequadamente preparados.

e) A CONTRATADA será responsável pelo transporte do material 

3) LOCAÇÃO DA OBRA

a) Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com 

a máxima exatidão, transferindo para o terreno em escala natural, as medidas do projeto. 

b) Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, obedecendo rigorosamente o projeto 

arquitetônico. 

c) Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, 

pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a 

construir.

4) ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÕES

a) Antes de iniciar os serviços de escavações das fundações a Construtora deverá executar os 

serviços de sondagem do solo para a determinação das cotas das vigas baldrames 

juntamente com o projetista da obra.

b) As cavas para fundações e outras partes da obra abaixo do nível do solo serão executadas 

em obediência rigorosa ao projeto, e de acordo com a natureza do terreno encontrado.

c) Se durante a escavação for encontrado solo de natureza duvidosa, não anotado nas 

sondagens, e que exija cuidados especiais, a Fiscalização deverá ser alertada, a fim de que o 

projeto seja revisto por consultores técnicos especializados.

d) O fundo da vala será isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc. e abundantemente 

molhado, com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos (raízes de árvores, 

formigueiros, etc.), não aflorados que serão acusados por percolação de água, após será 

fortemente apiloado.

5) ATERROS E REATERROS

a) Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações e outras partes escavadas da obra 

serão executadas com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de 
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possíveis danos causados, quer por carregamentos exagerados e/ou assimétricos, quer por 

impacto de equipamentos utilizados.

b) Os reaterros serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas 

sucessivas de 20 cm de espessura no máximo, adequadamente molhados e energicamente 

apiloados, para serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis por recalque das 

camadas aterradas.

c) Os aterros devem ser compactados mecanicamente com material de empréstimo até atingir 

95% do proctor normal.

6) FUNDAÇÕES

a) As fundações serão executadas de acordo com os projetos apresentados e deverão obedecer 

além das recomendações destas especificações, o disposto nas normas específicas da ABNT. 

A fundação será em viga baldrame e em sapata, ambas em concreto armado (sob as 

alvenarias) de fck = 25 Mpa. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI). 

b) Inicialmente, marcam-se 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 de fundação. Executar a vala em profundidade, pré-determinada em projeto. Fazer 

a regularização do fundo da vala por meio de apiloamento. Posteriormente será executado 

lastro de concreto magro, no traço mínimo de 1:4:6, com espessura não inferior a 5 cm e 

largura não inferior a 10 cm  de cada lado, contados a partir do paramento externo da peça a 

ser construída.

c) Posicionar a armadura, lançando, em seguida, o concreto de fck > 15 Mpa, até atingir a 

espessura pré-determinada em projeto para a base. Executar reaterro apiloado da vala até 

atingir a cota do piso acabado.

d) Caso a CONTRATADA deseje utilizar outro tipo de fundação, deverá fornecer memória de 

cálculo completa da fundação proposta, para aprovação do IFBA.

e) Serão de responsabilidade da CONTRATADA quaisquer danos, custos adicionais ou atrasos 

na conclusão das diversas etapas dos serviços causados pela mudança da fundação.

f) É responsabilidade da CONTRATADA a remoção de quaisquer pedras, matacões ou peças 

de concreto enterradas que prejudiquem a construção das fundações.

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

h) 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.

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

k) 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.

l) 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.

m) 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.

n) 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).

o) As fôrmas serão confeccionadas em chapas compensadas com espessuras adequadas ao fim 

a que se destinam e não devem se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e pressões 

internas do concreto fresco.

p) 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.

q) 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.

r) 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.

s) 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.

t) Durante o lançamento do concreto, deverão ser mantidas as posições iniciais das barras.
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u) Quanto ao aspecto, o concreto deve apresentar-se livre de bexigas e esbojamentos que 

prejudicarão a sua estética.

v) 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.

w) Cumpre à Construtora examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito á Fiscalização 

qualquer observação sobre ele ou parte dele com que não concorde ou a iniba da 

responsabilidade de executá-lo, sugerindo as soluções que julgue adequada ao caso.

x) 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.

7) SUPRAESTRUTURAS

a) As estruturas serão convencionais em concreto armado, com pilares, vigas e lajes 

concretadas “in-loco”. Deverá ser seguido a NBR – 6118.

b) A estrutura de sustentação do telhado será em treliça plana metálica de aço galvanizado, 

perfazendo um arco, conforme projeto apresentado.

c) O pé direito livre mínimo será de 2,85 m e máximo de 10,96 m.

d) 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.

e) 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.

f) 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.

g) 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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h) 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.

i) 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).

j) As fôrmas serão confeccionadas em chapas compensadas com espessuras adequadas ao fim 

a que se destinam e não devem se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e pressões 

internas do concreto fresco.

k) 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.

l) Os escoramentos com mais de 3.0m de altura deverão ser contraventados.

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) A superestrutura é composta por pilares retangulares, destinados a receber as cargas 

provenientes das diversas vigas, transmitindo-as às fundações.

s) Foram calculados, segundo critérios das Normas Brasileiras, com a consideração das ações 

gravitacionais, acrescidos dos esforços devidos à ação do vento. 

t) As vigas de concreto se apóiam nos pilares, transmitindo para estes os carregamentos 

permanentes e acidentais aplicados diretamente nas vigas e/ou nas lajes. Para projeto das 

vigas, foi adotado critério de avaliação e limitação das aberturas de fissuras até 0,2mm. As 

deflexões foram limitadas aos valores previstos na NBR 6118, calculadas com a consideração 

de fluência e seção fissurada. 

u) O escoramento deverá der cuidadoso e obedecer às recomendações do fabricante.
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v) Vergas e contra-vergas deverão ser colocadas sobre vãos de portas e janelas, 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 30cm para cada lado do vão a cobrir.

w) 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.

x) Cumpre à Construtora examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito á Fiscalização 

qualquer observação sobre ele ou parte dele com que não concorde ou a iniba da 

responsabilidade de executá-lo, sugerindo as soluções que julgue adequada ao caso.

y) É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento e execução de estrutura metálica 

em aço ASISAC 300, de acordo com o projeto específico.

z) 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.

8) PAVIMENTAÇÃO

Piso interno em Alta resistência tipo Granilite (área da quadra, salas de aula, sala de 

musculação, de ginástica e circulações.

a) Deverá ser executado lastro de concreto para base de piso em alta resistência, no traço 1:3. 

O piso de alta resistência será executado no local, com granilha, após regularização da base 

com argamassa de cimento e areia, em placas formadas por juntas de dilatação. As 

pavimentações com granilite, deverão ser preparadas e fundidas no local. 

b) Os painéis formados pelas tiras das juntas deverá 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. Uso de mão-de-obra 

especializada e de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

c) Deverão ser verificados o nível da base regularizada e a saliência das juntas, e estas 

deverão corresponder à espessura da camada de piso. Sobre a base serão chumbadas tiras 

plásticas ou metálicas que atuarão como juntas de dilatação, formando figuras de dimensões 

indicadas no projeto. Será colocada também uma junta perimetral, afastada de 15 cm das 

paredes laterais. 

d) 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 
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homogeneização. Deverá ser adicionada água em quantidade suficiente, para tornar a mistura 

plástica, sem segregação dos materiais. 

e) 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. 

f) 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.

g) O primeiro polimento deverá ser feito após 8 dias, usando esmeril de carborundum de nº 30 

até o nº 60. Deverá ser efetuada a limpeza completa tornando a superfície visível. Deverão ser 

estucadas com cimento e corantes idênticos aos utilizados, as falhas, vazios ou depressões.

1.1.1 Piso cerâmico esmaltado 31x31 cm, PEI – 5, tipo – A, cor branco-gêlo, assentado 

com cimento colante (sanitários e vestiários)

a) Esta atividade só deve ter início após verificação das condições locais, isto é, a ortogonalidade 

entre as vedações verticais, a planeza e as condições superficiais do contrapiso, bem como se 

todas as demais atividades que antecedem a execução do revestimento de piso estão 

terminadas, tais como arremates de portas, janelas, tetos, instalações em geral e os 

revestimentos de parede. 

b) Recomenda-se que o espalhamento seja em camada fina (de 2 a 5 mm) o mais uniforme 

possível, pois assim, consegue-se o máximo da força de aderência entre a superfície e o 

componente cerâmico e também maior contato entre os dois elementos.

c) Nos casos em que as paredes sejam revestidas com componentes cerâmicos, recomenda-se 

que estes se sobreponham ao revestimento de piso a fim de possibilitar, melhor acabamento 

da junta, garantindo-lhe a estanqueidade, bem como proporcionando a execução de um 

detalhe construtivo que permita a existência de uma junta de movimentação no encontro das 

duas superfícies. 

d) O assentamento das fiadas deve observar os corretos procedimentos para os cortes das 

peças, quando necessários, como, por exemplo, nos encontros com aparelhos sanitários e 

ralos com possíveis detalhes construtivos. As especificações do fabricante deverão ser 

seguidas rigorosamente, evitando-se erros que prejudicarão a eficiência desse tipo de 

assentamento. 
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e) Antes de iniciar o assentamento, o projeto da pavimentação em cerâmica deverá ser 

verificado, definindo a paginação do piso. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI).

f) Utilizar gabarito (nível do piso acabado) para manter a espessura da junta e alinhamento das 

peças cerâmicas. Após o preparo, a argamassa deverá ser espalhada cuidadosamente sobre 

a superfície utilizando-se desempenadeira de aço dentada. Inicia-se com o lado liso da 

desempenadeira imprimindo-se uma pressão suficientemente forte para que a argamassa 

adira ao substrato, buscando-se, com esse procedimento, uniformizar a superfície. 

g) Em seguida passa-se a desempenadeira com o lado dentado, que resultará na formação dos 

cordões, cuja altura resultante deve ser da ordem de 3 mm, podendo variar entre 2 e 5 mm 

com a maior ou menor inclinação da desempendeira, em função das características de 

uniformidade do substrato e do tardoz do componente cerâmico. Este procedimento deve 

começar pela porta de entrada, pois aí, devem ficar os componentes inteiros, deixando-se que 

recortes, quando necessários, sejam executados no fundo do ambiente. 

h) Após o espalhamento da argamassa, inicia-se a fixação dos componentes cerâmicos, a partir 

das extremidades de cada fiada, a fim de que se tenha componentes de referência, pelos 

quais, deve ser uma linha quer servirá de guia para fixação dos demais componentes 

cerâmicos. 

i) Com as linhas posicionadas deve-se verificar o esquadro entre as duas fiadas 

perpendiculares e o nivelamento dos componentes fixados, dando continuidade á fixação dos 

demais componentes espalhando-se a argamassa adesiva conforme os procedimentos 

anteriormente colocados, até que todo o ambiente seja revestido, guiando-se sempre pelas 

linhas que vão ser transferidas após a execução de cada fiada. 

j) O correto alinhamento dos componentes exige que o fio esteja faceando todas as juntas, 

sendo que o possível desvio de algum componente em relação a este fio, não deverá 

ultrapassar 2,0 mm. A fim de que as juntas apresentem as espessuras indicadas no projeto e 

sejam uniformes deve-se empregar a própria linha ou espaçadores padronizados.

Rejuntamento para piso, com argamassa pré-fabricada, espessura de 3 mm 

a) As juntas entre as peças cerâmicas deverão ter, no máximo, 3 mm de espessura.

Não deverá ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado como cal, areia, cimento 

ou caulim. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI). 

b) Molhar as juntas antes da aplicação do rejuntamento. Preencher as juntas entre as peças 

cerâmicas com argamassa pré-fabricada. Em seguida, alisar o material, fazendo o 

acabamento final do rejuntamento.
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Passeio externo em concreto

a) Execução de passeio em concreto, feitos por quadros limitados pela parede externa da 

edificação, meio fio econômico e ripas de madeira, com espessura média de 0,07 m. Deve-se 

cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura do concreto. 

b) O serviço não deve ser executado em dias chuvosos, tendo-se o devido cuidado de manter o 

passeio protegido da ação direta do sol logo após a aplicação. O concreto deve ser curado 

com molhagens diárias, durante 7 dias. 

c) O concreto deve ser dimensionado para o fck=13,5 MPa, e ter trabalhabilidade necessária 

para ser distribuído, regularizado e nivelado sobre a base e dentro dos quadros. Uso de mão 

de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

d) Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado,  fixam-se as ripas formando 

quadros. As ripas devem estar perfeitamente alinhadas e niveladas, pois devem ser utilizados 

também como guias para o nivelamento do concreto.  

e) O concreto é lançado sobre a base, no quadrado, distribuído e nivelado, tomando como 

referência as faces superiores das ripas de madeira. O terreno será regularizado e 

energicamente compactado, através de equipamento mecânico. 

f) Sobre a placa de concreto será aplicado uma camada de cimentado desempolado. Os 

passeios deverão ter inclinação de 1% para fora da edificação para melhor escoamento das 

águas pluviais.

9) COBERTURAS

Telha metálica ondulada em alumínio galvanizado

a) Deverá ser executada nas dimensões e forma indicadas no projeto. As telhas serão 

apoiadas sobre as faces das terças e fixadas através de parafusos auto-atarrachantes ou auto 

perfurantes de aço carbono ou inox cadmiado cromatizado com um conjunto de vedação 

constituído de uma arruela metálica e uma arruela elástica. 

b) A distância entre terças variará em função do comprimento das telhas. Para a inclinação 

especificada, a sobreposição longitudinal será de 30 cm. As telhas serão fornecidas com perfil 

ondulado, espessura e comprimento variável em função da sobrecarga e dimensão do 

telhado. 

c) Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das telhas. 

Deverão ser armazenadas em lugar seco, coberto e ventilado, de preferência na posição 

vertical ou inclinada. Deverá ser evitada a formação de água condensada entre as telhas, para 

não provocar o aparecimento de manchas de difícil remoção. No caso de empilhamento 
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horizontal serão usados calços intermediários, evitando contato direto com o solo. Uso de 

mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

d) A montagem das telhas deverá ser feita por faixas, no sentido de baixo para cima e no 

sentido contrário ao dos ventos predominantes da região. As telhas serão assentadas sobre 

as terças, de madeira ou metálica, cujas faces de contato deverão situar-se em um mesmo 

plano. As telhas não deverão ser apoiadas nas arestas das terças ou em faces arredondadas.

e) As telhas serão fixadas nos apoios com os elementos de fixação apropriados ao material e 

forma da terça. Em coberturas com inclinação inferior a 5%, será usada fita de vedação na 

sobreposição lateral, além do elemento de fixação a cada 50 cm. Não será permitido pisar 

diretamente sobre as telhas. Na montagem e manutenção da cobertura, o caminhamento 

deverá ser feito sobre tábuas, que se apóiem nas terças.

Execução de estrutura em arco de aço para cobertura

a) A execução da estrutura deverá obedecer aos desenhos do projeto estrutural e às 

especificações dos insumos utilizados. Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI).

a) Após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o 

ajustamento das partes que serão parafusadas ou soldadas. Na execução parafusada, 

deverão ser colocados parafusos provisórios, para manter a posição relativa das peças 

estruturais, antes de sua fixação definitiva. 

b) Na execução soldada, deverão ser observados os cuidados no emprego das soldas. Após o 

corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o 

ajustamento das partes que serão parafusadas ou soldadas. 

c) Na execução parafusada, deverão ser colocados parafusos provisórios, para manter a posição 

relativa das peças estruturais, antes de sua fixação definitiva. Na execução soldada, deverão 

ser observados os cuidados no emprego das soldas. Após a fabricação, as superfícies 

deverão ser limpas e pintadas de acordo com as especificações de pintura do projeto. 

d) Todas as peças deverão receber duas demãos de pintura anticorrosiva e duas demãos 

de pintura de acabamento.  A estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, dentro das 

tolerâncias previstas pela norma brasileira. 

e) Durante a montagem, a estrutura será parafusada ou soldada para que possa absorver os 

carregamentos previstos. As ligações permanentes, soldadas ou parafusadas, só deverão ser 

completadas depois da estrutura devidamente alinhada, nivelada e aprumada. 

Calha de chapa galvanizada nº 24 na terminação de painel do telhado

b) Deverá ser executada depois da cobertura. A inclinação deverá ser uniforme, com valor 

mínimo de 0,5 %. A superfície a ser soldada deverá ser previamente limpa e isenta de graxas. 
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Não se permitem soldas no sentido longitudinal. As telhas de beiral deverão ter um cobrimento 

mínimo de 8 cm sobre a calha, a fim de evitar infiltrações por retorno da água. Uso de mão-de-

obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

c) Emendar as extremidades comuns das calhas por processo de soldagem e rebitagem, sendo 

usado no mínimo 04 rebites por emenda. 

10) DRENAGEM

a) A drenagem da edificação será do tipo meia-cana de concreto, encimado por grelha metálica, 

com lançamento das águas pluviais em logradouro adjacente.

11) ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

1.1.1 Levante de alvenaria de blocos cerâmicos, 9x19x39 cm, arg. mista com cal hidratada, 

traço 1:2:8, e = 9,00 cm (osso)

a) A alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações das seguintes normas da 

ABNT: NBR 8041 - Tijolo maçico cerâmico para alvenaria - forma e dimensões e NBR 8545 -

Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos.  Caso as 

dimensões dos blocos sofram pequena alteração de sua espessura, as modificações nas 

plantas serão feitas pela Contratada, sujeitas a aprovação da fiscalização, não implicando, 

porém, qualquer alteração no valor do contrato. 

b) Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para 

suportar o peso dos blocos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. O traço 

deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem 

inicial, recomenda-se a proporção 1:2:8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes 

de cal e oito partes de areia média ou grossa. 

c) O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da 

argamassa quanto a trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham 

compatibilidade com os aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e com o tijolo. 

Para o seu uso, deverá se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, seguir as recomendações 

do fabricante. 

d) No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, será obrigatório o uso de 

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 e, no caso de alvenarias aparentes estas juntas poderão ser frisadas. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 
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e) Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentando os blocos sobre uma camada 

de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8,  previamente estendida, 

alinhados pelo seu comprimento. 

f) A largura do bloco corresponderá à espessura da alvenaria.  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.

Divisória de granito cinza (corumbá ou andorinha) com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3, com 3 cm de espessura

a) A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade 

adequadas para fixação de placa divisória. Como dosagem inicial recomenda-se o traço nas 

proporções 1:3, em volume sendo uma parte de cimento e três partes de areia média ou 

grossa; o ajuste do traço deverá ser feito experimentalmente em função dos materiais 

constantes da argamassa. A divisória deverá ter dimensões, forma e detalhes específicos, 

indicados no projeto. 

b) A placa divisória deverá ter as bordas e superfícies lisas, sem irregularidades. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

c) Após o revestimento do piso e parede, executar o rasgo para engaste da placa divisória 

com largura de aproximadamente 1 cm superior à espessura da placa e profundidade de 3 cm 

a 5 cm; executar o corte com esmerilhadora elétrica, com disco de corte apropriado. Após 

aprumada e nivelada, fixar a placa com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, que 

deverá preencher todos os vazios do rasgo e ter sua superfície aparente lisa e regular. 

d) Entre a parede e a placa divisória e, entre esta e o piso instalar elementos de arremate ou 

executar um rejuntamento mais adequado para acabamento, como, por exemplo, pasta de 

cimento branco.

Alvenaria de elemento vazado (combogó cerâmico)

a) Deverão ser colocados nas aberturas deixadas nas paredes ou nos fechamentos laterais de 

acordo com as dimensões e formas indicadas no projeto executivo. A ligação entre os 

elementos vazados e parede deverá ser feita com argamassa. Os elementos vazados deverão 

ser assentados de tal forma que os furos não permitam a entrada das águas da chuva para o 

interior do espaço construído. 
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b) Para assentamento do elemento vazado a argamassa deverá ser plástica, ter consistência 

para suportar o peso dos elementos vazados e mantê-los alinhados por ocasião do 

assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais 

locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:3 em volume, sendo uma parte de 

cimento e três partes de areia média. O traço deverá ser ajustado experimentalmente, 

observando-se a característica da argamassa quanto a trabalhabilidade. 

c) Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes 

empregados na fabricação da argamassa e com o elemento vazado. Para o seu uso deverão 

se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, seguir as recomendações do fabricante. Nos 

fechamentos laterais ou em aberturas de parede que exijam mais de um elemento vazado, 

estes deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do 

espaço determinado no projeto. Uso de mão-de-obra habilitada e obrigatório uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

d) O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos ou extremidades, assentando o 

elemento vazado sobre uma camada de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 , 

previamente estendida. Entre dois cantos ou extremos já levantados, esticar-se-á uma linha 

que servirá como guia, garantindo-se o prumo e horizontabilidade de cada fiada.

e)  Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical. No assentamento de 

apenas um elemento vazado na abertura da parede deverá se estender uma camada de 

argamassa na parte inferior da abertura, estender uma camada de argamassa nas laterais e 

parte superior do elemento vazado e encaixá-lo na abertura observando-se o preenchimento 

total das juntas com argamassa e seu alinhamento horizontal e vertical com a parede. 

f) As juntas de ligação entre elementos vazados e parede deverão ter espessura de 15 mm. Se 

a largura do elemento vazado não coincidir com a espessura da parede serão feitos os 

devidos arremates de acordo com as indicações detalhadas do projeto.

12) REVESTIMENTOS

Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3

a) Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, 

aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a 

camada de revestimento. 

b) A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, 

predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm.

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5 mm, textura aberta com superfície 
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irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de pequenas áreas da base. 

Quando a superfície for extremamente lisa, ou untada por produtos utilizados nas formas, é 

aconselhável apiloar, ou jatear areia antes de chapiscar.

c) O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 -

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 

manutenção. O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 

Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado 

deverá ser feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 

d) Para o preparo da base, recomenda-se que as bases de revestimento deverão atender às 

condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificação da norma brasileira. 

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.

e) Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: Remoção de pó e materiais 

soltos; Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob pressão; Remoção 

de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada 

utilizando-se os seguintes processos: Escovar, utilizando piaçaba por exemplo, com solução 

alcalina de fosfato trisódico (30 g de Na3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, 

enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; saturar a superfície com água 

limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% de concentração), durante cinco minutos, 

escovar e enxaguar, em seguida, com água limpa em abundância; empregar processos 

mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento 

de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; 

escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em 

abundância. 

f) Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Uso 

de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

g) Molhar a superfície a chapiscar. 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.

1.1.1 Emboço com argamassa mista cimento, arenoso e areia sem peneirar, traço 1:7:3

a) Aplicação de argamassa  de revestimento, constituída de cimento, arenoso, areia, água e, 

eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no 

acabamento final.



25

b) O emboço deverá ser iniciado somente após a conclusão dos 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 o emboço seja a camada única. 

c) A espessura mínima admitida para o emboço é de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, 

caso seja camada única. A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso, 

compatível ao processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com 

dimensão máxima < 2,4 mm. A argamassa de emboço deverá ser preparada de acordo com 

as recomendações constantes neste Caderno de Encargos. 

d) 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 do emboço deverá obedecer ao 

previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, 

preparo, aplicação e manutenção. 

e) O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura 

e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo 

mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de 

aplicação. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI).

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. 

g) 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. 

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. 

h) Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a 

regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões 

deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos 

necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea.

Massa única (paulista) com argamassa mista cimento, arenoso e areia sem peneirar, traço 

1:2:4
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a) Aplicação de argamassa  de revestimento, constituída de cimento, arenoso, areia e água,  

destinada à regularização da base, constituindo-se no acabamento final. deverá ser iniciado 

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. 

b) A espessura mínima admitida é de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja 

camada única. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao 

processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão 

máxima < 2,4 mm.A argamassa deverá ser preparada de acordo com as recomendações 

constantes neste Caderno de Encargos. 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. 

c) O procedimento de execução da massa única deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 -

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e 

manutenção. A massa única deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. 

Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual 

ou por processo mecanizado. 

d) O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de aplicação. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

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.  

e) 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. 

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. 

f) Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a 

regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões 

deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos 

necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea.
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Revestimento cerâmico 30x30cm, PEI-4, tipo A, cor branco gelo, junta a prumo com cimento 

colante 

a) Assentamento de revestimento cerâmico em paredes internas e externas, com juntas a 

prumo, executado sobre emboço (cimento, cal e areia no traço 1:2:8) com cimento colante, 

constituindo-se no acabamento final.

b) O procedimento de execução do revestimento com cerâmicas deverá obedecer ao disposto na 

NBR 8214 - Assentamento de azulejos. O assentamento das peças cerâmicas só poderá ser 

iniciado, quando forem concluídos os seguintes serviços: Instalações elétricas e hidráulicas 

(inclusive testes); contra-piso; emboço, com no mínimo 7 dias de aplicado; instalações de 

contramarcos; marcações dos níveis; plano executivo para definição das posições dos 

arremates. 

c) A argamassa colante deverá ser testada, antes de iniciar os serviços de assentamento. O 

prazo para utilização da argamassa preparada é de no máximo 2,5 horas, a partir da 

colocação da água. A argamassa preparada deverá ficar em repouso, por um período de 15 

minutos, e ser remisturada, para que o aditivo fique homogeneamente distribuído. As peças 

cerâmicas deverão estar secas, com o tardoz da peça, isento de pó. A desempenadeira 

dentada deverá ser de aço com chapa, com espessura de 0,5 mm, dimensões aproximadas 

de 11 cm por 28 cm, tendo dois lados adjacentes denteados, com reentrâncias quadradas de 

6 mm de lado. 

d) A camada de argamassa colante, a ser espalhada com o lado liso da desempenadeira, deverá 

ter espessura aproximada de 4 mm. O rejuntamento do revestimento deverá ser iniciado após 

decorridas, no mínimo, 72 horas do seu assentamento. Antes da liberação para realização 

desse serviço, deverão ser verificadas, por meio de percussão com instrumento não 

contundente, as peças que apresentarem falhas de aderência (som cavo). Em caso afirmativo, 

deverão ser removidas e providenciadas, imediatamente, o reassentamento. Uso de mão-de-

obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

e) O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de 

duas peças cerâmicas colocadas nas extremidades inferiores da parede, tomando como 

referência a cota estabelecida. Feita a marcação, o emboço ou base deverá ser umedecido. 

f) A argamassa colante deverá ser aplicada com o auxílio de uma desempenadeira dentada, 

numa área que possa ser revestida num tempo máximo de 10 min. A borda inferior da 

cerâmica deverá ser colocada em contacto com a parede e pressionada, uniformemente, 

contra a mesma. Se necessário, deverão ser dados pequenos impactos, com instrumento de 

madeira, até obtenção do seu perfeito nivelamento e prumo. 
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g) O excesso de argamassa, extravasado das juntas, deverá ser removido. O assentamento só 

poderá ser feito enquanto não se formar uma película esbranquiçada sobre a superfície da 

argamassa colante ou, quando ao ser tocada com o dedo, não aderir uma ligeira camada de 

argamassa. Em panos com área superior a 32 m² ou que um dos lados tenha mais de 8m, 

deverão ser feitas juntas de movimentação, conforme disposto na NBR 8214. As juntas 

deverão estar dispostas, de modo que as fiadas formem ângulo de 90° com a horizontal.

Rejuntamento para piso, com argamassa pré-fabricada, espessura de 3 mm 

c) As juntas entre as peças cerâmicas deverão ter, no máximo, 3 mm de espessura.

Não deverá ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado como cal, areia, cimento 

ou caulim. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI). 

d) Molhar as juntas antes da aplicação do rejuntamento. Preencher as juntas entre as peças 

cerâmicas com argamassa pré-fabricada. Em seguida, alisar o material, fazendo o 

acabamento final do rejuntamento.

13)  ESQUADRIAS

 As portas de acesso às quadras, aos halls e circulação serão em alumínio anodizado natural 

com lambris de mesmo material.

 As portas de acesso dos sanitários, depósito, sala de aula, coordenação, sala de ginástica e 

de musculação serão do tipo madeira prensada com laminado melamínico com as guarnições 

em madeira de lei.

 As portas de todos os boxes dos sanitários serão em alumínio e acrílico.

 As janelas serão do tipo basculante em alumínio anodizado natural.

Esquadria de alumínio de bascular anodizado natural

a) Deverão ser observados o nível do peitoril, as dimensões do vão, as folgas necessárias e os 

pontos do reboco interno e externo. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

b) 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.

1.1.1 Porta de alumínio anodizado natural com lambris também em alumínio anodizado 

natural

a) 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 
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verificado o funcionamento da porta. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

b) Iniciar 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.

Porta interna de madeira prensada com laminado melamínico com as guarnições em madeira 

de lei

a) Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em 

seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os 

detalhes específicos do projeto. 

b) Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com 

sarrafos, seladas, e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria 

deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra 

habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). O comprimento das 

ombreiras deverá ser de 2,13 m. 

c) As peças serão furadas, com broca, antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, 

fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 

11. O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela 

na altura, de acordo com o nível do piso fornecido. 

d) A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo posicionada no vão com cunhas 

de madeira, observando as bonecas para a colocação de alizares. A aduela será, então, 

chumbada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8.

e) Para a colocação do alizar será verificado o encontro da aduela com o revestimento. Serão 

tiradas as medidas das peças e será feito o encontro da peça vertical com a horizontal de 

acordo com detalhes fornecidos. 

f) O alizar será alinhado pela aresta da aduela e a distância deste, deverá concordar com os 

pregos 15x15 sem cabeça, fixados no topo da aduela ou de acordo com detalhes específicos. 

g) Os pregos serão, então, repuxados nos alizares, devendo-se distanciar em 30 cm os pontos 

de fixação. Para assentar a folha da porta, os alizares já deverão ter sido colocados, bem 

como a soleira e as portas deverão estar seladas ou com tinta de fundo. As condições da 
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porta deverão ser verificadas de acordo com as especificações das mesmas, das dobradiças 

e dos parafusos. 

h) Os locais das dobradiças serão marcados na porta e aduela e, em seguida, serão feitos os 

rebaixos de acordo com a dobradiça utilizada. Serão furados com broca os locais onde serão 

parafusados as dobradiças e, em seguida, estas serão fixadas na porta. 

i) Será dependurada a porta na aduela e as dobradiças serão parafusadas. A folga entre a porta 

e o portal será uniforme em todo o perímetro, de acordo com as normas técnicas. Será 

verificada a folga e a espessura da porta com a largura do jabre. Por fim, será verificado o 

funcionamento da porta.

14) VIDROS

1.1.1 vidro comum 4mm, em caixilhos, com gaxeta de neoprene 

a) O caixilho que vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A 

chapa de vidro será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de 

umidade, gordura, oxidação, poeira e outras impurezas. 

b) O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao vento.  A 

chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-

la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica.  

c) A chapa de vidro deverá 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. 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. 

d) O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil 

e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações 

- vidros na construção civil, sendo sua espessura mínima de 2,0 mm.  Cuidados especiais 

deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. 

e) 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.  

f) As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre 

que possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de 

forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 



31

g) 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. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

h) Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas 

sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do 

rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter 

espessura mínima de 2 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que 

sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.

15)  ARREMATES

1.1.1 Rodapé industrial monolítico, altura de 10 cm, argamassa de cimento e areia média, 
no traço 1:3

a) O rodapé deverá ser executado juntamente com o piso, com uma argamassa de 

características próprias. A cor e a textura da superfície deverão ser definidas no projeto. A 

massa é constituída de cimento e agregados à base de areia, pedrisco, quartzo, basalto, 

partículas de ferro ou agregados sintéticos, que conferem alta resistência mecânica ao piso. 

b) A resistência mínima a compressão e a tração é de 40,0 MPa e 4,0 MPa respectivamente. A 

argamassa de alta resistência deverá atender às condições especificadas na NBR 11801 -

Argamassa de alta resistência mecânica para pisos. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso 

obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

c) Será marcada na parede uma linha horizontal na altura de 10 cm. Serão colocadas as juntas 

de dilatação , que poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível, no mesmo 

alinhamento das juntas do piso. Será aplicada a argamassa de alta resistência, compactando-

a e desempenando com desempenadeira de aço. Inicia a cura 24 horas após a aplicação e, 

no oitavo dia será feito o polimento. O topo do rodapé, na parede, poderá ter acabamento em 

aresta viva ou arredondada.

1.1.1 Soleira de mármore branco, largura de 15,00 cm, argamassa mista de cal hidratada, 

no traço 1:1:4

a) As peças de mármore deverão ter as dimensões e tipo especificados no projeto. As peças 

deverão ser planas, sem trincas ou deformações, ter textura uniforme e polida.

A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. 

b) O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais constituintes, 

tendo como dosagem inicial as proporções 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia média, em 

volume.  Poderá ser executado o rejuntamento entre o piso e a soleira, com uma massa 
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plástica de cimento, cimento branco ou cimento branco com pigmento colorido, de modo a 

obter a cor desejada. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de 

Proteção Individual (EPI). 

c) A soleira será assentada preferencialmente junto a execução do piso, devendo-se penetrar 2 

cm de cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência o alinhamento 

das paredes. 

d) Sobre a camada de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:1:4,

nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm, será lançado pó de cimento, que formará uma 

pasta sobre a qual a soleira deverá ficar completamente assentada. As peças de mármore 

serão limpas de qualquer resíduo de argamassa.

1.1.1 Peitoril de mármore branco, largura de 15,00 cm, argamassa mista de cal hidratada, 

no traço 1:1:4

a) A peça de mármore deverá ter a largura especificada, o comprimento na medida do vão da 

esquadria mais 4 cm e, modelo e cor especificados no projeto. As peças deverão ser planas, 

sem trincas ou deformações, com textura uniforme e polida. 

b) É importante que o peitoril tenha sua seção em degrau para o interior, caso a abertura da 

janela permita, de modo que a água que escorre pela esquadria não penetre no cômodo. A 

argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. 

c) O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais constituintes, 

tendo como dosagem inicial as proporções 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia média, em 

volume. A peça deverá ser aplicada com um caimento de cerca de 10% para o exterior com 

pingadeira para evitar o escorrimento da água pela parede.  Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

d) O peitoril será assentado penetrando 2,00 cm de cada lado da parede no vão da esquadria. 

Sobre a camada de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:1:4 , 

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, com a declividade desejada, 

no sentido transversal e com sua borda livre da parede, para a atuação da pingadeira. 

e) A peça de mármore será limpa de qualquer resíduo de argamassa. Caso a espessura da 

parede seja superior a largura do peitoril, deverá ser executado o devido arestamento da 

parede, de modo a completar o acabamento.
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1.1.1 Alambrado para quadra esportiva em tela de arame galvanizado revestido com PVC
1.1.1
a) Colocação de alambrado para proteção de quadras esportivas, altura de 3,50 m. Uso de mão-

de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

b) O alambrado deverá ser de tela de arame galvanizado (coberto com PVC). Fixação em tubos 

de aço galvanizado por meio de arame da mesma composição do alambrado.

c) Estira-se a tela faceando os mourões e fixa-se com arame galvanizado de diâmetro 2,10 m n.º 

14 BWG.

16) FERRAGENS

a) As dobradiças de portas serão cromadas do tipo reforçado, de primeira qualidade.

b) Fechadura externa - com cilindro para portas externas, para uso em ambientes de tráfego 

médio ou intenso, conforme norma ABNT NBR 14913. Distância de broca de 55mm, com 

cilindro de latão oval, monobloco passante de 4 ou 5 pinos segredos em latão, contrapinos 

tipo carretel e molas em aço inox e duas chaves em latão, com chapa testa falsa e contra 

chapa em aço ou latão, trinco reversível e lingueta em zamac, com mola reforçada ou simples. 

c) Fechaduras internas - para uso em ambientes de tráfego médio ou intenso, conforme norma 

ABNT NBR 14913. Distância de broca de 55mm, em diversos acabamentos, com chapa testa 

falsa e contra chapa em aço ou latão, trinco reversível e lingueta em zamac, com mola 

reforçada ou simples.

d) As maçanetas deverão ser do tipo alavanca em latão cromado ou zamac.

Antes das instalações, as peças deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para 
aprovação.

17) PINTURA

Emassamento de paredes externas e internas, com duas demãos de massa acrílica para 

pintura látex 

a) Execução de emassamento 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) É recomendável a aplicação do líquido selador acrílico, anterior ao emassamento, pois 

melhora a impermeabilização da parede e a aderência da massa acrílica. Uso de mão-de-obra 

habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

c) Deve ser aplicada com a desempenadeira de aço ou espátula sobre a superfície em camadas 

finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície 
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deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª 

demão corrigindo o nivelamento e, após o período de secagem, proceder o lixamento final.

Pintura látex acrílica em paredes externas e interna (cor conforme projeto), com duas demãos 

a) A superfície de aplicação deve estar preparada e retocada. 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 parede. 

b) É recomendável aplicar um fundo selador, a fim de melhorar a impermeabilização da parede e 

uniformizar a absorção do produto. Tinta preparada à base de látex acrílica, que confere 

proteção e um aspecto esteticamente agradável à superfície. Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

c) Aplicar a tinta látex com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, 

plana e livre de graxas. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem 

completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas.

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 
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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.

Tinta acrílica, duas demãos, com rolo, para demarcação da quadra

a) Aplicação de tinta acrílica à base em quadra de esportes. A base a receber a tinta deve ser 

lixada, isenta de graxa, gordura, fungos, restos de pintura velha e solta, pó ou material 

estranho. Uso de tintas indicadas quanto ao tipo e cor. 

b) Recomenda-se a aplicação de primers específicos para cada tipo de material onde se aplicará 

a pintura, antes da camada de tinta acrílica. A tinta acrílica não deve ser diluída. A aparência 

do serviço deve ser homogênea, ter recobrimento total da superfície e não aparecer as 

marcas do rolo, vazios, saliências e a cor não apresentar manchas.  

c) Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Saturar o rolo com tinta a ser aplicada e retirar o excesso. A aplicação deve ser feita em faixas 

verticais paralelas em toda a superfície.

18) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

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, considerando-se as especificações abaixo.

b) Cubas em louça branca, de primeira qualidade, para os sanitários feminino e masculino.

c) Lavatório de canto em louça branca, de primeira qualidade, para os sanitários para pessoas 

com deficiência.

d) Bacias c/ caixa acoplada de primeira qualidade cor branca.

e) Mictórios de descarga descontínua, em louça, de primeira qualidade cor branco.

f) Ferragens e acessórios em metal de primeira qualidade.

g) Torneira metálica para lavatório com fechamento automático, de primeira qualidade. 
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h) Torneira metálica para cozinha de primeira qualidade.

i) Registro de gaveta tipo bruto (não cromado) de primeira qualidade.

j) As tubulações, conexões, ralos, sifões e caixas sifonadas serão de primeira qualidade, com 

grelhas em acabamento cromado.

k) Nos sanitários feminino e masculino e nas áreas de Preparo/cozimento/lavagem serão 

instaladas bancadas em granito cinza Corumbá ou Andorinha, nas dimensões indicadas no 

projeto.

l) Sobre os lavatórios dos sanitários serão colocados espelhos com molduras de madeira nas 

dimensões 150x80 cm (sanit. Masculino) e 200x80 cm (sanit. Feminino).

19) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

a) 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 o projeto fornecido pelo IFBA.

b) A alimentação do novo prédio se fará a partir da subestação adjacente ao prédio principal, 

aproveitando-se o quadro existente para instalação do disjuntor principal de alimentação dos 

painéis do novo prédio.

c) Os dutos de alimentação do novo prédio serão subterrâneos, sendo responsabilidade da 

CONTRATADA a recomposição de pisos, azulejos, revestimentos, estruturas e acabamentos 

danificados ou removidos para sua instalação.

d) Todos os quadros serão providos de aterramento, do tipo e material aprovada pala 

concessionária de energia e telecomunicações devidamente isoladas.

e) Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores compatíveis com sua respectiva carga e 

deverão ser de marca de qualidade ou similar.

f) Os eletrodutos correrão embutidos em paredes e lajes, exceto quando se tratar de rede aérea 

aparente, sendo obrigatório o emprego de eletroduto do tipo roscável em toda a instalação.

g) 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.

h) Eventualmente, poderão ser feitas curvas nos eletrodutos rígidos, desde que estas não 

comprometam o material com fendas ou redução da seção externa.

i) 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.

j) Admite-se uso dos eletrodutos flexíveis da marca de qualidade, devidamente embutidos nas 

paredes.
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k) 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.

l) As bitolas dos condutores deverão ser compatíveis com as cargas dos circuitos 

correspondente. Os fios regidos ou flexíveis deverão obedecer a um padrão de qualidade e 

segurança, sendo admitidos os de fabricação de alta qualidade.

m) 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.

Antes das instalações, as peças deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para 
aprovação.

20) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

a) Será instalado um sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica – SPDA com calculo 

do nível de proteção II de acordo norma NBR – 5419/93 – Método Franklin com previsão de 

proteção de uma antena tipo parabólica de acordo detalhamento do projeto. 

b) Malha de terra, com cabo de cobre nú # 50mm2 e hastes de terra de  5/8” x 2,40m de aço 

cobreado, devendo esta malha ser interligada a malha de terra da subestação e sistema de 

proteção contra descargas atmosféricas - SPDA formando um sistema único e equipotencial 

de aterramento. 

c) Este sistema de aterramento único deverá ser interligado a todos os quadros projetados de 

distribuição de energia aos demais quadros, o qual fará alimentação dos circuitos parciais.

d) Os reatores das luminárias e as carcaças deverão ser aterrados assim como todas as partes 

metálicas.

e) Será instalado um dispositivo “DR” para proteção dos circuitos de uso geral e tomadas que 

atendem áreas molhadas de acordo indicação dos quadros de cargas.

f) O esquema de aterramento adotado no projeto é o TN-S (Terra e Neutro separados) desde o 

quadro geral da instalação que distribui a alimentação de energia no prédio.

g) Cada quadro de distribuição de energia possuirá barra de terra, nesta barra de terra serão 

aterrados os circuitos secundários, os reatores das luminárias, as tomadas e os pontos de 

força para equipamentos de ar condicionado.

h) Nos quadros serão instalados supressores de transientes à base de varistores, para todas as 

fases.
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i) As conexões do aterramento deverão ser realizadas com solda exotérmica.

j) Deverá ser realizada medição do valor da resistência de terra, sendo emitido relatório para a 

Fiscalização, a qual determinará quais medidas a serem tomadas. 

k) Deve-se verificar a corrente circulante pelo cabo de terra dos quadros de energia com 

miliamperímetro, admitindo - se o máximo de 100 miliamper. No caso de que a corrente seja 

superior, deverá ser emitido relatório para a Fiscalização, a qual determinará quais medidas a 

serem tomadas.

18) LIMPEZA

a) 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.

b) Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. 

deverão ser totalmente limpos e polidos com cera e polidores.

c) Deve-se atentar aos cuidados para não danificar vidros, luminárias, revestimentos e 

pinturas.

d) A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do 

recebimento da mesma pela fiscalização do IFBA. 

e) Após limpeza, todas as superfícies laváveis serão lavadas com sabão neutro e água.
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ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTARIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO - CAMPUS CAMAÇARI

Nota: Em todos os itens estão inclusos os materiais, equipamentos e suas execuções Sinapi Jun/10 e PINI Maio/10 - BDI 25%
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO

UNITÁRIO TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 164.962,60

01.01 Taxas e emolumentos m² 2.000,00 3,00 6.000,00

01.02 Barracão de obra m² 40,00 211,81 8.472,40

01.03 Locação de obra m² 1.867,68 8,59 16.038,70

01.04
Placa da obra em chapa de aço zincado e estrutura de 
madeira m² 9,00 169,79 1.528,09

01.05 Raspagem e Limpeza do terreno mecanizada m² 1.867,68 0,73 1.363,41

01.06 Tapume de chapa mad. 6mm - Fechamento de área m² 4.000,00 32,89 131.560,00

02 MOVIMENTO DE TERRA 59.536,93

02.01 Regularização mecânica do terreno m² 1.867,68 0,90 1.680,91

02.02 Transporte e descarga de entulho em caminhão basculante de 
6m³, dist. Até 9 Km

m³ 560,00 17,13 9.590,00

02.03 Transporte de material - Bota-Fora 10 Km m³ 1.400,00 12,41 17.374,00

02.04 Carga mecanizada de solo m³ 1.400,00 3,76 5.264,00

02.05 Escavação mecanizada  mat. 1ª cat. m³ 1.000,00 3,85 3.850,00

02.06 Escavação mecanizada  mat. 2ª cat. m³ 186,97 12,16 2.274,02

02.07 Aterro, espalhamento e comp. com mat. de empréstimo m³ 400,00 48,76 19.504,00

03 INFRA ESTRUTURA 65.713,81

03.01 Escavação manual de vala em solo de 1° categoria até 2,00m 
de profundidade m³ 329,16 22,90 7.537,76

03.02 Reaterro manual compacto m³ 276,91 4,19 1.159,56

03.03 Lastro em concreto magro, h=7cm m² 338,25 27,14 9.179,26

03.04 Concreto 25Mpa m³ 52,25 333,70 17.435,83

03.05
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de 
concreto em fundação m³ 52,25 59,53 3.110,18

03.06
Espalhamento e compactação de cascalho para construção de 
arquibancada m³ 130,91 7,05 922,92
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03.07 Forma em tábua de pinho para fundação m² 502,73 25,34 12.737,92

03.08 Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm kg     723,70 5,21 3.772,29

03.09 Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm kg     764,90 5,31 4.063,53

03.10 Aço CA-60 kg     667,00 8,69 5.794,56

04 SUPER ESTRUTURA 136.569,45

04.01 Concreto 25Mpa m³ 84,17 333,70 28.087,53

04.02
Transporte,lançamento, adensamento e acabamento de 
concreto em estrutura m³ 84,17 116,75 9.826,85

04.03 Forma em chapa compensada resinada 12mm m² 1.034,92 53,40 55.264,73

04.04 Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm kg   1.993,20 5,21 10.389,56

04.05 Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm kg   1.650,40 5,31 8.767,75

04.06 Aço CA-60 kg     933,30 8,69 8.108,04

04.07
Fornecimento e execução de estrutura metálica aço ASTM - A 
242 conf. projeto específico de estrutura metálica incl. pint. 
de tratamento

kg 1.500,00 10,75 16.125,00

05 PAREDES E PAINÉIS 52.064,95

05.01
Alvenaria de bloco cerâmico 15cm bloco cerâmico furado 
9x19x19 m²   1.191,50 26,86 32.006,67

05.02 Verga em concreto armado m       62,80 16,48 1.034,63

05.03 Contra-verga em concreto armado m       60,80 15,01 912,76

05.04
Alvenaria de elemento vazado (combogó cerâmico) assentado 
com argamassa traço 1:6:2 de cimento, areia e arenoso m²     250,80 72,21 18.110,90

06 COBERTURA 187.837,53

06.01
Cobertura em telha ondulada em alumínio galvanizado, 
esp=1mm m²   1.986,56 92,42 183.597,88

06.02 Calha metálica em aço galvanizado 80x30 cm m     102,50 41,36 4.239,66

07 ESQUADRIAS 42.659,82

07.01 ESQUADRIAS METÁLICAS

07.01.01 Porta em lambri de alumínio anodizado natural m²       48,00 466,05 22.370,40

07.01.02 Basculante em alumínio anodizado natural m²       25,80 436,39 11.258,80

07.01.03 Porta de box em vidro temperado 10mm m²       20,16 318,66 6.424,19

07.02 ESQUADRIAS EM MADEIRA

07.02.01
Porta de madeira prensada com laminado melamínico 80x210 
incl. guarnições, ferragens e fechadura un         4,00 290,81 1.163,25

07.02.02
Porta de madeira prensada com laminado melamínico 90x210 
incl. guarnições, ferragens e fechadura un         5,00 288,64 1.443,19

08 REVESTIMENTOS 69.076,54

08.01 Chapisco m²   2.203,00 3,59 7.903,26

08.02 Massa única m²   1.894,74 23,34 44.218,49

08.03 Emboço m²     307,50 17,61 5.415,84

08.04 Revestimento cerâmico 10x10cm m²     307,50 37,53 11.538,94

09 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 8.026,72

09.01 Rodapé em alta resistência 10 cm m     206,55 24,60 5.081,13

09.02 Peitoril em mármore branco nacional 2x15cm m       48,00 54,11 2.597,40

09.03
Soleira de marmorite pré moldada, largura de 15cm, 
assentada com argamassa de cimento e areia m         8,20 42,46 348,19

10 VIDROS E ESPELHO 4.256,61

10.01 Vidro liso incolor comum 4mm m²       30,00 86,69 2.600,63
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10.02
Espelho cristal nacional 3mm fixação dos espelhos em botões 
francês cromado conf. det. m²         5,50 301,09 1.655,98

11 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 255.096,91

11.01 Contrapiso impermeabilizado m² 1.836,72 48,86 89.746,73

11.02 Piso cerâmica tipo A 31x31cm, PEI IV m²     102,00 47,65 4.860,30

11.03
Piso em alta resistência conf. espec. com juntas plásticas 
inclusive polimento m²   1.704,82 61,71 105.208,70

11.04 Passeio externo em concreto lavado com junta seca m²   1.067,30 25,30 27.002,69

11.05 Meio fio tipo econômico m     956,00 29,58 28.278,48

12 PINTURA 37.882,12

12.01 Pintura acrílica c/ massa acrílica m²   2.095,00 15,74 32.975,30

12.02
Pintura acrílica p/ demarcação de faixa em quadra 
poliesportiva m       45,00 7,33 329,63

12.03 Pintura PVA c/ massa PVA em teto m²     290,80 15,74 4.577,19

13 DIVISÓRIAS, GRADIS, BANCADAS E ARREMATES 54.332,60

13.01
Bancada em granito cinza polido e=3cm L=55cm p/ lavatório 
conf. espec. e det. m       11,00 154,60 1.700,60

13.02 Rodopia em granito cinza polido h=10cm conf. espec. e det. m       11,00 51,31 564,44

13.03 Divisória em granito cinza polido e=3cm, p/ sanitário, incl. 
ferragens e fixações conf.espec. e det. m²       47,70 218,51 10.423,05

13.04

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de 
aço galvanizado com costura DIN 2440, diâmetro 2", e tela 
em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com 
abertura de 2"

m²     379,00 109,88 41.644,52

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 17.320,25

14.01 Alimentação

14.01.01 Registro de esfera 1/2" pç 1,00 65,51 65,51

14.01.02 Registro de esfera borboleta bruto 1/2" pç 1,00 17,69 17,69

14.01.03 Colar de tomada em PVC misto soldável 1/2" pç 1,00 31,36 31,36

14.01.04 Joelho 90 PVC misto soldável com rosca 20 mm - 1/2" pç 4,00 7,89 31,55

14.01.05 Tubos PVC rígido roscável 1/2" m 0,28 10,41 2,92

14.01.06 Adaptador PVC rígido soldável longo c/ flange p/ caixa d'água 
25 mm - 3/4" pç 1,00 10,89 10,89

14.01.07
Adaptador PVC rígido soldável curto c/ bolsa - rosca p/ 
registro 20 mm - 1/2" pç 2,00 9,14 18,28

14.01.08 Joelho 90 PVC rígido soldável 20 mm pç 3,00 3,93 11,78

14.01.09 Luva PVC rígido soldável 20 mm pç 1,00 2,54 2,54

14.01.10 Tubo PVC rígido soldável 20 mm m 10,49 4,16 43,66

14.01.11 Esgoto

14.01.12 Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 60 x 60 cm pç 4,00 102,26 409,05

14.01.13 Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 80 x 80 cm pç 1,00 49,06 49,06

14.01.14 Caixa sinfonada PVC 100 x 100 x 50 pç 2,00 30,74 61,48

14.01.15 Caixa sinfonada PVC 150 x 150 x 50 pç 3,00 30,04 90,11

14.01.16 Sifão em PVC de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2" pç 10,00 12,93 129,25
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14.01.17 Sifão flexível em PVC p/ mictório 1.1/4" - 2" pç 3,00 12,93 38,78

14.01.18 Válvula p/ lavatório e tanque 1" pç 10,00 7,05 70,50

14.01.19 Tubo ponta-bolsa em PVC rígido 40 mm m 0,80 7,49 5,99

14.01.20 Curva 90 curta em PVC 50 mm pç 3,00 10,38 31,13

14.01.21 Curva 90 curta em PVC 40 mm pç 10,00 5,15 51,50

14.01.22 Joelho 45 em PVC 100 mm pç 3,00 16,04 48,11

14.01.23 Joelho 45 em PVC 40 mm pç 24,00 6,75 162,00

14.01.24 Joelho 45 em PVC 50 mm pç 8,00 8,35 66,80

14.01.25 Joelho 90 em PVC 100 mm pç 7,00 16,53 115,68

14.01.26 Joelho 90 em PVC 50 mm pç 7,00 7,81 54,69

14.01.27
Joelho 90 em PVC c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm -
1.1/2" pç 10,00 6,54 65,40

14.01.28 Junção simples em PVC 100 mm - 50 mm pç 4,00 23,59 94,35

14.01.29 Junção simples em PVC 100 mm - 100 mm pç 2,00 25,59 51,18

14.01.30 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" m 35,86 23,55 844,50

14.01.31 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 40,42 7,49 302,64

14.01.32 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" m 20,36 10,78 219,38

14.01.33 Fornecimento e instalação deTê 45 em PVC 40 mm pç 8,00 13,40 107,20

14.01.34 Fornecimento e instalação de Tê 90 em PVC 40 mm pç 1,00 13,40 13,40

14.01.35 Tê sanitário em PVC 100 mm - 50 mm pç 3,00 22,83 68,48

14.01.36 Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm pç 5,00 13,40 67,00

14.02 Águas Pluviais

14.02.01 Ralo sinfonado cilíndrico 100x40 mm pç 12,00 25,91 310,95

14.02.02 Grelha redonda p/ caixa sifonada e ralo seco 100mm pç 12,00 14,23 170,76

14.02.03 Joelho 90 PVC 100mm pç 1,00 16,53 16,53

14.03 Ventilação

14.03.01 Joelho 45 PVC 50 mm pç 9,00 8,35 75,15

14.03.02 Joelho 90 PVC 50 mm pç 3,00 7,81 23,44

14.03.03 Tubo rígido PVC c/ ponta lisa 50 mm - 2" m 10,64 10,78 114,65

14.03.04 Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm pç 3,00 13,40 40,20

14.04 Água fria

14.04.01 Vaso sanitário c/ caixa acoplada 1/2" pç 8,00 254,85 2.038,80

14.04.02 Tubo de aço galvanizado 80 - 3" m 3,28 84,59 277,45

14.04.03 Joelho 90 em ferro maleável classe 10 80mm pç 2,00 108,71 217,42

14.04.04 Luva em ferro maleável classe 10 80mm pç 1,00 56,65 56,65
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14.04.05 Niple duplo em ferro maleável classe 10 3" pç 2,00 47,05 94,10

14.04.06 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2" pç 7,00 58,53 409,68

14.04.07 Registro de pressão c/ canopla cromada 1/2" pç 12,00 65,51 786,15

14.04.08 Registro bruto de gaveta industrial 3" pç 1,00 263,48 263,48

14.04.09 Joelho 90 soldável c/ rosca em PVC misto 20 mm - 1/2" pç 8,00 5,85 46,80

14.04.10 Luva soldável em PVC misto 20 mm - 1/2" pç 12,00 4,00 48,00

14.04.11 Adaptador p/ caixa d'água em ferro maleável classe 10 3" pç 1,00 188,90 188,90

14.04.12
Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em PVC 
rígido 25 mm - 3/4" pç 1,00 10,89 10,89

14.04.13 Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em PVC 
rígido 50 mm - 1 1/2" pç 3,00 24,14 72,41

14.04.14
Adaptador soldável curto c/ bolsa - rosca p/ registro em PVC 
rígido 20 mm - 1/2" pç 26,00 9,14 237,58

14.04.15
Bucha de redução soldável curta em PVC rígido 25 mm - 20 
mm pç 2,00 13,58 27,15

14.04.16 Curva 90 soldável em PVC rígido 25mm pç 1,00 4,28 4,28

14.04.17 Joelho 90 soldável em PVC rígido 20 mm pç 40,00 3,93 157,00

14.04.18 Joelho 90 soldável em PVC rígido 25 mm pç 6,00 4,28 25,65

14.04.19 Luva soldável em PVC rígido 20 mm pç 2,00 2,81 5,63

14.04.20 Luva soldável em PVC rígido 25 mm pç 2,00 3,94 7,88

14.04.21 Tubo em PVC rígido soldável 20 mm m 121,63 4,16 506,28

14.04.22 Tubo em PVC rígido soldável 25 mm m 17,05 11,81 201,40

14.04.23 Tê 90 soldável em PVC rígido 20 mm pç 29,00 4,16 120,71

14.04.24 Tê 90 soldável em PVC rígido 25 mm pç 3,00 4,54 13,61

14.04.25
Joelho 90 soldável em PVC azul c/ bucha de latão 20 mm -
1/2" pç 25,00 5,25 131,25

14.04.26
Torneira para lavatório c/ fechamento automático 20mm -
1/2" pç 10,00 140,93 1.409,30

14.04.27
Mictório de descarga descontínua 1/2" em louça completo 
incluso fixações pç 3,00 235,26 705,79

14.04.28 Chuveiro 20mm - 1/2" un 12,00 31,96 383,55

14.04.29 Lavatório em louça branca un 8,00 65,40 523,20

14.04.30 Lavatório de canto em louça branca (sanit. Deficiente) un 2,00 2.071,90 4.143,80

15 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 19.732,76

15.01 Calha em chapa galvanizada e=65mm m 90,00 28,90 2.601,00

15.02 Condutor vertical tubo PVC 100mm m 80,00 31,58 2.526,40

15.03
Const.de cx. de inspeção em alv. de tijolo maciço 60x60x60cm, 
incl. esc. e tampa

unid 8,00 102,26 818,08

15.04 Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø150mm M 230,00 41,55 9.556,50

15.05 Construção de caixa coletora TIPO N1, incl. grelha de ferro 
fundido UNID 4,00 751,74 3.006,96

15.06 Construção de caixa de passagem 0,6x0,6 UNID 3,00 407,94 1.223,82
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16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 25.423,98

16.01 MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.01.01 Caixa pvc 4x2" pç 54,00 5,53 298,62

16.01.02 Caixa pvc octogonal 3x3" pç 39,00 7,17 279,63

16.01.03 Curva 180º pvc rosca 1" pç 1,00 7,62 7,62

16.01.04 Curva 45º pvc rosca  1.1/2" pç 1,00 12,04 12,04

16.01.05 Curva 90º pvc longa rosca 1.1/2" pç 1,00 5,23 5,23

16.01.06 Curva 90º pvc longa rosca 3/4" pç 1,00 3,93 3,93

16.01.07 Luva pvc rosca 1.1/2" pç 3,00 5,75 17,25

16.01.08 Luva pvc rosca 2.1/2" pç 9,00 16,79 151,09

16.01.09 Luva pvc rosca 3/4" pç 3,00 3,49 10,46

16.01.10 Luva aço galvan. Pesado 2.1/2" pç 1,00 38,66 38,66

16.01.11
Cabo unipolar de cobre, isol.hepr - ench.eva -
0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 1.5 mm²

m 2,90 3,10 8,99

16.01.12
Cabo unipolar de cobre,isol.hepr - ench.eva -
0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 10 mm²

m 157,10 6,93 1.088,70

16.01.13
Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v -
(ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 10 mm²

m 419,80 8,65 3.631,27

16.01.14
Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v -
(ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 2.5 mm²

m 652,20 2,33 1.519,63

16.01.15
Cabo unipolar de cobre,isol. PVC - 450/750v -
(ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 4 mm²

m 345,00 3,51 1.210,95

16.01.16
Caixa de passagem - embutir - Aço pintada (ref Brum) 
100x100x80mm

pç 4,00 17,54 70,16

16.01.17  Interruptor simples - 1 tecla - placa 2x4" pç 13,00 8,05 104,65

16.01.18  Interruptor simples - 2 teclas - placa 2x4" pç 2,00 10,84 21,68

16.01.19  Interruptor simples - 2 teclas separadas - placa 2x4" pç 1,00 26,95 26,95

16.01.20 Tomada universal redonda 2P+T - 15A pç 38,00 9,56 363,28

16.01.21 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A pç 8,00 9,40 75,20

16.01.22 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 13 A pç 6,00 9,40 56,40

16.01.23 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A pç 6,00 13,00 78,00

16.01.24 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 63 A pç 2,00 13,00 26,00

16.01.25 Interruptor bipolar DR (fase/neutro - Ln 30mA) - DIN 25A pç 20,00 26,95 539,00

16.01.26 Eletroduto pvc flexível leve 1" m 20,4 4,93 100,47

16.01.27 Eletroduto pvc flexível leve 3/4" m 191,20 3,86 738,51

16.01.28 Eletroduto pvc de rosca 1" m 16,20 9,99 161,80

16.01.29 Eletroduto pvc de rosca  1.1/2" m 1,00 18,96 18,96

16.01.30 Eletroduto pvc de rosca 1.1/4" m 26,50 12,25 324,63

16.01.31 Eletroduto pvc de rosca 2" m 3,10 23,03 71,38
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16.01.32 Eletroduto pvc de rosca 2.1/2" m 29,80 43,55 1.297,79

16.01.33 Eletroduto pvc de rosca 3/4" m 3 6,775 20,33

16.01.34 Luminária sobrepor p/ fluoresc. Tubular 2x40 w pç 37,00 75,45 2.791,65

16.01.35 Luminária spot compacta pç 2 19,61 39,23

16.01.36 Luminária fluorescente completa, 2x40W pç 76,00 128,17 9.740,92

16.01.37

Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de 
embutir, com porta, para 40 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com dispositivo para chave geral, com 
barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.

pç 1,00 472,95 472,95

16.02 MATERIAL PARA SPDA 1.475,45

16.02.01 Haste copperweld 5/8"X3,0m com conector unid 3,00 39,15 117,45

16.02.02 Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador m 40,00 33,95 1.358,00

17 LIMPEZA 10.412,32

17.01 Limpeza geral da obra m² 1.867,68 5,58 10.412,32

TOTAL GERAL 1.212.381,34

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO - CAMPUS SANTO AMARO

Nota: Em todos os itens estão inclusos os materiais, equipamentos e suas execuções Sinapi Jun/10 e PINI Maio/10 - BDI 25%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO
UNITÁRIO TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 164.962,60

01.01 Taxas e emolumentos Vb 2.000,00 3,00 6.000,00

01.02 Barracão de obra m² 40,00 211,81 8.472,40

01.03 Locação de obra m² 1.867,68 8,59 16.038,70

01.04
Placa da obra em chapa de aço zincado e estrutura de 
madeira m² 9,00 169,79 1.528,09

01.05 Raspagem e Limpeza do terreno mecanizada m² 1.867,68 0,73 1.363,41

01.06 Tapume de chapa mad. 6mm - Fechamento de área m² 4.000,00 32,89 131.560,00

02 MOVIMENTO DE TERRA 59.536,93

02.01 Regularização mecânica do terreno m² 1.867,68 0,90 1.680,91

02.02 Transporte e descarga de entulho em caminhão 
basculante de 6m³, dist. Até 9 Km m³ 560,00 17,13 9.590,00
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02.03 Transporte de material - Bota-Fora 10 Km m³ 1.400,00 12,41 17.374,00

02.04 Carga mecanizada de solo M³ 1.400,00 3,76 5.264,00

02.05 Escavação mecanizada  mat. 1ª cat. m³ 1.000,00 3,85 3.850,00

02.06 Escavação mecanizada  mat. 2ª cat. m³ 186,97 12,16 2.274,02

02.07
Aterro, espalhamento e comp. com mat. de 
empréstimo m³ 400,00 48,76 19.504,00

03 INFRA ESTRUTURA 65.713,81

03.01
Escavação manual de vala em solo de 1° categoria até 
2,00m de profundidade m³ 329,16 22,90 7.537,76

03.02 Reaterro manual compacto m³ 276,91 4,19 1.159,56

03.03 Lastro em concreto magro, h=7cm m² 338,25 27,14 9.179,26

03.04 Concreto 25Mpa m³ 52,25 333,70 17.435,83

03.05 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento 
de concreto em fundação m³ 52,25 59,53 3.110,18

03.06
Espalhamento e compactação de cascalho para 
construção de arquibancada m³ 130,91 7,05 922,92

03.07 Forma em tábua de pinho para fundação m² 502,73 25,34 12.737,92

03.08 Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm kg     723,70 5,21 3.772,29

03.09 Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm kg     764,90 5,31 4.063,53

03.10 Aço CA-60 kg     667,00 8,69 5.794,56

04 SUPER ESTRUTURA 136.569,45

04.01 Concreto 25Mpa m³ 84,17 333,70 28.087,53

04.02
Transporte,lançamento, adensamento e acabamento de 
concreto em estrutura m³ 84,17 116,75 9.826,85

04.03 Forma em chapa compensada resinada 12mm m² 1.034,92 53,40 55.264,73

04.04 Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm kg  1.993,20 5,21 10.389,56

04.05 Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm kg  1.650,40 5,31 8.767,75

04.06 Aço CA-60 kg     933,30 8,69 8.108,04

04.07
Fornecimento e execução de estrutura metálica aço 
ASTM - A 242 conf. projeto específico de estrutura 
metálica incl. pint. de tratamento

kg 1.500,00 10,75 16.125,00

05 PAREDES E PAINÉIS 52.064,95

05.01
Alvenaria de bloco cerâmico 15cm bloco cerâmico 
furado 9x19x19 m²  1.191,50 26,86 32.006,67

05.02 Verga em concreto armado m       62,80 16,48 1.034,63

05.03 Contra-verga em concreto armado m       60,80 15,01 912,76

05.04
Alvenaria de elemento vazado (combogó cerâmico) 
assentado com argamassa traço 1:6:2 de cimento, 
areia e arenoso

m²     250,80 72,21 18.110,90

06 COBERTURA 187.837,53

06.01
Cobertura em telha ondulada em alumínio galvanizado, 
esp=1mm m²  1.986,56 92,42 183.597,88

06.02 Calha metálica em aço galvanizado 80x30 cm m     102,50 41,36 4.239,66

07 ESQUADRIAS 42.659,82

07.01 ESQUADRIAS METÁLICAS

07.01.01 Porta em lambri de alumínio anodizado natural m²       48,00 466,05 22.370,40

07.01.02 Basculante em alumínio anodizado natural m²       25,80 436,39 11.258,80

07.01.03 Porta de box em vidro temperado 10mm m²       20,16 318,66 6.424,19
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07.02 ESQUADRIAS EM MADEIRA

07.02.01
Porta de madeira prensada com laminado melamínico 
80x210 incl. guarnições, ferragens e fechadura un        4,00 290,81 1.163,25

07.02.02 Porta de madeira prensada com laminado melamínico 
90x210 incl. guarnições, ferragens e fechadura un        5,00 288,64 1.443,19

08 REVESTIMENTOS 69.076,54

08.01 Chapisco m²  2.203,00 3,59 7.903,26

08.02 Massa única m²  1.894,74 23,34 44.218,49

08.03 Emboço m²     307,50 17,61 5.415,84

08.04 Revestimento cerâmico 10x10cm m²     307,50 37,53 11.538,94

09 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 8.026,72

09.01 Rodapé em alta resistência 10 cm m     206,55 24,60 5.081,13

09.02 Peitoril em mármore branco nacional 2x15cm m       48,00 54,11 2.597,40

09.03
Soleira de marmorite pré moldada, largura de 15cm, 
assentada com argamassa de cimento e areia m        8,20 42,46 348,19

10 VIDROS E ESPELHO 4.256,61

10.01 Vidro liso incolor comum 4mm m²       30,00 86,69 2.600,63

10.02
Espelho cristal nacional 3mm fixação dos espelhos em 
botões francês cromado conf. det. m²        5,50 301,09 1.655,98

11 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 280.344,84

11.01 Contrapiso impermeabilizado m² 1.836,72 48,86 89.746,73

11.02 Piso cerâmica tipo A 31x31cm, PEI IV m²     102,00 47,65 4.860,30

11.03
Piso em alta resistência conf. espec. com juntas 
plásticas inclusive polimento m²  1.704,82 61,71 105.208,70

11.04 Passeio externo em concreto lavado com junta seca m²     365,00 25,30 9.234,50

11.05 Meio fio tipo econômico m     340,00 29,58 10.057,20

11.06 Pav. em paralelo sobre areia inc. reg. e comp. da base m²  1.190,00 51,46 61.237,40

12 PINTURA 37.882,12

12.01 Pintura acrílica c/ massa acrílica m²  2.095,00 15,74 32.975,30

12.02
Pintura acrílica p/ demarcação de faixa em quadra 
poliesportiva m       45,00 7,33 329,63

12.03 Pintura PVA c/ massa PVA em teto m²     290,80 15,74 4.577,19

13 DIVISÓRIAS, GRADIS, BANCADAS E ARREMATES 54.332,60

13.01
Bancada em granito cinza polido e=3cm L=55cm p/ 
lavatório conf. espec. e det. m       11,00 154,60 1.700,60

13.02
Rodopia em granito cinza polido h=10cm conf. espec. e 
det. m       11,00 51,31 564,44

13.03
Divisória em granito cinza polido e=3cm, p/ sanitário, 
incl. ferragens e fixações conf.espec. e det. m²       47,70 218,51 10.423,05

13.04

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em 
tubo de aço galvanizado com costura DIN 2440, 
diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 BWG, 
malha quadrada com abertura de 2"

m²     379,00 109,88 41.644,52
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14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 17.320,25

14.01 Alimentação 236,17

14.01.01 Registro de esfera 1/2" pç 1,00 65,51 65,51

14.01.02 Registro de esfera borboleta bruto 1/2" pç 1,00 17,69 17,69

14.01.03 Colar de tomada em PVC misto soldável 1/2" pç 1,00 31,36 31,36

14.01.04 Joelho 90 PVC misto soldável com rosca 20 mm - 1/2" pç 4,00 7,89 31,55

14.01.05 Tubos PVC rígido roscável 1/2" m 0,28 10,41 2,92

14.01.06
Adaptador PVC rígido soldável longo c/ flange p/ caixa 
d'água 25 mm - 3/4" pç 1,00 10,89 10,89

14.01.07
Adaptador PVC rígido soldável curto c/ bolsa - rosca p/ 
registro 20 mm - 1/2" pç 2,00 9,14 18,28

14.01.08 Joelho 90 PVC rígido soldável 20 mm pç 3,00 3,93 11,78

14.01.09 Luva PVC rígido soldável 20 mm pç 1,00 2,54 2,54

14.01.10 Tubo PVC rígido soldável 20 mm m 10,49 4,16 43,66

14.02 Esgoto 3.217,64

14.02.01 Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 60 x 60 cm pç 4,00 102,26 409,05

14.02.02 Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 80 x 80 cm pç 1,00 49,06 49,06

14.02.03 Caixa sinfonada PVC 100 x 100 x 50 pç 2,00 30,74 61,48

14.02.04 Caixa sinfonada PVC 150 x 150 x 50 pç 3,00 30,04 90,11

14.02.05 Sifão em PVC de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2" pç 10,00 12,93 129,25

14.02.06 Sifão flexível em PVC p/ mictório 1.1/4" - 2" pç 3,00 12,93 38,78

14.02.07 Válvula p/ lavatório e tanque 1" pç 10,00 7,05 70,50

14.02.08 Tubo ponta-bolsa em PVC rígido 40 mm m 0,80 7,49 5,99

14.02.09 Curva 90 curta em PVC 50 mm pç 3,00 10,38 31,13

14.02.10 Curva 90 curta em PVC 40 mm pç 10,00 5,15 51,50

14.02.11 Joelho 45 em PVC 100 mm pç 3,00 16,04 48,11

14.02.12 Joelho 45 em PVC 40 mm pç 24,00 6,75 162,00

14.02.13 Joelho 45 em PVC 50 mm pç 8,00 8,35 66,80

14.02.14 Joelho 90 em PVC 100 mm pç 7,00 16,53 115,68

14.02.15 Joelho 90 em PVC 50 mm pç 7,00 7,81 54,69

14.02.16
Joelho 90 em PVC c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm 
- 1.1/2" pç 10,00 6,54 65,40

14.02.17 Junção simples em PVC 100 mm - 50 mm pç 4,00 23,59 94,35

14.02.18 Junção simples em PVC 100 mm - 100 mm pç 2,00 25,59 51,18

14.02.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" m 35,86 23,55 844,50

14.02.20 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 40,42 7,49 302,64

14.02.21 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" m 20,36 10,78 219,38

14.02.22 Fornecimento e instalação deTê 45 em PVC 40 mm pç 8,00 13,40 107,20

14.02.23 Fornecimento e instalação de Tê 90 em PVC 40 mm pç 1,00 13,40 13,40

14.02.24 Tê sanitário em PVC 100 mm - 50 mm pç 3,00 22,83 68,48

14.02.25 Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm pç 5,00 13,40 67,00

14.03 Águas Pluviais 498,24

14.03.01 Ralo sinfonado cilíndrico 100x40 mm pç 12,00 25,91 310,95

14.03.02 Grelha redonda p/ caixa sifonada e ralo seco 100mm pç 12,00 14,23 170,76

14.03.03 Joelho 90 PVC 100mm pç 1,00 16,53 16,53

14.04 Ventilação 253,43

14.04.01 Joelho 45 PVC 50 mm pç 9,00 8,35 75,15

14.04.02 Joelho 90 PVC 50 mm pç 3,00 7,81 23,44

14.04.03 Tubo rígido PVC c/ ponta lisa 50 mm - 2" m 10,64 10,78 114,65

14.04.04 Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm pç 3,00 13,40 40,20

14.05 Água fria 13.114,77
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14.05.01 Vaso sanitário c/ caixa acoplada 1/2" pç 8,00 254,85 2.038,80

14.05.02 Tubo de aço galvanizado 80 - 3" m 3,28 84,59 277,45

14.05.03 Joelho 90 em ferro maleável classe 10 80mm pç 2,00 108,71 217,42

14.05.04 Luva em ferro maleável classe 10 80mm pç 1,00 56,65 56,65

14.05.05 Niple duplo em ferro maleável classe 10 3" pç 2,00 47,05 94,10

14.05.06 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2" pç 7,00 58,53 409,68

14.05.07 Registro de pressão c/ canopla cromada 1/2" pç 12,00 65,51 786,15

14.05.08 Registro bruto de gaveta industrial 3" pç 1,00 263,48 263,48

14.05.09
Joelho 90 soldável c/ rosca em PVC misto 20 mm -
1/2" pç 8,00 5,85 46,80

14.05.10 Luva soldável em PVC misto 20 mm - 1/2" pç 12,00 4,00 48,00

14.05.11
Adaptador p/ caixa d'água em ferro maleável classe 10 
3" pç 1,00 188,90 188,90

14.05.12
Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em 
PVC rígido 25 mm - 3/4" pç 1,00 10,89 10,89

14.05.13
Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em 
PVC rígido 50 mm - 1 1/2" pç 3,00 24,14 72,41

14.05.14
Adaptador soldável curto c/ bolsa - rosca p/ registro 
em PVC rígido 20 mm - 1/2" pç 26,00 9,14 237,58

14.05.15
Bucha de redução soldável curta em PVC rígido 25 mm 
- 20 mm pç 2,00 13,58 27,15

14.05.16 Curva 90 soldável em PVC rígido 25mm pç 1,00 4,28 4,28

14.05.17 Joelho 90 soldável em PVC rígido 20 mm pç 40,00 3,93 157,00

14.05.18 Joelho 90 soldável em PVC rígido 25 mm pç 6,00 4,28 25,65

14.05.19 Luva soldável em PVC rígido 20 mm pç 2,00 2,81 5,63

14.05.20 Luva soldável em PVC rígido 25 mm pç 2,00 3,94 7,88

14.05.21 Tubo em PVC rígido soldável 20 mm m 121,63 4,16 506,28

14.05.22 Tubo em PVC rígido soldável 25 mm m 17,05 11,81 201,40

14.05.23 Tê 90 soldável em PVC rígido 20 mm pç 29,00 4,16 120,71

14.05.24 Tê 90 soldável em PVC rígido 25 mm pç 3,00 4,54 13,61

14.05.25
Joelho 90 soldável em PVC azul c/ bucha de latão 20 
mm - 1/2" pç 25,00 5,25 131,25

14.05.26
Torneira para lavatório c/ fechamento automático 
20mm - 1/2" pç 10,00 140,93 1.409,30

14.05.27 Mictório de descarga descontínua 1/2" em louça 
completo incluso fixações pç 3,00 235,26 705,79

14.05.28 Chuveiro 20mm - 1/2" un 12,00 31,96 383,55

14.05.29 Lavatório em louça branca un 8,00 65,40 523,20

14.05.30 Lavatório de canto em louça branca (sanit. Deficiente) un 2,00 2.071,90 4.143,80

15 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 82.552,52

15.01 Calha em chapa galvanizada e=65mm m 90,00 28,90 2.601,00

15.02 Condutor vertical tubo PVC 100mm m 80,00 31,58 2.526,40

15.03
Const.de cx. de inspeção em alv. de tijolo maciço 
60x60x60cm, incl. esc. e tampa

unid 8,00 102,26 818,08

15.04 Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø150mm M 1.760,00 41,55 73.128,00

15.05 Construção de caixa coletora TIPO N1, incl. grelha de 
ferro fundido unid 3,00 751,74 2.255,22

15.06 Construção de caixa de passagem 0,6x0,6 UNID 3,00 407,94 1.223,82

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 25.423,98

16.01 MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.01.01 Caixa pvc 4x2" pç 54,00 5,53 298,62

16.01.02 Caixa pvc octogonal 3x3" pç 39,00 7,17 279,63

16.01.03 Curva 180º pvc rosca 1" pç 1,00 7,62 7,62
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16.01.04 Curva 45º pvc rosca  1.1/2" pç 1,00 12,04 12,04

16.01.05 Curva 90º pvc longa rosca 1.1/2" pç 1,00 5,23 5,23

16.01.06 Curva 90º pvc longa rosca 3/4" pç 1,00 3,93 3,93

16.01.07 Luva pvc rosca 1.1/2" pç 3,00 5,75 17,25

16.01.08 Luva pvc rosca 2.1/2" pç 9,00 16,79 151,09

16.01.09 Luva pvc rosca 3/4" pç 3,00 3,49 10,46

16.01.10 Luva aço galvan. Pesado 2.1/2" pç 1,00 38,66 38,66

16.01.11
Cabo unipolar de cobre, isol.hepr - ench.eva -
0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 1.5 mm²

m 2,90 3,10 8,99

16.01.12
Cabo unipolar de cobre,isol.hepr - ench.eva -
0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 10 mm²

m 157,10 6,93 1.088,70

16.01.13
Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v -
(ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 10 mm²

m 419,80 8,65 3.631,27

16.01.14
Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v -
(ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 2.5 mm²

m 652,20 2,33 1.519,63

16.01.15
Cabo unipolar de cobre,isol. PVC - 450/750v -
(ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 4 mm²

m 345,00 3,51 1.210,95

16.01.16
Caixa de passagem - embutir - Aço pintada (ref Brum) 
100x100x80mm

pç 4,00 17,54 70,16

16.01.17  Interruptor simples - 1 tecla - placa 2x4" pç 13,00 8,05 104,65

16.01.18  Interruptor simples - 2 teclas - placa 2x4" pç 2,00 10,84 21,68

16.01.19  Interruptor simples - 2 teclas separadas - placa 2x4" pç 1,00 26,95 26,95

16.01.20 Tomada universal redonda 2P+T - 15A pç 38,00 9,56 363,28

16.01.21 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A pç 8,00 9,40 75,20

16.01.22 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 13 A pç 6,00 9,40 56,40

16.01.23 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A pç 6,00 13,00 78,00

16.01.24 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 63 A pç 2,00 13,00 26,00

16.01.25
Interruptor bipolar DR (fase/neutro - Ln 30mA) - DIN 
25A

pç 20,00 26,95 539,00

16.01.26 Eletroduto pvc flexível leve 1" m 20,4 4,93 100,47

16.01.27 Eletroduto pvc flexível leve 3/4" m 191,20 3,86 738,51

16.01.28 Eletroduto pvc de rosca 1" m 16,20 9,99 161,80

16.01.29 Eletroduto pvc de rosca  1.1/2" m 1,00 18,96 18,96

16.01.30 Eletroduto pvc de rosca 1.1/4" m 26,50 12,25 324,63

16.01.31 Eletroduto pvc de rosca 2" m 3,10 23,03 71,38

16.01.32 Eletroduto pvc de rosca 2.1/2" m 29,80 43,55 1.297,79

16.01.33 Eletroduto pvc de rosca 3/4" m 3 6,775 20,33

16.01.34 Luminária sobrepor p/ fluoresc. Tubular 2x40 w pç 37,00 75,45 2.791,65

16.01.35 Luminária spot compacta pç 2 19,61 39,23

16.01.36 Luminária fluorescente completa, 2x40W pç 76,00 128,17 9.740,92

16.01.37

Quadro de distribuição de energia em chapa metalica, 
de embutir, com porta, para 40 disjuntores 
termomagneticos monopolares, com dispositivo para 
chave geral, com barramento trifasico e neutro, 
fornecimento e instalação

pç 1,00 472,95 472,95

16.02 MATERIAL PARA SPDA 1.475,45

16.02.01 Haste copperweld 5/8"X3,0m com conector unid 3,00 39,15 117,45

16.02.02 Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador m 40,00 33,95 1.358,00
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17 LIMPEZA 10.412,32

17.01 Limpeza geral da obra m² 1.867,68 5,58 10.412,32

TOTAL GERAL 1.300.449,03

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO - CAMPUS SIMÕES FILHO

Nota: Em todos os itens estão inclusos os materiais, equipamentos e suas execuções Sinapi Jun/10 e PINI Maio/10 - BDI 25%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO
UNITÁRIO TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 164.962,60

01.01 Taxas e emolumentos Vb 2.000,00 3,00 6.000,00

01.02 Barracão de obra m² 40,00 211,81 8.472,40

01.03 Locação de obra m² 1.867,68 8,59 16.038,70

01.04
Placa da obra em chapa de aço zincado e estrutura de 
madeira m² 9,00 169,79 1.528,09

01.05 Raspagem e Limpeza do terreno mecanizada m² 1.867,68 0,73 1.363,41

01.06 Tapume de chapa mad. 6mm - Fechamento de área m² 4.000,00 32,89 131.560,00

02 MOVIMENTO DE TERRA 59.536,93

02.01 Regularização mecânica do terreno m² 1.867,68 0,90 1.680,91

02.02
Transporte e descarga de entulho em caminhão basculante 
de 6m³, dist. Até 9 Km m³ 560,00 17,13 9.590,00

02.03 Transporte de material - Bota-Fora 10 Km m³ 1.400,00 12,41 17.374,00

02.04 Carga mecanizada de solo M³ 1.400,00 3,76 5.264,00

02.05 Escavação mecanizada  mat. 1ª cat. m³ 1.000,00 3,85 3.850,00

02.06 Escavação mecanizada  mat. 2ª cat. m³ 186,97 12,16 2.274,02

02.07 Aterro, espalhamento e comp. com mat. de empréstimo m³ 400,00 48,76 19.504,00

03 INFRA ESTRUTURA 65.713,81

03.01 Escavação manual de vala em solo de 1° categoria até 
2,00m de profundidade m³ 329,16 22,90 7.537,76

03.02 Reaterro manual compacto m³ 276,91 4,19 1.159,56

03.03 Lastro em concreto magro, h=7cm m² 338,25 27,14 9.179,26

03.04 Concreto 25Mpa m³ 52,25 333,70 17.435,83

03.05
Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de 
concreto em fundação m³ 52,25 59,53 3.110,18

03.06
Espalhamento e compactação de cascalho para construção 
de arquibancada m³ 130,91 7,05 922,92



52

03.07 Forma em tábua de pinho para fundação m² 502,73 25,34 12.737,92

03.08 Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm kg     723,70 5,21 3.772,29

03.09 Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm kg     764,90 5,31 4.063,53

03.10 Aço CA-60 kg     667,00 8,69 5.794,56

04 SUPER ESTRUTURA 136.569,45

04.01 Concreto 25Mpa m³ 84,17 333,70 28.087,53

04.02
Transporte,lançamento, adensamento e acabamento de 
concreto em estrutura m³ 84,17 116,75 9.826,85

04.03 Forma em chapa compensada resinada 12mm m² 1.034,92 53,40 55.264,73

04.04 Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm kg  1.993,20 5,21 10.389,56

04.05 Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm kg  1.650,40 5,31 8.767,75

04.06 Aço CA-60 kg     933,30 8,69 8.108,04

04.07
Fornecimento e execução de estrutura metálica aço ASTM -
A 242 conf. projeto específico de estrutura metálica incl. 
pint. de tratamento

kg 1.500,00 10,75 16.125,00

05 PAREDES E PAINÉIS 52.064,95

05.01
Alvenaria de bloco cerâmico 15cm bloco cerâmico furado 
9x19x19 m²  1.191,50 26,86 32.006,67

05.02 Verga em concreto armado m       62,80 16,48 1.034,63

05.03 Contra-verga em concreto armado m       60,80 15,01 912,76

05.04
Alvenaria de elemento vazado (combogó cerâmico) 
assentado com argamassa traço 1:6:2 de cimento, areia e 
arenoso

m²     250,80 72,21 18.110,90

06 COBERTURA 187.837,53

06.01
Cobertura em telha ondulada em alumínio galvanizado, 
esp=1mm m²  1.986,56 92,42 183.597,88

06.02 Calha metálica em aço galvanizado 80x30 cm m     102,50 41,36 4.239,66

07 ESQUADRIAS 42.659,82

07.01 ESQUADRIAS METÁLICAS

07.01.01 Porta em lambri de alumínio anodizado natural m²       48,00 466,05 22.370,40

07.01.02 Basculante em alumínio anodizado natural m²       25,80 436,39 11.258,80

07.01.03 Porta de box em vidro temperado 10mm m²       20,16 318,66 6.424,19

07.02 ESQUADRIAS EM MADEIRA

07.02.01
Porta de madeira prensada com laminado melamínico 
80x210 incl. guarnições, ferragens e fechadura un        4,00 290,81 1.163,25

07.02.02
Porta de madeira prensada com laminado melamínico 
90x210 incl. guarnições, ferragens e fechadura un        5,00 288,64 1.443,19

08 REVESTIMENTOS 69.076,54

08.01 Chapisco m²  2.203,00 3,59 7.903,26

08.02 Massa única m²  1.894,74 23,34 44.218,49

08.03 Emboço m²     307,50 17,61 5.415,84

08.04 Revestimento cerâmico 10x10cm m²     307,50 37,53 11.538,94

09 SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS 8.026,72

09.01 Rodapé em alta resistência 10 cm m     206,55 24,60 5.081,13

09.02 Peitoril em mármore branco nacional 2x15cm m       48,00 54,11 2.597,40
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09.03 Soleira de marmorite pré moldada, largura de 15cm, 
assentada com argamassa de cimento e areia m        8,20 42,46 348,19

10 VIDROS E ESPELHO 4.256,61

10.01 Vidro liso incolor comum 4mm m²       30,00 86,69 2.600,63

10.02
Espelho cristal nacional 3mm fixação dos espelhos em 
botões francês cromado conf. det. m²        5,50 301,09 1.655,98

11 PISOS E PAVIMENTAÇÃO 280.344,84

11.01 Contrapiso impermeabilizado m² 1.836,72 48,86 89.746,73

11.02 Piso cerâmica tipo A 31x31cm, PEI IV m²     102,00 47,65 4.860,30

11.03
Piso em alta resistência conf. espec. com juntas plásticas 
inclusive polimento m²  1.704,82 61,71 105.208,70

11.04 Passeio externo em concreto lavado com junta seca m²     365,00 25,30 9.234,50

11.05 Meio fio tipo econômico m     340,00 29,58 10.057,20

11.06 Pav. em paralelo sobre areia inc. reg. e comp. da base m²  1.190,00 51,46 61.237,40

12 PINTURA 37.882,12

12.01 Pintura acrílica c/ massa acrílica m²  2.095,00 15,74 32.975,30

12.02
Pintura acrílica p/ demarcação de faixa em quadra 
poliesportiva m       45,00 7,33 329,63

12.03 Pintura PVA c/ massa PVA em teto m²     290,80 15,74 4.577,19

13 DIVISÓRIAS, GRADIS, BANCADAS E ARREMATES 54.332,60

13.01 Bancada em granito cinza polido e=3cm L=55cm p/ 
lavatório conf. espec. e det. m       11,00 154,60 1.700,60

13.02 Rodopia em granito cinza polido h=10cm conf. espec. e det. m       11,00 51,31 564,44

13.03
Divisória em granito cinza polido e=3cm, p/ sanitário, incl. 
ferragens e fixações conf.espec. e det. m²       47,70 218,51 10.423,05

13.04

Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo 
de aço galvanizado com costura DIN 2440, diâmetro 2", e 
tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com 
abertura de 2"

m²     379,00 109,88 41.644,52

14 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 17.320,25

14.01 Alimentação 236,17

14.01.01 Registro de esfera 1/2" pç 1,00 65,51 65,51

14.01.02 Registro de esfera borboleta bruto 1/2" pç 1,00 17,69 17,69

14.01.03 Colar de tomada em PVC misto soldável 1/2" pç 1,00 31,36 31,36

14.01.04 Joelho 90 PVC misto soldável com rosca 20 mm - 1/2" pç 4,00 7,89 31,55

14.01.05 Tubos PVC rígido roscável 1/2" m 0,28 10,41 2,92

14.01.06
Adaptador PVC rígido soldável longo c/ flange p/ caixa 
d'água 25 mm - 3/4" pç 1,00 10,89 10,89

14.01.07
Adaptador PVC rígido soldável curto c/ bolsa - rosca p/ 
registro 20 mm - 1/2" pç 2,00 9,14 18,28

14.01.08 Joelho 90 PVC rígido soldável 20 mm pç 3,00 3,93 11,78

14.01.09 Luva PVC rígido soldável 20 mm pç 1,00 2,54 2,54

14.01.10 Tubo PVC rígido soldável 20 mm m 10,49 4,16 43,66
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14.02 Esgoto 3.217,64

14.02.01 Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 60 x 60 cm pç 4,00 102,26 409,05

14.02.02 Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 80 x 80 cm pç 1,00 49,06 49,06

14.02.03 Caixa sinfonada PVC 100 x 100 x 50 pç 2,00 30,74 61,48

14.02.04 Caixa sinfonada PVC 150 x 150 x 50 pç 3,00 30,04 90,11

14.02.05 Sifão em PVC de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2" pç 10,00 12,93 129,25

14.02.06 Sifão flexível em PVC p/ mictório 1.1/4" - 2" pç 3,00 12,93 38,78

14.02.07 Válvula p/ lavatório e tanque 1" pç 10,00 7,05 70,50

14.02.08 Tubo ponta-bolsa em PVC rígido 40 mm m 0,80 7,49 5,99

14.02.09 Curva 90 curta em PVC 50 mm pç 3,00 10,38 31,13

14.02.10 Curva 90 curta em PVC 40 mm pç 10,00 5,15 51,50

14.02.11 Joelho 45 em PVC 100 mm pç 3,00 16,04 48,11

14.02.12 Joelho 45 em PVC 40 mm pç 24,00 6,75 162,00

14.02.13 Joelho 45 em PVC 50 mm pç 8,00 8,35 66,80

14.02.14 Joelho 90 em PVC 100 mm pç 7,00 16,53 115,68

14.02.15 Joelho 90 em PVC 50 mm pç 7,00 7,81 54,69

14.02.16
Joelho 90 em PVC c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm -
1.1/2" pç 10,00 6,54 65,40

14.02.17 Junção simples em PVC 100 mm - 50 mm pç 4,00 23,59 94,35

14.02.18 Junção simples em PVC 100 mm - 100 mm pç 2,00 25,59 51,18

14.02.19 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" m 35,86 23,55 844,50

14.02.20 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm m 40,42 7,49 302,64

14.02.21 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" m 20,36 10,78 219,38

14.02.22 Fornecimento e instalação deTê 45 em PVC 40 mm pç 8,00 13,40 107,20

14.02.23 Fornecimento e instalação de Tê 90 em PVC 40 mm pç 1,00 13,40 13,40

14.02.24 Tê sanitário em PVC 100 mm - 50 mm pç 3,00 22,83 68,48

14.02.25 Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm pç 5,00 13,40 67,00

14.03 Águas Pluviais 498,24

14.03.01 Ralo sinfonado cilíndrico 100x40 mm pç 12,00 25,91 310,95

14.03.02 Grelha redonda p/ caixa sifonada e ralo seco 100mm pç 12,00 14,23 170,76

14.03.03 Joelho 90 PVC 100mm pç 1,00 16,53 16,53

14.04 Ventilação 253,43

14.04.01 Joelho 45 PVC 50 mm pç 9,00 8,35 75,15

14.04.02 Joelho 90 PVC 50 mm pç 3,00 7,81 23,44

14.04.03 Tubo rígido PVC c/ ponta lisa 50 mm - 2" m 10,64 10,78 114,65
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14.04.04 Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm pç 3,00 13,40 40,20

14.05 Água fria 13.114,77

14.05.01 Vaso sanitário c/ caixa acoplada 1/2" pç 8,00 254,85 2.038,80

14.05.02 Tubo de aço galvanizado 80 - 3" m 3,28 84,59 277,45

14.05.03 Joelho 90 em ferro maleável classe 10 80mm pç 2,00 108,71 217,42

14.05.04 Luva em ferro maleável classe 10 80mm pç 1,00 56,65 56,65

14.05.05 Niple duplo em ferro maleável classe 10 3" pç 2,00 47,05 94,10

14.05.06 Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2" pç 7,00 58,53 409,68

14.05.07 Registro de pressão c/ canopla cromada 1/2" pç 12,00 65,51 786,15

14.05.08 Registro bruto de gaveta industrial 3" pç 1,00 263,48 263,48

14.05.09 Joelho 90 soldável c/ rosca em PVC misto 20 mm - 1/2" pç 8,00 5,85 46,80

14.05.10 Luva soldável em PVC misto 20 mm - 1/2" pç 12,00 4,00 48,00

14.05.11 Adaptador p/ caixa d'água em ferro maleável classe 10 3" pç 1,00 188,90 188,90

14.05.12
Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em PVC 
rígido 25 mm - 3/4" pç 1,00 10,89 10,89

14.05.13
Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em PVC 
rígido 50 mm - 1 1/2" pç 3,00 24,14 72,41

14.05.14
Adaptador soldável curto c/ bolsa - rosca p/ registro em PVC 
rígido 20 mm - 1/2" pç 26,00 9,14 237,58

14.05.15
Bucha de redução soldável curta em PVC rígido 25 mm - 20 
mm pç 2,00 13,58 27,15

14.05.16 Curva 90 soldável em PVC rígido 25mm pç 1,00 4,28 4,28

14.05.17 Joelho 90 soldável em PVC rígido 20 mm pç 40,00 3,93 157,00

14.05.18 Joelho 90 soldável em PVC rígido 25 mm pç 6,00 4,28 25,65

14.05.19 Luva soldável em PVC rígido 20 mm pç 2,00 2,81 5,63

14.05.20 Luva soldável em PVC rígido 25 mm pç 2,00 3,94 7,88

14.05.21 Tubo em PVC rígido soldável 20 mm m 121,63 4,16 506,28

14.05.22 Tubo em PVC rígido soldável 25 mm m 17,05 11,81 201,40

14.05.23 Tê 90 soldável em PVC rígido 20 mm pç 29,00 4,16 120,71

14.05.24 Tê 90 soldável em PVC rígido 25 mm pç 3,00 4,54 13,61

14.05.25
Joelho 90 soldável em PVC azul c/ bucha de latão 20 mm -
1/2" pç 25,00 5,25 131,25

14.05.26 Torneira para lavatório c/ fechamento automático 20mm -
1/2" pç 10,00 140,93 1.409,30

14.05.27
Mictório de descarga descontínua 1/2" em louça completo 
incluso fixações pç 3,00 235,26 705,79

14.05.28 Chuveiro 20mm - 1/2" un 12,00 31,96 383,55

14.05.29 Lavatório em louça branca un 8,00 65,40 523,20

14.05.30 Lavatório de canto em louça branca (sanit. Deficiente) un 2,00 2.071,90 4.143,80

15 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 82.552,52
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15.01 Calha em chapa galvanizada e=65mm m 90,00 28,90 2.601,00

15.02 Condutor vertical tubo PVC 100mm m 80,00 31,58 2.526,40

15.03
Const.de cx. de inspeção em alv. de tijolo maciço 
60x60x60cm, incl. esc. e tampa

unid 8,00 102,26 818,08

15.04 Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø150mm M 1.760,00 41,55 73.128,00

15.05
Construção de caixa coletora TIPO N1, incl. grelha de ferro 
fundido unid 3,00 751,74 2.255,22

15.06 Construção de caixa de passagem 0,6x0,6 UNID 3,00 407,94 1.223,82

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA 25.423,98

16.01 MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.01.01 Caixa pvc 4x2" pç 54,00 5,53 298,62

16.01.02 Caixa pvc octogonal 3x3" pç 39,00 7,17 279,63

16.01.03 Curva 180º pvc rosca 1" pç 1,00 7,62 7,62

16.01.04 Curva 45º pvc rosca  1.1/2" pç 1,00 12,04 12,04

16.01.05 Curva 90º pvc longa rosca 1.1/2" pç 1,00 5,23 5,23

16.01.06 Curva 90º pvc longa rosca 3/4" pç 1,00 3,93 3,93

16.01.07 Luva pvc rosca 1.1/2" pç 3,00 5,75 17,25

16.01.08 Luva pvc rosca 2.1/2" pç 9,00 16,79 151,09

16.01.09 Luva pvc rosca 3/4" pç 3,00 3,49 10,46

16.01.10 Luva aço galvan. Pesado 2.1/2" pç 1,00 38,66 38,66

16.01.11
Cabo unipolar de cobre, isol.hepr - ench.eva -
0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 1.5 mm²

m 2,90 3,10 8,99

16.01.12
Cabo unipolar de cobre,isol.hepr - ench.eva -
0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 10 mm²

m 157,10 6,93 1.088,70

16.01.13
Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v -
(ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 10 mm²

m 419,80 8,65 3.631,27

16.01.14
Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v -
(ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 2.5 mm²

m 652,20 2,33 1.519,63

16.01.15
Cabo unipolar de cobre,isol. PVC - 450/750v -
(ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 4 mm²

m 345,00 3,51 1.210,95

16.01.16
Caixa de passagem - embutir - Aço pintada (ref Brum) 
100x100x80mm

pç 4,00 17,54 70,16

16.01.17  Interruptor simples - 1 tecla - placa 2x4" pç 13,00 8,05 104,65

16.01.18  Interruptor simples - 2 teclas - placa 2x4" pç 2,00 10,84 21,68

16.01.19  Interruptor simples - 2 teclas separadas - placa 2x4" pç 1,00 26,95 26,95

16.01.20 Tomada universal redonda 2P+T - 15A pç 38,00 9,56 363,28

16.01.21 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A pç 8,00 9,40 75,20

16.01.22 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 13 A pç 6,00 9,40 56,40

16.01.23 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A pç 6,00 13,00 78,00

16.01.24 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 63 A pç 2,00 13,00 26,00
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16.01.25 Interruptor bipolar DR (fase/neutro - Ln 30mA) - DIN 25A pç 20,00 26,95 539,00

16.01.26 Eletroduto pvc flexível leve 1" m 20,4 4,93 100,47

16.01.27 Eletroduto pvc flexível leve 3/4" m 191,20 3,86 738,51

16.01.28 Eletroduto pvc de rosca 1" m 16,20 9,99 161,80

16.01.29 Eletroduto pvc de rosca  1.1/2" m 1,00 18,96 18,96

16.01.30 Eletroduto pvc de rosca 1.1/4" m 26,50 12,25 324,63

16.01.31 Eletroduto pvc de rosca 2" m 3,10 23,03 71,38

16.01.32 Eletroduto pvc de rosca 2.1/2" m 29,80 43,55 1.297,79

16.01.33 Eletroduto pvc de rosca 3/4" m 3 6,775 20,33

16.01.34 Luminária sobrepor p/ fluoresc. Tubular 2x40 w pç 37,00 75,45 2.791,65

16.01.35 Luminária spot compacta pç 2 19,61 39,23

16.01.36 Luminária fluorescente completa, 2x40W pç 76,00 128,17 9.740,92

16.01.37

Quadro de distribuição de energia em chapa metalica, de 
embutir, com porta, para 40 disjuntores termomagneticos 
monopolares, com dispositivo para chave geral, com 
barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação

pç 1,00 472,95 472,95

16.02 MATERIAL PARA SPDA 1.475,45

16.02.01 Haste copperweld 5/8"X3,0m com conector unid 3,00 39,15 117,45

16.02.02 Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador m 40,00 33,95 1.358,00

17 LIMPEZA 10.412,32

17.01 Limpeza geral da obra m² 1.867,68 5,58 10.412,32

TOTAL GERAL 1.300.449,03
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ANEXO III

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

xxxxxxxxxx, xx de xxxxxxx de 2010.

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

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 construção do ginásio poliesportivo 
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 do Projeto Básico - Anexo I 
do Edital da Concorrência nº 04/2010.

Data:

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

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.867,68 m²

LOCAL DA CONSTRUÇÃO: Camaçari

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ítem Discriminação Valor (R$) % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

 R$    164.962,600 
1 Serviços preliminares 164.962,60 13,6%

 R$      59.536,940 
2 Movimento de terra 59.536,94 4,9%

 R$      32.856,905  R$    32.856,905 
3 Fundações 65.713,81 5,4%

 R$    45.523,150  R$    45.523,150  R$     45.523,150 
4 Superestrutura 136.569,45 11,3%

 R$    17.354,983  R$     17.354,983  R$        17.354,983 
5 Paredes e paineis 52.064,95 4,3%

 R$    62.612,510  R$     62.612,510  R$        62.612,510 
6 Cobertura 187.837,53 15,5%

 R$        21.329,910  R$         21.329,910 
7 Esquadrias 42.659,82 3,5%

 R$     23.025,513  R$        23.025,513  R$         23.025,513 
8 Revestimentos 69.076,54 5,7%

 R$          4.013,360  R$           4.013,360 
9 Soleiras, rodapés e peitoris 8.026,72 0,7%

 R$           4.256,610 
10 Vidros e espelhos 4.256,61 0,4%

 R$   127.548,455  R$      127.548,455 
11 Pisos e Pavimentação 255.096,91 21,0%

 R$        18.941,060  R$         18.941,060 
12 Pintura 37.882,12 3,1%

 R$         54.332,600 
13 Divisórias, gradis, bancadas e arremates 54.332,60 4,5%

14 Instalações hidro-sanitárias 17.320,25 1,4%  R$      8.660,125  R$       8.660,125 



60

 R$        19.732,760 
15 Rede de águas pluviais 19.732,76 1,6%

 R$      6.724,858  R$       6.724,858  R$          6.724,858  R$           6.724,858 
16 Instalações elétricas e SPDA 26.899,43 2,2%

 R$        1.735,387  R$      1.735,387  R$      1.735,387  R$       1.735,387  R$          1.735,387  R$           1.735,387 
17 Limpeza 10.412,32 0,9%

Totais acumulados 1.212.381,36 100,0%  R$    259.091,832  R$  339.207,274  R$  481.818,287  R$   775.003,268  R$   1.078.022,064  R$    1.212.381,362 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.867,68 m²

LOCAL DA CONSTRUÇÃO: Santo Amaro

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ítem Discriminação Valor (R$) % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

 R$  164.962,600 
1 Serviços preliminares 164.962,60 14,8%

 R$    59.536,930 
2 Movimento de terra 59.536,93 5,3%

 R$    32.856,905  R$     32.856,905 
3 Fundações 65.713,81 5,9%

 R$     45.523,150  R$    45.523,150  R$    45.523,150 
4 Superestrutura 136.569,45 12,3%

 R$    17.354,983  R$    17.354,983  R$       17.354,983 
5 Paredes e paineis 52.064,95 4,7%

 R$    62.612,510  R$    62.612,510  R$       62.612,510 
6 Cobertura 187.837,53 16,9%

 R$       21.329,910  R$         21.329,910 
7 Esquadrias 42.659,82 3,8%

 R$    23.025,513  R$       23.025,513  R$         23.025,513 
8 Revestimentos 69.076,54 6,2%

 R$         4.013,360  R$           4.013,360 
9 Soleiras, rodapés e peitoris 8.026,72 0,7%

R$           4.256,610 
10 Vidros e espelhos 4.256,61 0,4%

 R$    47.303,515  R$       47.303,515 
11 Pisos e Pavimentação 94.607,03 8,5%
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 R$       18.941,060  R$         18.941,060 
12 Pintura 37.882,12 3,4%

 R$         54.332,600 
13 Divisórias, gradis, bancadas e arremates 54.332,60 4,9%

 R$      8.660,125  R$      8.660,125 
14 Instalações hidro-sanitárias 17.320,25 1,6%

 R$       82.552,520 
15 Rede de águas pluviais 82.552,52 7,4%

 R$      6.724,858  R$      6.724,858  R$         6.724,858  R$           6.724,858 
16 Instalações elétricas e SPDA 26.899,43 2,4%

 R$      1.735,387  R$       1.735,387  R$      1.735,387  R$      1.735,387  R$         1.735,387  R$           1.735,387 
17 Limpeza 10.412,32 0,9%

Totais acumulados 1.114.711,23 100,0%  R$  259.091,822  R$   339.207,264  R$  481.818,277  R$  694.758,318  R$     980.351,934  R$    1.114.711,232 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN

OBRA: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO
ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.867,68 m²

LOCAL DA CONSTRUÇÃO: Simões Filho

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Ítem Discriminação Valor (R$) % 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

 R$    164.962,600 
1 Serviços preliminares 164.962,60 12,7%

 R$      59.536,930 
2 Movimento de terra 59.536,93 4,6%

 R$      32.856,905  R$    32.856,905 
3 Fundações 65.713,81 5,1%

 R$    45.523,150  R$    45.523,150  R$   45.523,150 
4 Superestrutura 136.569,45 10,5%

 R$    17.354,983  R$   17.354,983  R$       17.354,983 
5 Paredes e paineis 52.064,95 4,0%

 R$    62.612,510  R$   62.612,510  R$       62.612,510 
6 Cobertura 187.837,53 14,4%

 R$       21.329,910  R$          21.329,910 
7 Esquadrias 42.659,82 3,3%

 R$   23.025,513  R$       23.025,513  R$          23.025,513 
8 Revestimentos 69.076,54 5,3%

 R$         4.013,360  R$            4.013,360 
9 Soleiras, rodapés e peitoris 8.026,72 0,6%
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 R$            4.256,610 
10 Vidros e espelhos 4.256,61 0,3%

 R$ 140.172,420  R$     140.172,420 
11 Pisos e Pavimentação 280.344,84 21,6%

 R$       18.941,060  R$          18.941,060 
12 Pintura 37.882,12 2,9%

 R$          54.332,600 
13 Divisórias, gradis, bancadas e arremates 54.332,60 4,2%

 R$      8.660,125  R$     8.660,125 
14 Instalações hidro-sanitárias 17.320,25 1,3%

 R$       82.552,520 
15 Rede de águas pluviais 82.552,52 6,3%

 R$      6.724,858  R$     6.724,858  R$         6.724,858  R$            6.724,858 
16 Instalações elétricas e SPDA 26.899,43 2,1%

 R$        1.735,387  R$      1.735,387  R$      1.735,387  R$     1.735,387  R$         1.735,387  R$            1.735,387 
17 Limpeza 10.412,32 0,8%

Totais acumulados 1.300.449,04 100,0%  R$    259.091,822  R$  339.207,264  R$  481.818,277  R$ 787.627,223  R$  1.166.089,744  R$     1.300.449,042 
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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

Referente Concorrência 04/2010

_______________________________________

_______________________________________________________, 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

RELAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS EM AUTO-CAD

SITE: WWW.IFBA.EDU.BR
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ANEXO VII

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, CNPJ 10.764.307/000XXX-XX, neste ato representada pela Magnífica Reitora a Professora Aurina Oliveira Santana, 
RG. ___________, CPF. Nº XXXXXXXXXXXXXX, 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. 
04/2010 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, 
Processo nº 23278.000350/2010-00, 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 execução das obras destinadas à construção dos 
ginásios poliesportivo dos Campi de: Camaçari, Santo Amaro e Simões Filho, de acordo com as especificações e 
quantidades definidas no Projeto Básico - Anexo I deste Edital e especificadas abaixo:

ITEM OBJETO QUANTIDADE VALOR MARCA

. 

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/Reitoria 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. 04/ 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. 04/2010, 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 
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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 pela PRODIN.

PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado pelo IFBA, 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 
IFBAHIA, 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.
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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 O 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA.

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/Reitoria.

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;
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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/Reitoria.

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;
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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 
23282.000040/2010-DV, que independente de transcrição, fazem parte integrante e complementar desta ATA, no que não a 
contrariem:

1. Edital da CONCORRÊNCIA 04/2010,  Ata de Registro de Preço Nº ____ / 2010, do O INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA/REITORIA.

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 - 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. 

                                         
Local, 00 de xxxxxx de 2010.

____________________________________________________

Professora Aurina Oliveira Santana

Reitora

___________________________________________________

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, de acordo com as especificações e quantidades definidas no Anexo I deste Edital.

Local, ............ de ..............  de 2010

AURINA OLIVEIRA SANTANA

REITORA
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ANEXO IX

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N.º ____ / 2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
– IFBA, E A SOCIEDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA A EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME EDITAL DA 
CONCORRÊNCIA nº 04/2010, PROCESSO Nº 23278.000350/2010-00

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, sediado XXXXXXXX, bairro XXXXXXX, Cidade XXXXXXXXX / Estado XXXXXXXXXXXXXXXX  , doravante 
denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Geral o Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
RG n.ºXXXXXXX/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, celebram o presente 
Contrato, decorrente da Concorrência Nº 04/2010, processo Nº 23278.000350/2010-00, 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 futura execução das obras destinadas à construção dos 
ginásios poliesportivo dos Campi de: Camaçari, Santo Amaro e Simões Filho, 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 
serem 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;
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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. 04/2010. 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: XXXXXXX, FONTE DE RECURSO: XXXXX, PTRES: XXXXX , Nota 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/Reitoria.

O pagamento será efetuado pelo IFBA, 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.
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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 ao DEMAG. 

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 250 (duzentos e 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 240 (duzentos e quarenta) dias, contado a partir do recebimento, pela 
CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE através do PRODIN/DEMAG/ IF-BAHIA.

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/Reitoria.
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CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ XX.XXX,XX    (XXXXXXXXXXXX), 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;

a) 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.
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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.

Local, ____de_____________2010

__________________________________________________

Professora Aurina Oliveira Santana

Reitora

____________________________________________________

SOCIEDADE CONTRATADA

Testemunhas:

                     __________________________________ 
                     CPF:

                      __________________________________ 
                     CPF:





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA


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


REITORIA


EDITAL DA CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 04/2010


O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, Reitoria através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 22, de 25 de novembro de 2010, designada pelo Pró-Reitor de Administração e Planejamento – Em Exercício, 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 UNITÁRIO, 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: Reitoria – Localizado na Avenida Araújo Pinho, nº 39 – Salvador/Bahia – CEP: 40.110-150.


1.2 Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 19 de janeiro de 2011, às 10:00 horas (horário Local), na Sala de Reuniões da Reitoria, localizada no Prédio Administrativo – 1º andar - na Avenida Araújo Pinho, nº 39 – Salvador/Bahia – CEP: 40.110-150.


1.3 Estará afixado, no Quadro de Avisos do IFBA/Reitoria, cópia do instrumento convocatório, e divulgado na página  www.comprasnet.gov.br ou www.ifba.edu.br, maiores informações tel. (71) – 2102.0430 ou pelo telefax: (71) 3235.1804.


1.4 Forma de execução: Indireta


1.5 Tipo de Licitação: Menor Preço por item


1.6 Prazo máximo para execução dos serviços 180 (cento e oitenta) 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 23278.000350/2010-00. 


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 de empresa de engenharia para execução das obras destinadas à construção dos ginásios poliesportivo dos Campi de: Camaçari, Santo Amaro e Simões Filho, 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.  


2.2 A estimativa de custo para as obras são da ordem de R$ 3.813.279,40 (três milhões, oitocentos e treze mil, duzentos e setenta e nove reais e quarenta 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 – Valor do Campus de Camaçari – R$ 1.212.381,34 (hum milhão, duzentos e doze mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos);


2.2.2 – Valor do Campus de Santo Amaro – R$ 1.300.449,03 (hum milhão, trezentos mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e três centavos);


2.2.3 – Valor do Campus de Simões Filho – R$ 1.300.449,03 (hum milhão, trezentos mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e três centavos);


2.2.4  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, UASG XXXXXX, ORGÂO 26427, Programa de Trabalho – 000000, Fonte de Recursos – XXXXX - Elemento de despesa - XXXXX.

2.3 ANEXOS:


Fazem parte integrante desta Concorrência:



  a) Memorial descritivo - ANEXO I;


b) Planilha orçamentária – ANEXO II 

             c) Declaração de visita ao local dos serviços, por item que irá participar, conforme modelo - ANEXO III;



d) Cronograma financeiro – ANEXO IV;



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



f) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO VI;



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



h) Minuta da Ata de Registro de Preços – ANEXO VIII.



i) Minuta do Contrato a ser celebrado – ANEXO IX.

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/Reitoria 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, denominados de ENVELOPE HABILITAÇÃO E ENVELOPE PROPOSTA DE PREÇOS, devendo constar, em todos, no subscrito, a razão social do proponente e CNPJ, as referências desta Licitação e a denominação do ENVELOPE;


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.


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


4.2.1 – Atendam às condições deste edital;


4.2.2 – 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 de habilitação;


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


4.2.4 – 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;


4.3 – Não poderão participar do presente certame licitatório:


4.3.1 – 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);


4.4 – A Proposta para a presente Licitação, será recebida pela Comissão Especial de Licitação designada pelo Pró-Reitor de Administração e Planejamento.


4.5 – 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.


4.6 – Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, ficando ä critério da Comissão Especial de Licitação exigir os originais de cada um deles. Serão os seguintes:


4.7 - As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, separado de qualquer dos envelopes, uma declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.


4.8 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem 3.7 poderão participar normalmente do certame,


A. ENVELOPE HABILITAÇÃO


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


A.1.1 – A licitante deverá obter informações sobre o endereço a ser visitado no Departamento de Administração – DEPAD/Reitoria, até 02 (dois) dias antes da data prevista para o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, fixada neste edital, pelo telefone (71) 2102.0430 ou telefax (71) 3235-1804;


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 – COLIC, Prédio Administrativo – Anexo, no horário das 09:00h às 12:00h;


A.3 – Certidão de Registro e quitação da Empresa no CREA:


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 Ginásio Poliesportivo. Todos os serviços devem está compatíveis em área (m2) com o objeto desta licitação.


A.5 – Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do 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.6 – Declaração de inexistência de fato impeditivo á habilitação, conforme modelo do ANEXO V;


A.7 – Declaração de Empregador Pessoa Jurídica conforme modelo ANEXO VI.


B. ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL


B.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:


B.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 180 (cento e oitenta) dias, contados da assinatura do contrato;


B.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;


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


B.1.4 - As Planilhas Orçamentárias de Serviços (ANEXO II) serão exigidas da licitante vencedora no prazo de 10 (dez) dias a apresentação das Composições de Preços Unitários, para todos os itens das Planilhas Orçamentárias de Serviços;


B.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/Reitoria, à apresentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, de esclarecimentos necessários à perfeita compreensão daqueles considerados obscurantes;


B.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;


B.1.5 – A Planilha Orçamentária de Serviços (ANEXO IV) deverá ser acompanhada do cronograma físico-financeiro;


4.6 - A empresa licitante deverá apresentar comprovação de capital social mínimo de 10% (dez por cento), do valor total estimado da contratação, através do contrato social e/ou aditivos ou declaração da JUCEB, na data de apresentação dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços. 

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/Reitoria, (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/Reitoria na Sala do DEPAD, 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. PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO


5.1. 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 ou não, 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. 


5.2. 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.


5.3. 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. 


5.4. 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.


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


6. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS


6.1. 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.


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


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


6.4. Fica assegurado ao IFBA/Reitoria o direito de revogar ou anular a licitação, de conformidade com o estabelecido no Artigo 49.


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


7. RECURSOS


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


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


8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO


8.1. 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.


8.2 Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a notificação referida desta licitação, o IFBA/Reitoria, 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.


9. PENALIDADES


9.1. 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.


9.2. 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.


9.3 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.


9.4 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.


9.5 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.


10. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS


10.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pela PRODIN/Departamento de Engenharia e Manutenção Geral do IFBA/Reitoria.


10.2 - O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante do IFBA/Reitoria, 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.


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


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


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


10.5.1 – 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.


10.5.2 - 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/Reitoria.


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


10.6 - 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 Pró-Reitoria de Administração e Planejamento.


10.7 – 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.


10.8. O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do IFBA/Reitoria 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.


10.9. 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:


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


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


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


10.9.4. Cópia dos recibos de pagamento;


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


10.9.6. Comprovantes de recolhimento do FGTS e INSS;


10.9.7. TRCT diante de eventual dispensa;


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


11. PAGAMENTO


11.1. 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.

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


11.3. Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pelo PRODIN / Departamento de Engenharia e Manutenção Geral do IFBA / REITORIA.


11.4.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.


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


12. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE


12.1. Cabe ao IFBA/Reitoria, a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados.


13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA


13.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos fornecidos pelo IFBA/Reitoria.


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


13.3. 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.


14. GARANTIA CONTRATUAL


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


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


15. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO


15.1. O IFBA/Reitoria 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.


15.2. 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.


15.2.1. 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.


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


16. DISPOSIÇÕES GERAIS


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


16.2. 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.


Salvador, 16 de dezembro de 2010.


Comissão Especial de Licitação


		Nyomisio Lisbôa Neto


Presidente da CEL


Ubiraci Santos de Moraes


Membro


Terezinha de Jesus Santana


Membro

		

		Elisa Cistina de Barros Casaes


Suplente


André dos Santos Almeida


Suplente


Dionísio Leite da Conceição


Suplente





ANEXO I




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


GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO – CAMPUS DIVERSOS


MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICATIVO DE MATERIAIS E SERVIÇOS


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 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 colocadas 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 e/ou planilha orçamentária, 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) Nas escavações para retirada de terra, para o nivelamento do terreno de acordo com o projeto arquitetônico, todo e qualquer recalque nas vizinhanças será da responsabilidade da CONTRATADA.


c) 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.


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


e) A CONTRATADA será responsável pelo transporte do material 


3) LOCAÇÃO DA OBRA


a) Execução do gabarito da obra, marcando no solo os elementos construtivos da edificação com a máxima exatidão, transferindo para o terreno em escala natural, as medidas do projeto. 


b) Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, obedecendo rigorosamente o projeto arquitetônico. 


c) Deverá ser construído o gabarito formado por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.


4) ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÕES


a) Antes de iniciar os serviços de escavações das fundações a Construtora deverá executar os serviços de sondagem do solo para a determinação das cotas das vigas baldrames juntamente com o projetista da obra.


b) As cavas para fundações e outras partes da obra abaixo do nível do solo serão executadas em obediência rigorosa ao projeto, e de acordo com a natureza do terreno encontrado.


c) Se durante a escavação for encontrado solo de natureza duvidosa, não anotado nas sondagens, e que exija cuidados especiais, a Fiscalização deverá ser alertada, a fim de que o projeto seja revisto por consultores técnicos especializados.


d) O fundo da vala será isento de pedras soltas, detritos orgânicos, etc. e abundantemente molhado, com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos (raízes de árvores, formigueiros, etc.), não aflorados que serão acusados por percolação de água, após será fortemente apiloado.


5) ATERROS E REATERROS


a) Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações e outras partes escavadas da obra serão executadas com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de possíveis danos causados, quer por carregamentos exagerados e/ou assimétricos, quer por impacto de equipamentos utilizados.


b) Os reaterros serão executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas de 20 cm de espessura no máximo, adequadamente molhados e energicamente apiloados, para serem evitadas posteriores fendas, trincas e desníveis por recalque das camadas aterradas.


c) Os aterros devem ser compactados mecanicamente com material de empréstimo até atingir 95% do proctor normal.


6) FUNDAÇÕES


a) As fundações serão executadas de acordo com os projetos apresentados e deverão obedecer além das recomendações destas especificações, o disposto nas normas específicas da ABNT. A fundação será em viga baldrame e em sapata, ambas em concreto armado (sob as alvenarias) de fck = 25 Mpa. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


b) Inicialmente, marcam-se 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 de fundação. Executar a vala em profundidade, pré-determinada em projeto. Fazer a regularização do fundo da vala por meio de apiloamento. Posteriormente será executado lastro de concreto magro, no traço mínimo de 1:4:6, com espessura não inferior a 5 cm e largura não inferior a 10 cm  de cada lado, contados a partir do paramento externo da peça a ser construída.


c) Posicionar a armadura, lançando, em seguida, o concreto de fck > 15 Mpa, até atingir a espessura pré-determinada em projeto para a base. Executar reaterro apiloado da vala até atingir a cota do piso acabado.


d) Caso a CONTRATADA deseje utilizar outro tipo de fundação, deverá fornecer memória de cálculo completa da fundação proposta, para aprovação do IFBA.


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


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


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


h) 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.


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


j) 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.


k) 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.


l) 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.


m) 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.


n) 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).


o) As fôrmas serão confeccionadas em chapas compensadas com espessuras adequadas ao fim a que se destinam e não devem se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e pressões internas do concreto fresco.


p) 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.


q) 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.


r) 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.


s) 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.


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


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


v) 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.


w) Cumpre à Construtora examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito á Fiscalização qualquer observação sobre ele ou parte dele com que não concorde ou a iniba da responsabilidade de executá-lo, sugerindo as soluções que julgue adequada ao caso.


x) 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.


7) SUPRAESTRUTURAS


a) As estruturas serão convencionais em concreto armado, com pilares, vigas e lajes concretadas “in-loco”. Deverá ser seguido a NBR – 6118.


b) A estrutura de sustentação do telhado será em treliça plana metálica de aço galvanizado, perfazendo um arco, conforme projeto apresentado.


c) O pé direito livre mínimo será de 2,85 m e máximo de 10,96 m.


d) 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.


e) 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.


f) 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.


g) 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.


h) 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.


i) 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).


j) As fôrmas serão confeccionadas em chapas compensadas com espessuras adequadas ao fim a que se destinam e não devem se deformar sensivelmente sob a ação das cargas e pressões internas do concreto fresco.


k) 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.


l) Os escoramentos com mais de 3.0m de altura deverão ser contraventados.


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) A superestrutura é composta por pilares retangulares, destinados a receber as cargas provenientes das diversas vigas, transmitindo-as às fundações.


s) Foram calculados, segundo critérios das Normas Brasileiras, com a consideração das ações gravitacionais, acrescidos dos esforços devidos à ação do vento. 


t) As vigas de concreto se apóiam nos pilares, transmitindo para estes os carregamentos permanentes e acidentais aplicados diretamente nas vigas e/ou nas lajes. Para projeto das vigas, foi adotado critério de avaliação e limitação das aberturas de fissuras até 0,2mm. As deflexões foram limitadas aos valores previstos na NBR 6118, calculadas com a consideração de fluência e seção fissurada. 


u) O escoramento deverá der cuidadoso e obedecer às recomendações do fabricante.


v) Vergas e contra-vergas deverão ser colocadas sobre vãos de portas e janelas, 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 30cm para cada lado do vão a cobrir.


w) 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.


x) Cumpre à Construtora examinar o projeto estrutural e apresentar por escrito á Fiscalização qualquer observação sobre ele ou parte dele com que não concorde ou a iniba da responsabilidade de executá-lo, sugerindo as soluções que julgue adequada ao caso.


y) É de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento e execução de estrutura metálica em aço ASISAC 300, de acordo com o projeto específico.


z) 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.


8) PAVIMENTAÇÃO


Piso interno em Alta resistência tipo Granilite (área da quadra, salas de aula, sala de musculação, de ginástica e circulações.

a) Deverá ser executado lastro de concreto para base de piso em alta resistência, no traço 1:3. O piso de alta resistência será executado no local, com granilha, após regularização da base com argamassa de cimento e areia, em placas formadas por juntas de dilatação. As pavimentações com granilite, deverão ser preparadas e fundidas no local. 


b) Os painéis formados pelas tiras das juntas deverá 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. Uso de mão-de-obra especializada e de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


c) Deverão ser verificados o nível da base regularizada e a saliência das juntas, e estas deverão corresponder à espessura da camada de piso. Sobre a base serão chumbadas tiras plásticas ou metálicas que atuarão como juntas de dilatação, formando figuras de dimensões indicadas no projeto. Será colocada também uma junta perimetral, afastada de 15 cm das paredes laterais. 


d) 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. 


e) 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. 


f) 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. 


g) O primeiro polimento deverá ser feito após 8 dias, usando esmeril de carborundum de nº 30 até o nº 60. Deverá ser efetuada a limpeza completa tornando a superfície visível. Deverão ser estucadas com cimento e corantes idênticos aos utilizados, as falhas, vazios ou depressões.


1.1.1 Piso cerâmico esmaltado 31x31 cm, PEI – 5, tipo – A, cor branco-gêlo, assentado com cimento colante (sanitários e vestiários)

a) Esta atividade só deve ter início após verificação das condições locais, isto é, a ortogonalidade entre as vedações verticais, a planeza e as condições superficiais do contrapiso, bem como se todas as demais atividades que antecedem a execução do revestimento de piso estão terminadas, tais como arremates de portas, janelas, tetos, instalações em geral e os revestimentos de parede. 


b) Recomenda-se que o espalhamento seja em camada fina (de 2 a 5 mm) o mais uniforme possível, pois assim, consegue-se o máximo da força de aderência entre a superfície e o componente cerâmico e também maior contato entre os dois elementos.


c) Nos casos em que as paredes sejam revestidas com componentes cerâmicos, recomenda-se que estes se sobreponham ao revestimento de piso a fim de possibilitar, melhor acabamento da junta, garantindo-lhe a estanqueidade, bem como proporcionando a execução de um detalhe construtivo que permita a existência de uma junta de movimentação no encontro das duas superfícies. 


d) O assentamento das fiadas deve observar os corretos procedimentos para os cortes das peças, quando necessários, como, por exemplo, nos encontros com aparelhos sanitários e ralos com possíveis detalhes construtivos. As especificações do fabricante deverão ser seguidas rigorosamente, evitando-se erros que prejudicarão a eficiência desse tipo de assentamento. 


e) Antes de iniciar o assentamento, o projeto da pavimentação em cerâmica deverá ser verificado, definindo a paginação do piso. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


f) Utilizar gabarito (nível do piso acabado) para manter a espessura da junta e alinhamento das peças cerâmicas. Após o preparo, a argamassa deverá ser espalhada cuidadosamente sobre a superfície utilizando-se desempenadeira de aço dentada. Inicia-se com o lado liso da desempenadeira imprimindo-se uma pressão suficientemente forte para que a argamassa adira ao substrato, buscando-se, com esse procedimento, uniformizar a superfície. 


g) Em seguida passa-se a desempenadeira com o lado dentado, que resultará na formação dos cordões, cuja altura resultante deve ser da ordem de 3 mm, podendo variar entre 2 e 5 mm com a maior ou menor inclinação da desempendeira, em função das características de uniformidade do substrato e do tardoz do componente cerâmico. Este procedimento deve começar pela porta de entrada, pois aí, devem ficar os componentes inteiros, deixando-se que recortes, quando necessários, sejam executados no fundo do ambiente. 


h) Após o espalhamento da argamassa, inicia-se a fixação dos componentes cerâmicos, a partir das extremidades de cada fiada, a fim de que se tenha componentes de referência, pelos quais, deve ser uma linha quer servirá de guia para fixação dos demais componentes cerâmicos. 


i) Com as linhas posicionadas deve-se verificar o esquadro entre as duas fiadas perpendiculares e o nivelamento dos componentes fixados, dando continuidade á fixação dos demais componentes espalhando-se a argamassa adesiva conforme os procedimentos anteriormente colocados, até que todo o ambiente seja revestido, guiando-se sempre pelas linhas que vão ser transferidas após a execução de cada fiada. 


j) O correto alinhamento dos componentes exige que o fio esteja faceando todas as juntas, sendo que o possível desvio de algum componente em relação a este fio, não deverá ultrapassar 2,0 mm. A fim de que as juntas apresentem as espessuras indicadas no projeto e sejam uniformes deve-se empregar a própria linha ou espaçadores padronizados.


Rejuntamento para piso, com argamassa pré-fabricada, espessura de 3 mm 


a) As juntas entre as peças cerâmicas deverão ter, no máximo, 3 mm de espessura.
Não deverá ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado como cal, areia, cimento ou caulim. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


b) Molhar as juntas antes da aplicação do rejuntamento. Preencher as juntas entre as peças cerâmicas com argamassa pré-fabricada. Em seguida, alisar o material, fazendo o acabamento final do rejuntamento.


Passeio externo em concreto


a) Execução de passeio em concreto, feitos por quadros limitados pela parede externa da edificação, meio fio econômico e ripas de madeira, com espessura média de 0,07 m. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura do concreto. 


b) O serviço não deve ser executado em dias chuvosos, tendo-se o devido cuidado de manter o passeio protegido da ação direta do sol logo após a aplicação. O concreto deve ser curado com molhagens diárias, durante 7 dias. 


c) O concreto deve ser dimensionado para o fck=13,5 MPa, e ter trabalhabilidade necessária para ser distribuído, regularizado e nivelado sobre a base e dentro dos quadros. Uso de mão de obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


d) Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado,  fixam-se as ripas formando quadros. As ripas devem estar perfeitamente alinhadas e niveladas, pois devem ser utilizados também como guias para o nivelamento do concreto.  


e) O concreto é lançado sobre a base, no quadrado, distribuído e nivelado, tomando como referência as faces superiores das ripas de madeira. O terreno será regularizado e energicamente compactado, através de equipamento mecânico. 


f) Sobre a placa de concreto será aplicado uma camada de cimentado desempolado. Os passeios deverão ter inclinação de 1% para fora da edificação para melhor escoamento das águas pluviais.


9) COBERTURAS


Telha metálica ondulada em alumínio galvanizado

a) Deverá ser executada nas dimensões e forma indicadas no projeto. As telhas serão apoiadas sobre as faces das terças e fixadas através de parafusos auto-atarrachantes ou auto perfurantes de aço carbono ou inox cadmiado cromatizado com um conjunto de vedação constituído de uma arruela metálica e uma arruela elástica. 


b) A distância entre terças variará em função do comprimento das telhas. Para a inclinação especificada, a sobreposição longitudinal será de 30 cm. As telhas serão fornecidas com perfil ondulado, espessura e comprimento variável em função da sobrecarga e dimensão do telhado. 


c) Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das telhas. Deverão ser armazenadas em lugar seco, coberto e ventilado, de preferência na posição vertical ou inclinada. Deverá ser evitada a formação de água condensada entre as telhas, para não provocar o aparecimento de manchas de difícil remoção. No caso de empilhamento horizontal serão usados calços intermediários, evitando contato direto com o solo. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


d) A montagem das telhas deverá ser feita por faixas, no sentido de baixo para cima e no sentido contrário ao dos ventos predominantes da região. As telhas serão assentadas sobre as terças, de madeira ou metálica, cujas faces de contato deverão situar-se em um mesmo plano. As telhas não deverão ser apoiadas nas arestas das terças ou em faces arredondadas.


e) As telhas serão fixadas nos apoios com os elementos de fixação apropriados ao material e forma da terça. Em coberturas com inclinação inferior a 5%, será usada fita de vedação na sobreposição lateral, além do elemento de fixação a cada 50 cm. Não será permitido pisar diretamente sobre as telhas. Na montagem e manutenção da cobertura, o caminhamento deverá ser feito sobre tábuas, que se apóiem nas terças.


Execução de estrutura em arco de aço para cobertura


a) A execução da estrutura deverá obedecer aos desenhos do projeto estrutural e às especificações dos insumos utilizados. Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


a) Após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o ajustamento das partes que serão parafusadas ou soldadas. Na execução parafusada, deverão ser colocados parafusos provisórios, para manter a posição relativa das peças estruturais, antes de sua fixação definitiva. 


b) Na execução soldada, deverão ser observados os cuidados no emprego das soldas. Após o corte, as peças deverão ser esmerilhadas e removidas as rebarbas para permitir o ajustamento das partes que serão parafusadas ou soldadas. 


c) Na execução parafusada, deverão ser colocados parafusos provisórios, para manter a posição relativa das peças estruturais, antes de sua fixação definitiva. Na execução soldada, deverão ser observados os cuidados no emprego das soldas. Após a fabricação, as superfícies deverão ser limpas e pintadas de acordo com as especificações de pintura do projeto. 


d) Todas as peças deverão receber duas demãos de pintura anticorrosiva e duas demãos de pintura de acabamento.  A estrutura deverá ser montada, nivelada e prumada, dentro das tolerâncias previstas pela norma brasileira. 


e) Durante a montagem, a estrutura será parafusada ou soldada para que possa absorver os carregamentos previstos. As ligações permanentes, soldadas ou parafusadas, só deverão ser completadas depois da estrutura devidamente alinhada, nivelada e aprumada. 


Calha de chapa galvanizada nº 24 na terminação de painel do telhado


b) Deverá ser executada depois da cobertura. A inclinação deverá ser uniforme, com valor mínimo de 0,5 %. A superfície a ser soldada deverá ser previamente limpa e isenta de graxas. Não se permitem soldas no sentido longitudinal. As telhas de beiral deverão ter um cobrimento mínimo de 8 cm sobre a calha, a fim de evitar infiltrações por retorno da água. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


c) Emendar as extremidades comuns das calhas por processo de soldagem e rebitagem, sendo usado no mínimo 04 rebites por emenda. 


10) DRENAGEM


a) A drenagem da edificação será do tipo meia-cana de concreto, encimado por grelha metálica, com lançamento das águas pluviais em logradouro adjacente.


11) ALVENARIAS E DIVISÓRIAS


1.1.1 Levante de alvenaria de blocos cerâmicos, 9x19x39 cm, arg. mista com cal hidratada, traço 1:2:8, e = 9,00 cm (osso)


a) A alvenaria deverá ser executada conforme as recomendações das seguintes normas da ABNT: NBR 8041 - Tijolo maçico cerâmico para alvenaria - forma e dimensões e NBR 8545 - Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos.  Caso as dimensões dos blocos sofram pequena alteração de sua espessura, as modificações nas plantas serão feitas pela Contratada, sujeitas a aprovação da fiscalização, não implicando, porém, qualquer alteração no valor do contrato. 


b) Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:2:8 em volume, sendo uma parte de cimento, duas partes de cal e oito partes de areia média ou grossa. 


c) O traço deverá ser ajustado, experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e com o tijolo. Para o seu uso, deverá se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, seguir as recomendações do fabricante. 


d) No caso de assentamento dos blocos com juntas a prumo, será obrigatório o uso de 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 e, no caso de alvenarias aparentes estas juntas poderão ser frisadas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


e) Iniciar o serviço preferencialmente pelos cantos, assentando os blocos sobre uma camada de argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8,  previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. 


f) A largura do bloco corresponderá à espessura da alvenaria.  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.


Divisória de granito cinza (corumbá ou andorinha) com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 3 cm de espessura


a) A argamassa de assentamento deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas para fixação de placa divisória. Como dosagem inicial recomenda-se o traço nas proporções 1:3, em volume sendo uma parte de cimento e três partes de areia média ou grossa; o ajuste do traço deverá ser feito experimentalmente em função dos materiais constantes da argamassa. A divisória deverá ter dimensões, forma e detalhes específicos, indicados no projeto. 


b) A placa divisória deverá ter as bordas e superfícies lisas, sem irregularidades. 
Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


c) Após o revestimento do piso e parede, executar o rasgo para engaste da placa divisória com largura de aproximadamente 1 cm superior à espessura da placa e profundidade de 3 cm a 5 cm; executar o corte com esmerilhadora elétrica, com disco de corte apropriado. Após aprumada e nivelada, fixar a placa com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, que deverá preencher todos os vazios do rasgo e ter sua superfície aparente lisa e regular. 


d) Entre a parede e a placa divisória e, entre esta e o piso instalar elementos de arremate ou executar um rejuntamento mais adequado para acabamento, como, por exemplo, pasta de cimento branco.


Alvenaria de elemento vazado (combogó cerâmico)


a) Deverão ser colocados nas aberturas deixadas nas paredes ou nos fechamentos laterais de acordo com as dimensões e formas indicadas no projeto executivo. A ligação entre os elementos vazados e parede deverá ser feita com argamassa. Os elementos vazados deverão ser assentados de tal forma que os furos não permitam a entrada das águas da chuva para o interior do espaço construído. 


b) Para assentamento do elemento vazado a argamassa deverá ser plástica, ter consistência para suportar o peso dos elementos vazados e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:3 em volume, sendo uma parte de cimento e três partes de areia média. O traço deverá ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto a trabalhabilidade. 


c) Adições poderão ser utilizadas, desde que tenham compatibilidade com os aglomerantes empregados na fabricação da argamassa e com o elemento vazado. Para o seu uso deverão se fazer ensaios prévios e, caso se aplique, seguir as recomendações do fabricante. Nos fechamentos laterais ou em aberturas de parede que exijam mais de um elemento vazado, estes deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do espaço determinado no projeto. Uso de mão-de-obra habilitada e obrigatório uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


d) O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos ou extremidades, assentando o elemento vazado sobre uma camada de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 , previamente estendida. Entre dois cantos ou extremos já levantados, esticar-se-á uma linha que servirá como guia, garantindo-se o prumo e horizontabilidade de cada fiada.


e)  Deverá ser utilizado o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical. No assentamento de apenas um elemento vazado na abertura da parede deverá se estender uma camada de argamassa na parte inferior da abertura, estender uma camada de argamassa nas laterais e parte superior do elemento vazado e encaixá-lo na abertura observando-se o preenchimento total das juntas com argamassa e seu alinhamento horizontal e vertical com a parede. 


f) As juntas de ligação entre elementos vazados e parede deverão ter espessura de 15 mm. Se a largura do elemento vazado não coincidir com a espessura da parede serão feitos os devidos arremates de acordo com as indicações detalhadas do projeto.


12) REVESTIMENTOS


Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3


a) Aplicação de camada de argamassa constituída de cimento, areia, água e, eventualmente, aditivo, possuindo baixa consistência, destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento. 


b) A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm.
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. Quando a superfície for extremamente lisa, ou untada por produtos utilizados nas formas, é aconselhável apiloar, ou jatear areia antes de chapiscar.


c) O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. O chapisco deverá ser aplicado sobre qualquer base a ser revestida. 
Quando a temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. 


d) Para o preparo da base, recomenda-se que as bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo e nivelamento, fixadas pela especificação da norma brasileira. 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.


e) Os processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: Remoção de pó e materiais soltos; Escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob pressão; Remoção de óleo desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos. Poderá ser efetuada utilizando-se os seguintes processos: Escovar, utilizando piaçaba por exemplo, com solução alcalina de fosfato trisódico (30 g de Na3PO4 em um litro de água) ou soda cáustica, enxaguando, em seguida, com água limpa em abundância; saturar a superfície com água limpa, aplicar solução de ácido muriático (5 a 10% de concentração), durante cinco minutos, escovar e enxaguar, em seguida, com água limpa em abundância; empregar processos mecânicos (escovamento com escova de cerdas de aço, lixamento mecânico ou jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem com água; escovar a superfície com água e detergente e enxaguar, em seguida, com água limpa em abundância. 


f) Quando a base apresentar elevada absorção, deverá ser suficientemente pré-molhada. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


g) Molhar a superfície a chapiscar. 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.


1.1.1 Emboço com argamassa mista cimento, arenoso e areia sem peneirar, traço 1:7:3


a) Aplicação de argamassa  de revestimento, constituída de cimento, arenoso, areia, água e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final.


b) O emboço deverá ser iniciado somente após a conclusão dos 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 o emboço seja a camada única. 


c) A espessura mínima admitida para o emboço é de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única. A argamassa de emboço deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm. A argamassa de emboço deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes neste Caderno de Encargos. 


d) 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 do emboço deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 


e) O emboço deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de aplicação. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


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. 


g) 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. 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. 


h) Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea.


Massa única (paulista) com argamassa mista cimento, arenoso e areia sem peneirar, traço 1:2:4


a) Aplicação de argamassa  de revestimento, constituída de cimento, arenoso, areia e água,  destinada à regularização da base, constituindo-se no acabamento final. deverá ser iniciado 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. 


b) A espessura mínima admitida é de 15 mm, se for receber reboco, e de 20 mm, caso seja camada única. A argamassa deverá ter consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual ou mecânico), constituída de areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm.A argamassa deverá ser preparada de acordo com as recomendações constantes neste Caderno de Encargos. 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. 


c) O procedimento de execução da massa única deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. A massa única deverá aderir bem ao chapisco ou à base de revestimento. Deverá possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por processo mecanizado. 


d) O aspecto e a qualidade da superfície final deverão corresponder à finalidade de aplicação. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 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.  


e) 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. 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. 


f) Estando a área preenchida por argamassa, deverá ser feita a retirada do excesso e a regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, repetindo-se a operação até conseguir uma superfície cheia e homogênea.


Revestimento cerâmico 30x30cm, PEI-4, tipo A, cor branco gelo, junta a prumo com cimento colante 


a) Assentamento de revestimento cerâmico em paredes internas e externas, com juntas a prumo, executado sobre emboço (cimento, cal e areia no traço 1:2:8) com cimento colante, constituindo-se no acabamento final.


b) O procedimento de execução do revestimento com cerâmicas deverá obedecer ao disposto na NBR 8214 - Assentamento de azulejos. O assentamento das peças cerâmicas só poderá ser iniciado, quando forem concluídos os seguintes serviços: Instalações elétricas e hidráulicas (inclusive testes); contra-piso; emboço, com no mínimo 7 dias de aplicado; instalações de contramarcos; marcações dos níveis; plano executivo para definição das posições dos arremates. 


c) A argamassa colante deverá ser testada, antes de iniciar os serviços de assentamento. O prazo para utilização da argamassa preparada é de no máximo 2,5 horas, a partir da colocação da água. A argamassa preparada deverá ficar em repouso, por um período de 15 minutos, e ser remisturada, para que o aditivo fique homogeneamente distribuído. As peças cerâmicas deverão estar secas, com o tardoz da peça, isento de pó. A desempenadeira dentada deverá ser de aço com chapa, com espessura de 0,5 mm, dimensões aproximadas de 11 cm por 28 cm, tendo dois lados adjacentes denteados, com reentrâncias quadradas de 6 mm de lado. 


d) A camada de argamassa colante, a ser espalhada com o lado liso da desempenadeira, deverá ter espessura aproximada de 4 mm. O rejuntamento do revestimento deverá ser iniciado após decorridas, no mínimo, 72 horas do seu assentamento. Antes da liberação para realização desse serviço, deverão ser verificadas, por meio de percussão com instrumento não contundente, as peças que apresentarem falhas de aderência (som cavo). Em caso afirmativo, deverão ser removidas e providenciadas, imediatamente, o reassentamento. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


e) O assentamento deverá ser realizado de baixo para cima, uma fiada de cada vez, a partir de duas peças cerâmicas colocadas nas extremidades inferiores da parede, tomando como referência a cota estabelecida. Feita a marcação, o emboço ou base deverá ser umedecido. 


f) A argamassa colante deverá ser aplicada com o auxílio de uma desempenadeira dentada, numa área que possa ser revestida num tempo máximo de 10 min. A borda inferior da cerâmica deverá ser colocada em contacto com a parede e pressionada, uniformemente, contra a mesma. Se necessário, deverão ser dados pequenos impactos, com instrumento de madeira, até obtenção do seu perfeito nivelamento e prumo. 


g) O excesso de argamassa, extravasado das juntas, deverá ser removido. O assentamento só poderá ser feito enquanto não se formar uma película esbranquiçada sobre a superfície da argamassa colante ou, quando ao ser tocada com o dedo, não aderir uma ligeira camada de argamassa. Em panos com área superior a 32 m² ou que um dos lados tenha mais de 8m, deverão ser feitas juntas de movimentação, conforme disposto na NBR 8214. As juntas deverão estar dispostas, de modo que as fiadas formem ângulo de 90° com a horizontal.


Rejuntamento para piso, com argamassa pré-fabricada, espessura de 3 mm 


c) As juntas entre as peças cerâmicas deverão ter, no máximo, 3 mm de espessura.
Não deverá ser adicionado nenhum tipo de aglutinante ou agregado como cal, areia, cimento ou caulim. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


d) Molhar as juntas antes da aplicação do rejuntamento. Preencher as juntas entre as peças cerâmicas com argamassa pré-fabricada. Em seguida, alisar o material, fazendo o acabamento final do rejuntamento.


13)  ESQUADRIAS


· As portas de acesso às quadras, aos halls e circulação serão em alumínio anodizado natural com lambris de mesmo material.


· As portas de acesso dos sanitários, depósito, sala de aula, coordenação, sala de ginástica e de musculação serão do tipo madeira prensada com laminado melamínico com as guarnições em madeira de lei.


· As portas de todos os boxes dos sanitários serão em alumínio e acrílico.


· As janelas serão do tipo basculante em alumínio anodizado natural.


Esquadria de alumínio de bascular anodizado natural


a) Deverão ser observados o nível do peitoril, as dimensões do vão, as folgas necessárias e os pontos do reboco interno e externo. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


b) 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.


1.1.1 Porta de alumínio anodizado natural com lambris também em alumínio anodizado natural


a) 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. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


b) Iniciar 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.


Porta interna de madeira prensada com laminado melamínico com as guarnições em madeira de lei


a) Para o engradamento das aduelas, deverá se verificar o engradamento nas peças e, em seguida, verificar a dimensão do jabre (rebaixo), observando se está de acordo com os detalhes específicos do projeto. 


b) Para executar o assentamento das aduelas, as mesmas já deverão estar engradadas com sarrafos, seladas, e o nível do piso já deverá estar definido, bem como o projeto de alvenaria deverá ter as dimensões dos vãos, conforme normas técnicas. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). O comprimento das ombreiras deverá ser de 2,13 m. 


c) As peças serão furadas, com broca, antes da montagem. A travessa deverá ser, em seguida, fixada nas ombreiras com pregos 2 ½" x 11 e os travamentos serão fixados com pregos 2 ½" x 11. O assentamento será feito verificando-se o vão e, em seguida, posicionando-se a aduela na altura, de acordo com o nível do piso fornecido. 


d) A aduela será alinhada pelas taliscas de revestimento sendo posicionada no vão com cunhas de madeira, observando as bonecas para a colocação de alizares. A aduela será, então, chumbada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:2:8. 


e) Para a colocação do alizar será verificado o encontro da aduela com o revestimento. Serão tiradas as medidas das peças e será feito o encontro da peça vertical com a horizontal de acordo com detalhes fornecidos. 


f) O alizar será alinhado pela aresta da aduela e a distância deste, deverá concordar com os pregos 15x15 sem cabeça, fixados no topo da aduela ou de acordo com detalhes específicos. 


g) Os pregos serão, então, repuxados nos alizares, devendo-se distanciar em 30 cm os pontos de fixação. Para assentar a folha da porta, os alizares já deverão ter sido colocados, bem como a soleira e as portas deverão estar seladas ou com tinta de fundo. As condições da porta deverão ser verificadas de acordo com as especificações das mesmas, das dobradiças e dos parafusos. 


h) Os locais das dobradiças serão marcados na porta e aduela e, em seguida, serão feitos os rebaixos de acordo com a dobradiça utilizada. Serão furados com broca os locais onde serão parafusados as dobradiças e, em seguida, estas serão fixadas na porta. 


i) Será dependurada a porta na aduela e as dobradiças serão parafusadas. A folga entre a porta e o portal será uniforme em todo o perímetro, de acordo com as normas técnicas. Será verificada a folga e a espessura da porta com a largura do jabre. Por fim, será verificado o funcionamento da porta.


14) VIDROS



1.1.1 vidro comum 4mm, em caixilhos, com gaxeta de neoprene 


a) O caixilho que vai receber o vidro deverá ser suficientemente rígido para não se deformar. A chapa de vidro será fixada com gaxeta no rebaixo do caixilho que deverá estar isento de umidade, gordura, oxidação, poeira e outras impurezas. 


b) O envidraçamento em contato com o meio exterior deverá ser estanque à água e ao vento.  A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo que não sofra tensões suscetíveis de quebrá-la e deverá ter sua borda protegida do contato com a alvenaria ou peça metálica.  


c) A chapa de vidro deverá 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. 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. 


d) O vidro deverá atender às condições estabelecidas na NBR 11706 - Vidros na construção civil e ter sua espessura determinada de acordo com a NBR 7199 - Projeto, execução e aplicações - vidros na construção civil, sendo sua espessura mínima de 2,0 mm.  Cuidados especiais deverão ser tomados no transporte e armazenamento das chapas de vidro. 


e) 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.  


f) As chapas de vidro deverão ser fornecidas nas dimensões respectivas, evitando-se, sempre que possível, cortes no local da construção. As bordas de corte deverão ser esmerilhadas, de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades. 


g) 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. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


h) Deverá ser instalado em rebaixo fechado, com ou sem moldura, sendo as gaxetas encaixadas sob pressão para a fixação da chapa de vidro. A folga existente entre o fundo e laterais do rebaixo e a borda e laterais do vidro deverá ser preenchida pela gaxeta de neoprene e ter espessura mínima de 2 mm. Outros materiais de calafetagem poderão ser usados desde que sejam compatíveis com a gaxeta, o vidro e o material do rebaixo.


15)  ARREMATES


1.1.1 Rodapé industrial monolítico, altura de 10 cm, argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3


a) O rodapé deverá ser executado juntamente com o piso, com uma argamassa de características próprias. A cor e a textura da superfície deverão ser definidas no projeto. A massa é constituída de cimento e agregados à base de areia, pedrisco, quartzo, basalto, partículas de ferro ou agregados sintéticos, que conferem alta resistência mecânica ao piso. 


b) A resistência mínima a compressão e a tração é de 40,0 MPa e 4,0 MPa respectivamente. A argamassa de alta resistência deverá atender às condições especificadas na NBR 11801 - Argamassa de alta resistência mecânica para pisos. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


c) Será marcada na parede uma linha horizontal na altura de 10 cm. Serão colocadas as juntas de dilatação , que poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível, no mesmo alinhamento das juntas do piso. Será aplicada a argamassa de alta resistência, compactando-a e desempenando com desempenadeira de aço. Inicia a cura 24 horas após a aplicação e, no oitavo dia será feito o polimento. O topo do rodapé, na parede, poderá ter acabamento em aresta viva ou arredondada.


1.1.1 Soleira de mármore branco, largura de 15,00 cm, argamassa mista de cal hidratada, no traço 1:1:4


a) As peças de mármore deverão ter as dimensões e tipo especificados no projeto. As peças deverão ser planas, sem trincas ou deformações, ter textura uniforme e polida.
A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. 


b) O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais constituintes, tendo como dosagem inicial as proporções 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia média, em volume.  Poderá ser executado o rejuntamento entre o piso e a soleira, com uma massa plástica de cimento, cimento branco ou cimento branco com pigmento colorido, de modo a obter a cor desejada. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


c) A soleira será assentada preferencialmente junto a execução do piso, devendo-se penetrar 2 cm de cada lado na parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência o alinhamento das paredes. 


d) Sobre a camada de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:1:4,  nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm, será lançado pó de cimento, que formará uma pasta sobre a qual a soleira deverá ficar completamente assentada. As peças de mármore serão limpas de qualquer resíduo de argamassa.


1.1.1 Peitoril de mármore branco, largura de 15,00 cm, argamassa mista de cal hidratada, no traço 1:1:4


a) A peça de mármore deverá ter a largura especificada, o comprimento na medida do vão da esquadria mais 4 cm e, modelo e cor especificados no projeto. As peças deverão ser planas, sem trincas ou deformações, com textura uniforme e polida. 


b) É importante que o peitoril tenha sua seção em degrau para o interior, caso a abertura da janela permita, de modo que a água que escorre pela esquadria não penetre no cômodo. A argamassa deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. 


c) O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais constituintes, tendo como dosagem inicial as proporções 1:1:4 de cimento, cal hidratada e areia média, em volume. A peça deverá ser aplicada com um caimento de cerca de 10% para o exterior com pingadeira para evitar o escorrimento da água pela parede.  Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


d) O peitoril será assentado penetrando 2,00 cm de cada lado da parede no vão da esquadria. Sobre a camada de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:1:4 , 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, com a declividade desejada, no sentido transversal e com sua borda livre da parede, para a atuação da pingadeira. 


e) A peça de mármore será limpa de qualquer resíduo de argamassa. Caso a espessura da parede seja superior a largura do peitoril, deverá ser executado o devido arestamento da parede, de modo a completar o acabamento.


1.1.1 Alambrado para quadra esportiva em tela de arame galvanizado revestido com PVC


a) Colocação de alambrado para proteção de quadras esportivas, altura de 3,50 m. Uso de mão-de-obra especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


b) O alambrado deverá ser de tela de arame galvanizado (coberto com PVC). Fixação em tubos de aço galvanizado por meio de arame da mesma composição do alambrado.


c) Estira-se a tela faceando os mourões e fixa-se com arame galvanizado de diâmetro 2,10 m n.º 14 BWG.


16) FERRAGENS


a) As dobradiças de portas serão cromadas do tipo reforçado, de primeira qualidade.


b) Fechadura externa - com cilindro para portas externas, para uso em ambientes de tráfego médio ou intenso, conforme norma ABNT NBR 14913. Distância de broca de 55mm, com cilindro de latão oval, monobloco passante de 4 ou 5 pinos segredos em latão, contrapinos tipo carretel e molas em aço inox e duas chaves em latão, com chapa testa falsa e contra chapa em aço ou latão, trinco reversível e lingueta em zamac, com mola reforçada ou simples. 


c) Fechaduras internas - para uso em ambientes de tráfego médio ou intenso, conforme norma ABNT NBR 14913. Distância de broca de 55mm, em diversos acabamentos, com chapa testa falsa e contra chapa em aço ou latão, trinco reversível e lingueta em zamac, com mola reforçada ou simples.


d) As maçanetas deverão ser do tipo alavanca em latão cromado ou zamac.


Antes das instalações, as peças deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para aprovação.


17) PINTURA


Emassamento de paredes externas e internas, com duas demãos de massa acrílica para pintura látex 


a) Execução de emassamento 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) É recomendável a aplicação do líquido selador acrílico, anterior ao emassamento, pois melhora a impermeabilização da parede e a aderência da massa acrílica. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).


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


Pintura látex acrílica em paredes externas e interna (cor conforme projeto), com duas demãos 


a) A superfície de aplicação deve estar preparada e retocada. 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 parede. 


b) É recomendável aplicar um fundo selador, a fim de melhorar a impermeabilização da parede e uniformizar a absorção do produto. Tinta preparada à base de látex acrílica, que confere proteção e um aspecto esteticamente agradável à superfície. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 


c) Aplicar a tinta látex com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas.


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.


Tinta acrílica, duas demãos, com rolo, para demarcação da quadra


a) Aplicação de tinta acrílica à base em quadra de esportes. A base a receber a tinta deve ser lixada, isenta de graxa, gordura, fungos, restos de pintura velha e solta, pó ou material estranho. Uso de tintas indicadas quanto ao tipo e cor. 


b) Recomenda-se a aplicação de primers específicos para cada tipo de material onde se aplicará a pintura, antes da camada de tinta acrílica. A tinta acrílica não deve ser diluída. A aparência do serviço deve ser homogênea, ter recobrimento total da superfície e não aparecer as marcas do rolo, vazios, saliências e a cor não apresentar manchas.  


c) Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Saturar o rolo com tinta a ser aplicada e retirar o excesso. A aplicação deve ser feita em faixas verticais paralelas em toda a superfície.


18) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS


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, considerando-se as especificações abaixo.


b) Cubas em louça branca, de primeira qualidade, para os sanitários feminino e masculino.


c) Lavatório de canto em louça branca, de primeira qualidade, para os sanitários para pessoas com deficiência.


d) Bacias c/ caixa acoplada de primeira qualidade cor branca.


e) Mictórios de descarga descontínua, em louça, de primeira qualidade cor branco.


f) Ferragens e acessórios em metal de primeira qualidade.


g) Torneira metálica para lavatório com fechamento automático, de primeira qualidade. 


h) Torneira metálica para cozinha de primeira qualidade.


i) Registro de gaveta tipo bruto (não cromado) de primeira qualidade.


j) As tubulações, conexões, ralos, sifões e caixas sifonadas serão de primeira qualidade, com grelhas em acabamento cromado.


k) Nos sanitários feminino e masculino e nas áreas de Preparo/cozimento/lavagem serão instaladas bancadas em granito cinza Corumbá ou Andorinha, nas dimensões indicadas no projeto.


l) Sobre os lavatórios dos sanitários serão colocados espelhos com molduras de madeira nas dimensões 150x80 cm (sanit. Masculino) e 200x80 cm (sanit. Feminino).


19) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


a) 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 o projeto fornecido pelo IFBA.


b) A alimentação do novo prédio se fará a partir da subestação adjacente ao prédio principal, aproveitando-se o quadro existente para instalação do disjuntor principal de alimentação dos painéis do novo prédio.


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


d) Todos os quadros serão providos de aterramento, do tipo e material aprovada pala concessionária de energia e telecomunicações devidamente isoladas.


e) Todos os circuitos serão protegidos por disjuntores compatíveis com sua respectiva carga e deverão ser de marca de qualidade ou similar.


f) Os eletrodutos correrão embutidos em paredes e lajes, exceto quando se tratar de rede aérea aparente, sendo obrigatório o emprego de eletroduto do tipo roscável em toda a instalação.


g) 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.


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


i) 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.


j) Admite-se uso dos eletrodutos flexíveis da marca de qualidade, devidamente embutidos nas paredes.


k) 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.


l) As bitolas dos condutores deverão ser compatíveis com as cargas dos circuitos correspondente. Os fios regidos ou flexíveis deverão obedecer a um padrão de qualidade e segurança, sendo admitidos os de fabricação de alta qualidade.


m) 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.

Antes das instalações, as peças deverão ser apresentadas à fiscalização do IFBA para aprovação.


20) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS


a) Será instalado um sistema de Proteção Contra Descargas Atmosférica – SPDA com calculo do nível de proteção II de acordo norma NBR – 5419/93 – Método Franklin com previsão de proteção de uma antena tipo parabólica de acordo detalhamento do projeto. 

b) Malha de terra, com cabo de cobre nú # 50mm2 e hastes de terra de ( 5/8” x 2,40m de aço cobreado, devendo esta malha ser interligada a malha de terra da subestação e sistema de proteção contra descargas atmosféricas - SPDA formando um sistema único e equipotencial de aterramento. 

c) Este sistema de aterramento único deverá ser interligado a todos os quadros projetados de distribuição de energia aos demais quadros, o qual fará alimentação dos circuitos parciais.

d) Os reatores das luminárias e as carcaças deverão ser aterrados assim como todas as partes metálicas.

e) Será instalado um dispositivo “DR” para proteção dos circuitos de uso geral e tomadas que atendem áreas molhadas de acordo indicação dos quadros de cargas.

f) O esquema de aterramento adotado no projeto é o TN-S (Terra e Neutro separados) desde o quadro geral da instalação que distribui a alimentação de energia no prédio.

g) Cada quadro de distribuição de energia possuirá barra de terra, nesta barra de terra serão aterrados os circuitos secundários, os reatores das luminárias, as tomadas e os pontos de força para equipamentos de ar condicionado.


h) Nos quadros serão instalados supressores de transientes à base de varistores, para todas as fases.


i) As conexões do aterramento deverão ser realizadas com solda exotérmica.


j) Deverá ser realizada medição do valor da resistência de terra, sendo emitido relatório para a Fiscalização, a qual determinará quais medidas a serem tomadas. 


k) Deve-se verificar a corrente circulante pelo cabo de terra dos quadros de energia com miliamperímetro, admitindo - se o máximo de 100 miliamper. No caso de que a corrente seja superior, deverá ser emitido relatório para a Fiscalização, a qual determinará quais medidas a serem tomadas.


18) LIMPEZA


a) 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.


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


c) Deve-se atentar aos cuidados para não danificar vidros, luminárias, revestimentos e pinturas.


d) A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela fiscalização do IFBA. 


e) Após limpeza, todas as superfícies laváveis serão lavadas com sabão neutro e água.


ANEXO II


PLANILHA ORÇAMENTARIA

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 



		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 



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



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



		CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO - CAMPUS CAMAÇARI



		

		

		

		

		

		



		Nota: Em todos os itens estão inclusos os materiais, equipamentos e suas execuções

		Sinapi Jun/10 e PINI Maio/10 - BDI 25%



		ITEM

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

		UNID

		QUANT

		PREÇO

		 



		 

		 

		 

		 

		UNITÁRIO

		TOTAL



		01

		SERVIÇOS PRELIMINARES

		 

		 

		 

		164.962,60



		 

		 

		 

		 

		 

		



		01.01

		Taxas e emolumentos

		m²

		2.000,00

		3,00

		6.000,00



		01.02

		Barracão de obra

		m²

		40,00

		211,81

		8.472,40



		01.03

		Locação de obra

		m²

		1.867,68

		8,59

		16.038,70



		01.04

		Placa da obra em chapa de aço zincado e estrutura de madeira

		m²

		9,00

		169,79

		1.528,09



		01.05

		Raspagem e Limpeza do terreno mecanizada

		m²

		1.867,68

		0,73

		1.363,41



		01.06

		Tapume de chapa mad. 6mm - Fechamento de área

		m²

		4.000,00

		32,89

		131.560,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		02

		MOVIMENTO DE TERRA

		 

		 

		 

		59.536,93



		02.01

		Regularização mecânica do terreno

		m²

		1.867,68

		0,90

		1.680,91



		02.02

		Transporte e descarga de entulho em caminhão basculante de 6m³, dist. Até 9 Km

		m³

		560,00

		17,13

		9.590,00



		02.03

		Transporte de material - Bota-Fora 10 Km

		m³

		1.400,00

		12,41

		17.374,00



		02.04

		Carga mecanizada de solo

		m³

		1.400,00

		3,76

		5.264,00



		02.05

		Escavação mecanizada  mat. 1ª cat.

		m³

		1.000,00

		3,85

		3.850,00



		02.06

		Escavação mecanizada  mat. 2ª cat.

		m³

		186,97

		12,16

		2.274,02



		02.07

		Aterro, espalhamento e comp. com mat. de empréstimo

		m³

		400,00

		48,76

		19.504,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		03

		INFRA ESTRUTURA

		 

		 

		 

		65.713,81



		03.01

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

		m³

		329,16

		22,90

		7.537,76



		03.02

		Reaterro manual compacto

		m³

		276,91

		4,19

		1.159,56



		03.03

		Lastro em concreto magro, h=7cm

		m²

		338,25

		27,14

		9.179,26



		03.04

		Concreto 25Mpa

		m³

		52,25

		333,70

		17.435,83



		03.05

		Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em fundação

		m³

		52,25

		59,53

		3.110,18



		03.06

		Espalhamento e compactação de cascalho para construção de arquibancada

		m³

		130,91

		7,05

		922,92



		03.07

		Forma em tábua de pinho para fundação

		m²

		502,73

		25,34

		12.737,92



		03.08

		Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm

		kg

		    723,70 

		5,21

		3.772,29



		03.09

		Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm

		kg

		    764,90 

		5,31

		4.063,53



		03.10

		Aço CA-60

		kg

		    667,00 

		8,69

		5.794,56



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		04

		SUPER ESTRUTURA

		 

		 

		 

		136.569,45



		04.01

		Concreto 25Mpa

		m³

		84,17

		333,70

		28.087,53



		04.02

		Transporte,lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estrutura

		m³

		84,17

		116,75

		9.826,85



		04.03

		Forma em chapa compensada resinada 12mm

		m²

		1.034,92

		53,40

		55.264,73



		04.04

		Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm

		kg

		  1.993,20 

		5,21

		10.389,56



		04.05

		Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm

		kg

		  1.650,40 

		5,31

		8.767,75



		04.06

		Aço CA-60

		kg

		    933,30 

		8,69

		8.108,04



		04.07

		Fornecimento e execução de estrutura metálica aço ASTM - A 242 conf. projeto específico de estrutura metálica incl. pint. de tratamento

		kg

		1.500,00

		10,75

		16.125,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		05

		PAREDES E PAINÉIS

		 

		 

		 

		52.064,95



		05.01

		Alvenaria de bloco cerâmico 15cm bloco cerâmico furado 9x19x19

		m²

		  1.191,50 

		26,86

		32.006,67



		05.02

		Verga em concreto armado

		m

		      62,80 

		16,48

		1.034,63



		05.03

		Contra-verga em concreto armado

		m

		      60,80 

		15,01

		912,76



		05.04

		Alvenaria de elemento vazado (combogó cerâmico) assentado com argamassa traço 1:6:2 de cimento, areia e arenoso

		m²

		    250,80 

		72,21

		18.110,90



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		06

		COBERTURA

		 

		 

		 

		187.837,53



		06.01

		Cobertura em telha ondulada em alumínio galvanizado, esp=1mm

		m²

		  1.986,56 

		92,42

		183.597,88



		06.02

		Calha metálica em aço galvanizado 80x30 cm

		m

		    102,50 

		41,36

		4.239,66



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		07

		ESQUADRIAS

		 

		 

		 

		42.659,82



		07.01

		ESQUADRIAS METÁLICAS

		 

		 

		 

		 



		07.01.01

		Porta em lambri de alumínio anodizado natural

		m²

		      48,00 

		466,05

		22.370,40



		07.01.02

		Basculante em alumínio anodizado natural

		m²

		      25,80 

		436,39

		11.258,80



		07.01.03

		Porta de box em vidro temperado 10mm

		m²

		      20,16 

		318,66

		6.424,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		07.02

		ESQUADRIAS EM MADEIRA

		 

		 

		 

		 



		07.02.01

		Porta de madeira prensada com laminado melamínico 80x210 incl. guarnições, ferragens e fechadura

		un

		        4,00 

		290,81

		1.163,25



		07.02.02

		Porta de madeira prensada com laminado melamínico 90x210 incl. guarnições, ferragens e fechadura

		un

		        5,00 

		288,64

		1.443,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		08

		REVESTIMENTOS

		 

		 

		 

		69.076,54



		08.01

		Chapisco

		m²

		  2.203,00 

		3,59

		7.903,26



		08.02

		Massa única

		m²

		  1.894,74 

		23,34

		44.218,49



		08.03

		Emboço

		m²

		    307,50 

		17,61

		5.415,84



		08.04

		Revestimento cerâmico 10x10cm

		m²

		    307,50 

		37,53

		11.538,94



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		09

		SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS

		 

		 

		 

		8.026,72



		09.01

		Rodapé em alta resistência 10 cm

		m

		    206,55 

		24,60

		5.081,13



		09.02

		Peitoril em mármore branco nacional 2x15cm

		m

		      48,00 

		54,11

		2.597,40



		09.03

		Soleira de marmorite pré moldada, largura de 15cm, assentada com argamassa de cimento e areia

		m

		        8,20 

		42,46

		348,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		VIDROS E ESPELHO

		 

		 

		 

		4.256,61



		10.01

		Vidro liso incolor comum 4mm

		m²

		      30,00 

		86,69

		2.600,63



		10.02

		Espelho cristal nacional 3mm fixação dos espelhos em botões francês cromado conf. det.

		m²

		        5,50 

		301,09

		1.655,98



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		PISOS E PAVIMENTAÇÃO

		 

		 

		 

		255.096,91



		11.01

		Contrapiso impermeabilizado

		m²

		1.836,72

		48,86

		89.746,73



		11.02

		Piso cerâmica tipo A 31x31cm, PEI IV

		m²

		    102,00 

		47,65

		4.860,30



		11.03

		Piso em alta resistência conf. espec. com juntas plásticas inclusive polimento

		m²

		  1.704,82 

		61,71

		105.208,70



		11.04

		Passeio externo em concreto lavado com junta seca

		m²

		  1.067,30 

		25,30

		27.002,69



		11.05

		Meio fio tipo econômico

		m

		    956,00 

		29,58

		28.278,48



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		PINTURA

		 

		 

		 

		37.882,12



		12.01

		Pintura acrílica c/ massa acrílica

		m²

		  2.095,00 

		15,74

		32.975,30



		12.02

		Pintura acrílica p/ demarcação de faixa em quadra poliesportiva

		m

		      45,00 

		7,33

		329,63



		12.03

		Pintura PVA c/ massa PVA em teto

		m²

		    290,80 

		15,74

		4.577,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		13

		DIVISÓRIAS, GRADIS, BANCADAS E ARREMATES

		 

		 

		 

		54.332,60



		13.01

		Bancada em granito cinza polido e=3cm L=55cm p/ lavatório conf. espec. e det.

		m

		      11,00 

		154,60

		1.700,60



		13.02

		Rodopia em granito cinza polido h=10cm conf. espec. e det.

		m

		      11,00 

		51,31

		564,44



		13.03

		Divisória em granito cinza polido e=3cm, p/ sanitário, incl. ferragens e fixações conf.espec. e det.

		m²

		      47,70 

		218,51

		10.423,05



		13.04

		Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galvanizado com costura DIN 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2"

		m²

		    379,00 

		109,88

		41.644,52



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

		 

		 

		 

		17.320,25



		14.01

		Alimentação

		 

		 

		 

		 



		14.01.01

		Registro de esfera 1/2"

		pç

		1,00

		65,51

		65,51



		14.01.02

		Registro de esfera borboleta bruto 1/2"

		pç

		1,00

		17,69

		17,69



		14.01.03

		Colar de tomada em PVC misto soldável 1/2"

		pç

		1,00

		31,36

		31,36



		14.01.04

		Joelho 90 PVC misto soldável com rosca 20 mm - 1/2"

		pç

		4,00

		7,89

		31,55



		14.01.05

		Tubos PVC rígido roscável 1/2"

		m

		0,28

		10,41

		2,92



		14.01.06

		Adaptador PVC rígido soldável longo c/ flange p/ caixa d'água 25 mm - 3/4"

		pç

		1,00

		10,89

		10,89



		14.01.07

		Adaptador PVC rígido soldável curto c/ bolsa - rosca p/ registro 20 mm - 1/2"

		pç

		2,00

		9,14

		18,28



		14.01.08

		Joelho 90 PVC rígido soldável 20 mm

		pç

		3,00

		3,93

		11,78



		14.01.09

		Luva PVC rígido soldável 20 mm

		pç

		1,00

		2,54

		2,54



		14.01.10

		Tubo PVC rígido soldável 20 mm

		m

		10,49

		4,16

		43,66



		14.01.11

		Esgoto

		 

		 

		 

		 



		14.01.12

		Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 60 x 60 cm

		pç

		4,00

		102,26

		409,05



		14.01.13

		Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 80 x 80 cm

		pç

		1,00

		49,06

		49,06



		14.01.14

		Caixa sinfonada PVC 100 x 100 x 50

		pç

		2,00

		30,74

		61,48



		14.01.15

		Caixa sinfonada PVC 150 x 150 x 50

		pç

		3,00

		30,04

		90,11



		14.01.16

		Sifão em PVC de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"

		pç

		10,00

		12,93

		129,25



		14.01.17

		Sifão flexível em PVC p/ mictório 1.1/4" - 2"

		pç

		3,00

		12,93

		38,78



		14.01.18

		Válvula p/ lavatório e tanque 1"

		pç

		10,00

		7,05

		70,50



		14.01.19

		Tubo ponta-bolsa em PVC rígido 40 mm

		m

		0,80

		7,49

		5,99



		14.01.20

		Curva 90 curta em PVC 50 mm 

		pç

		3,00

		10,38

		31,13



		14.01.21

		Curva 90 curta em PVC 40 mm 

		pç

		10,00

		5,15

		51,50



		14.01.22

		Joelho 45 em PVC 100 mm 

		pç

		3,00

		16,04

		48,11



		14.01.23

		Joelho 45 em PVC 40 mm 

		pç

		24,00

		6,75

		162,00



		14.01.24

		Joelho 45 em PVC 50 mm 

		pç

		8,00

		8,35

		66,80



		14.01.25

		Joelho 90 em PVC 100 mm 

		pç

		7,00

		16,53

		115,68



		14.01.26

		Joelho 90 em PVC 50 mm 

		pç

		7,00

		7,81

		54,69



		14.01.27

		Joelho 90 em PVC c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"

		pç

		10,00

		6,54

		65,40



		14.01.28

		Junção simples em PVC 100 mm - 50 mm

		pç

		4,00

		23,59

		94,35



		14.01.29

		Junção simples em PVC 100 mm - 100 mm

		pç

		2,00

		25,59

		51,18



		14.01.30

		Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"

		m

		35,86

		23,55

		844,50



		14.01.31

		Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm

		m

		40,42

		7,49

		302,64



		14.01.32

		Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"

		m

		20,36

		10,78

		219,38



		14.01.33

		Fornecimento e instalação deTê 45 em PVC 40 mm

		pç

		8,00

		13,40

		107,20



		14.01.34

		Fornecimento e instalação de Tê 90 em PVC 40 mm

		pç

		1,00

		13,40

		13,40



		14.01.35

		Tê sanitário em PVC 100 mm - 50 mm

		pç

		3,00

		22,83

		68,48



		14.01.36

		Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm

		pç

		5,00

		13,40

		67,00



		14.02

		Águas Pluviais

		 

		 

		 

		 



		14.02.01

		Ralo sinfonado cilíndrico 100x40 mm

		pç

		12,00

		25,91

		310,95



		14.02.02

		Grelha redonda p/ caixa sifonada e ralo seco 100mm

		pç

		12,00

		14,23

		170,76



		14.02.03

		Joelho 90 PVC 100mm

		pç

		1,00

		16,53

		16,53



		14.03

		Ventilação

		 

		 

		 

		 



		14.03.01

		Joelho 45 PVC 50 mm

		pç

		9,00

		8,35

		75,15



		14.03.02

		Joelho 90 PVC 50 mm

		pç

		3,00

		7,81

		23,44



		14.03.03

		Tubo rígido PVC c/ ponta lisa 50 mm - 2"

		m

		10,64

		10,78

		114,65



		14.03.04

		Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm

		pç

		3,00

		13,40

		40,20



		14.04

		Água fria

		 

		 

		 

		 



		14.04.01

		Vaso sanitário c/ caixa acoplada 1/2"

		pç

		8,00

		254,85

		2.038,80



		14.04.02

		Tubo de aço galvanizado 80 - 3"

		m

		3,28

		84,59

		277,45



		14.04.03

		Joelho 90 em ferro maleável classe 10 80mm

		pç

		2,00

		108,71

		217,42



		14.04.04

		Luva em ferro maleável classe 10 80mm

		pç

		1,00

		56,65

		56,65



		14.04.05

		Niple duplo em ferro maleável classe 10 3"

		pç

		2,00

		47,05

		94,10



		14.04.06

		Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2"

		pç

		7,00

		58,53

		409,68



		14.04.07

		Registro de pressão c/ canopla cromada 1/2"

		pç

		12,00

		65,51

		786,15



		14.04.08

		Registro bruto de gaveta industrial 3"

		pç

		1,00

		263,48

		263,48



		14.04.09

		Joelho 90 soldável c/ rosca em PVC misto 20 mm - 1/2"

		pç

		8,00

		5,85

		46,80



		14.04.10

		Luva soldável em PVC misto 20 mm - 1/2"

		pç

		12,00

		4,00

		48,00



		14.04.11

		Adaptador p/ caixa d'água em ferro maleável classe 10 3"

		pç

		1,00

		188,90

		188,90



		14.04.12

		Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em PVC rígido 25 mm - 3/4"

		pç

		1,00

		10,89

		10,89



		14.04.13

		Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em PVC rígido 50 mm - 1 1/2"

		pç

		3,00

		24,14

		72,41



		14.04.14

		Adaptador soldável curto c/ bolsa - rosca p/ registro em PVC rígido 20 mm - 1/2"

		pç

		26,00

		9,14

		237,58



		14.04.15

		Bucha de redução soldável curta em PVC rígido 25 mm - 20 mm

		pç

		2,00

		13,58

		27,15



		14.04.16

		Curva 90 soldável em PVC rígido 25mm

		pç

		1,00

		4,28

		4,28



		14.04.17

		Joelho 90 soldável em PVC rígido 20 mm

		pç

		40,00

		3,93

		157,00



		14.04.18

		Joelho 90 soldável em PVC rígido 25 mm

		pç

		6,00

		4,28

		25,65



		14.04.19

		Luva soldável em PVC rígido 20 mm

		pç

		2,00

		2,81

		5,63



		14.04.20

		Luva soldável em PVC rígido 25 mm

		pç

		2,00

		3,94

		7,88



		14.04.21

		Tubo em PVC rígido soldável 20 mm

		m

		121,63

		4,16

		506,28



		14.04.22

		Tubo em PVC rígido soldável 25 mm

		m

		17,05

		11,81

		201,40



		14.04.23

		Tê 90 soldável em PVC rígido 20 mm

		pç

		29,00

		4,16

		120,71



		14.04.24

		Tê 90 soldável em PVC rígido 25 mm

		pç

		3,00

		4,54

		13,61



		14.04.25

		Joelho 90 soldável em PVC azul c/ bucha de latão 20 mm - 1/2"

		pç

		25,00

		5,25

		131,25



		14.04.26

		Torneira para lavatório c/ fechamento automático 20mm - 1/2"

		pç

		10,00

		140,93

		1.409,30



		14.04.27

		Mictório de descarga descontínua 1/2" em louça completo incluso fixações 

		pç

		3,00

		235,26

		705,79



		14.04.28

		Chuveiro 20mm - 1/2"

		un

		12,00

		31,96

		383,55



		14.04.29

		Lavatório em louça branca 

		un

		8,00

		65,40

		523,20



		14.04.30

		Lavatório de canto em louça branca (sanit. Deficiente)

		un

		2,00

		2.071,90

		4.143,80



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

		 

		 

		 

		19.732,76



		15.01

		Calha em chapa galvanizada e=65mm

		m

		90,00

		28,90

		2.601,00



		15.02

		Condutor vertical tubo PVC 100mm

		m

		80,00

		31,58

		2.526,40



		15.03

		Const.de cx. de inspeção em alv. de tijolo maciço 60x60x60cm, incl. esc. e tampa

		unid

		8,00

		102,26

		818,08



		15.04

		Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø150mm

		M

		230,00

		41,55

		9.556,50



		15.05

		Construção de caixa coletora TIPO N1, incl. grelha de ferro fundido

		UNID

		4,00

		751,74

		3.006,96



		15.06

		Construção de caixa de passagem 0,6x0,6

		UNID

		3,00

		407,94

		1.223,82



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16

		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

		 

		 

		 

		25.423,98



		16.01

		MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

		 

		 

		 

		 



		16.01.01

		Caixa pvc 4x2"

		pç

		54,00

		5,53

		298,62



		16.01.02

		Caixa pvc octogonal 3x3"

		pç

		39,00

		7,17

		279,63



		16.01.03

		Curva 180º pvc rosca 1"

		pç

		1,00

		7,62

		7,62



		16.01.04

		Curva 45º pvc rosca  1.1/2"

		pç

		1,00

		12,04

		12,04



		16.01.05

		Curva 90º pvc longa rosca 1.1/2"

		pç

		1,00

		5,23

		5,23



		16.01.06

		Curva 90º pvc longa rosca 3/4"

		pç

		1,00

		3,93

		3,93



		16.01.07

		Luva pvc rosca 1.1/2"

		pç

		3,00

		5,75

		17,25



		16.01.08

		Luva pvc rosca 2.1/2"

		pç

		9,00

		16,79

		151,09



		16.01.09

		Luva pvc rosca 3/4"

		pç

		3,00

		3,49

		10,46



		16.01.10

		Luva aço galvan. Pesado 2.1/2"

		pç

		1,00

		38,66

		38,66



		16.01.11

		Cabo unipolar de cobre, isol.hepr - ench.eva - 0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 1.5 mm²

		m

		2,90

		3,10

		8,99



		16.01.12

		Cabo unipolar de cobre,isol.hepr - ench.eva - 0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 10 mm²

		m

		157,10

		6,93

		1.088,70



		16.01.13

		Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v - (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 10 mm²

		m

		419,80

		8,65

		3.631,27



		16.01.14

		Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v - (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 2.5 mm²

		m

		652,20

		2,33

		1.519,63



		16.01.15

		Cabo unipolar de cobre,isol. PVC - 450/750v - (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 4 mm²

		m

		345,00

		3,51

		1.210,95



		16.01.16

		Caixa de passagem - embutir - Aço pintada (ref Brum) 100x100x80mm

		pç

		4,00

		17,54

		70,16



		16.01.17

		 Interruptor simples - 1 tecla - placa 2x4" 

		pç

		13,00

		8,05

		104,65



		16.01.18

		 Interruptor simples - 2 teclas - placa 2x4" 

		pç

		2,00

		10,84

		21,68



		16.01.19

		 Interruptor simples - 2 teclas separadas - placa 2x4" 

		pç

		1,00

		26,95

		26,95



		16.01.20

		Tomada universal redonda 2P+T - 15A

		pç

		38,00

		9,56

		363,28



		16.01.21

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A

		pç

		8,00

		9,40

		75,20



		16.01.22

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 13 A

		pç

		6,00

		9,40

		56,40



		16.01.23

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A

		pç

		6,00

		13,00

		78,00



		16.01.24

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 63 A

		pç

		2,00

		13,00

		26,00



		16.01.25

		Interruptor bipolar DR (fase/neutro - Ln 30mA) - DIN 25A

		pç

		20,00

		26,95

		539,00



		16.01.26

		Eletroduto pvc flexível leve 1"

		m

		20,4

		4,93

		100,47



		16.01.27

		Eletroduto pvc flexível leve 3/4"

		m

		191,20

		3,86

		738,51



		16.01.28

		Eletroduto pvc de rosca 1"

		m

		16,20

		9,99

		161,80



		16.01.29

		Eletroduto pvc de rosca  1.1/2"

		m

		1,00

		18,96

		18,96



		16.01.30

		Eletroduto pvc de rosca 1.1/4"

		m

		26,50

		12,25

		324,63



		16.01.31

		Eletroduto pvc de rosca 2"

		m

		3,10

		23,03

		71,38



		16.01.32

		Eletroduto pvc de rosca 2.1/2"

		m

		29,80

		43,55

		1.297,79



		16.01.33

		Eletroduto pvc de rosca 3/4"

		m

		3

		6,775

		20,33



		16.01.34

		Luminária sobrepor  p/ fluoresc. Tubular 2x40 w 

		pç

		37,00

		75,45

		2.791,65



		16.01.35

		Luminária spot compacta 

		pç

		2

		19,61

		39,23



		16.01.36

		Luminária fluorescente completa, 2x40W

		pç

		76,00

		128,17

		9.740,92



		16.01.37

		Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação.

		pç

		1,00

		472,95

		472,95



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16.02

		MATERIAL PARA SPDA

		 

		 

		 

		1.475,45



		16.02.01

		Haste copperweld 5/8"X3,0m com conector

		unid

		3,00

		39,15

		117,45



		16.02.02

		Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador

		m

		40,00

		33,95

		1.358,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		17

		LIMPEZA 

		 

		 

		 

		10.412,32



		17.01

		Limpeza geral da obra

		m²

		1.867,68

		5,58

		10.412,32



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TOTAL GERAL

		1.212.381,34





		

		



		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 



		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 



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



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



		CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO - CAMPUS SANTO AMARO



		

		

		

		

		

		



		Nota: Em todos os itens estão inclusos os materiais, equipamentos e suas execuções

		Sinapi Jun/10 e PINI Maio/10 - BDI 25%



		ITEM

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

		UNID

		QUANT

		PREÇO

		 



		 

		 

		 

		 

		UNITÁRIO

		TOTAL



		01

		SERVIÇOS PRELIMINARES

		 

		 

		 

		164.962,60



		 

		 

		 

		 

		 

		



		01.01

		Taxas e emolumentos

		Vb

		2.000,00

		3,00

		6.000,00



		01.02

		Barracão de obra

		m²

		40,00

		211,81

		8.472,40



		01.03

		Locação de obra

		m²

		1.867,68

		8,59

		16.038,70



		01.04

		Placa da obra em chapa de aço zincado e estrutura de madeira

		m²

		9,00

		169,79

		1.528,09



		01.05

		Raspagem e Limpeza do terreno mecanizada

		m²

		1.867,68

		0,73

		1.363,41



		01.06

		Tapume de chapa mad. 6mm - Fechamento de área

		m²

		4.000,00

		32,89

		131.560,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		02

		MOVIMENTO DE TERRA

		 

		 

		 

		59.536,93



		02.01

		Regularização mecânica do terreno

		m²

		1.867,68

		0,90

		1.680,91



		02.02

		Transporte e descarga de entulho em caminhão basculante de 6m³, dist. Até 9 Km

		m³

		560,00

		17,13

		9.590,00



		02.03

		Transporte de material - Bota-Fora 10 Km

		m³

		1.400,00

		12,41

		17.374,00



		02.04

		Carga mecanizada de solo

		M³

		1.400,00

		3,76

		5.264,00



		02.05

		Escavação mecanizada  mat. 1ª cat.

		m³

		1.000,00

		3,85

		3.850,00



		02.06

		Escavação mecanizada  mat. 2ª cat.

		m³

		186,97

		12,16

		2.274,02



		02.07

		Aterro, espalhamento e comp. com mat. de empréstimo

		m³

		400,00

		48,76

		19.504,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		03

		INFRA ESTRUTURA

		 

		 

		 

		65.713,81



		03.01

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

		m³

		329,16

		22,90

		7.537,76



		03.02

		Reaterro manual compacto

		m³

		276,91

		4,19

		1.159,56



		03.03

		Lastro em concreto magro, h=7cm

		m²

		338,25

		27,14

		9.179,26



		03.04

		Concreto 25Mpa

		m³

		52,25

		333,70

		17.435,83



		03.05

		Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em fundação

		m³

		52,25

		59,53

		3.110,18



		03.06

		Espalhamento e compactação de cascalho para construção de arquibancada

		m³

		130,91

		7,05

		922,92



		03.07

		Forma em tábua de pinho para fundação

		m²

		502,73

		25,34

		12.737,92



		03.08

		Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm

		kg

		    723,70 

		5,21

		3.772,29



		03.09

		Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm

		kg

		    764,90 

		5,31

		4.063,53



		03.10

		Aço CA-60

		kg

		    667,00 

		8,69

		5.794,56



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		04

		SUPER ESTRUTURA

		 

		 

		 

		136.569,45



		04.01

		Concreto 25Mpa

		m³

		84,17

		333,70

		28.087,53



		04.02

		Transporte,lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estrutura

		m³

		84,17

		116,75

		9.826,85



		04.03

		Forma em chapa compensada resinada 12mm

		m²

		1.034,92

		53,40

		55.264,73



		04.04

		Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm

		kg

		 1.993,20 

		5,21

		10.389,56



		04.05

		Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm

		kg

		 1.650,40 

		5,31

		8.767,75



		04.06

		Aço CA-60

		kg

		    933,30 

		8,69

		8.108,04



		04.07

		Fornecimento e execução de estrutura metálica aço ASTM - A 242 conf. projeto específico de estrutura metálica incl. pint. de tratamento

		kg

		1.500,00

		10,75

		16.125,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		05

		PAREDES E PAINÉIS

		 

		 

		 

		52.064,95



		05.01

		Alvenaria de bloco cerâmico 15cm bloco cerâmico furado 9x19x19

		m²

		 1.191,50 

		26,86

		32.006,67



		05.02

		Verga em concreto armado

		m

		      62,80 

		16,48

		1.034,63



		05.03

		Contra-verga em concreto armado

		m

		      60,80 

		15,01

		912,76



		05.04

		Alvenaria de elemento vazado (combogó cerâmico) assentado com argamassa traço 1:6:2 de cimento, areia e arenoso

		m²

		    250,80 

		72,21

		18.110,90



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		06

		COBERTURA

		 

		 

		 

		187.837,53



		06.01

		Cobertura em telha ondulada em alumínio galvanizado, esp=1mm

		m²

		 1.986,56 

		92,42

		183.597,88



		06.02

		Calha metálica em aço galvanizado 80x30 cm

		m

		    102,50 

		41,36

		4.239,66



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		07

		ESQUADRIAS

		 

		 

		 

		42.659,82



		07.01

		ESQUADRIAS METÁLICAS

		 

		 

		 

		 



		07.01.01

		Porta em lambri de alumínio anodizado natural

		m²

		      48,00 

		466,05

		22.370,40



		07.01.02

		Basculante em alumínio anodizado natural

		m²

		      25,80 

		436,39

		11.258,80



		07.01.03

		Porta de box em vidro temperado 10mm

		m²

		      20,16 

		318,66

		6.424,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		07.02

		ESQUADRIAS EM MADEIRA

		 

		 

		 

		 



		07.02.01

		Porta de madeira prensada com laminado melamínico 80x210 incl. guarnições, ferragens e fechadura

		un

		       4,00 

		290,81

		1.163,25



		07.02.02

		Porta de madeira prensada com laminado melamínico 90x210 incl. guarnições, ferragens e fechadura

		un

		       5,00 

		288,64

		1.443,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		08

		REVESTIMENTOS

		 

		 

		 

		69.076,54



		08.01

		Chapisco

		m²

		 2.203,00 

		3,59

		7.903,26



		08.02

		Massa única

		m²

		 1.894,74 

		23,34

		44.218,49



		08.03

		Emboço

		m²

		    307,50 

		17,61

		5.415,84



		08.04

		Revestimento cerâmico 10x10cm

		m²

		    307,50 

		37,53

		11.538,94



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		09

		SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS

		 

		 

		 

		8.026,72



		09.01

		Rodapé em alta resistência 10 cm

		m

		    206,55 

		24,60

		5.081,13



		09.02

		Peitoril em mármore branco nacional 2x15cm

		m

		      48,00 

		54,11

		2.597,40



		09.03

		Soleira de marmorite pré moldada, largura de 15cm, assentada com argamassa de cimento e areia

		m

		       8,20 

		42,46

		348,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		VIDROS E ESPELHO

		 

		 

		 

		4.256,61



		10.01

		Vidro liso incolor comum 4mm

		m²

		      30,00 

		86,69

		2.600,63



		10.02

		Espelho cristal nacional 3mm fixação dos espelhos em botões francês cromado conf. det.

		m²

		       5,50 

		301,09

		1.655,98



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		PISOS E PAVIMENTAÇÃO

		 

		 

		 

		280.344,84



		11.01

		Contrapiso impermeabilizado

		m²

		1.836,72

		48,86

		89.746,73



		11.02

		Piso cerâmica tipo A 31x31cm, PEI IV

		m²

		    102,00 

		47,65

		4.860,30



		11.03

		Piso em alta resistência conf. espec. com juntas plásticas inclusive polimento

		m²

		 1.704,82 

		61,71

		105.208,70



		11.04

		Passeio externo em concreto lavado com junta seca

		m²

		    365,00 

		25,30

		9.234,50



		11.05

		Meio fio tipo econômico

		m

		    340,00 

		29,58

		10.057,20



		11.06

		Pav. em paralelo sobre areia inc. reg. e comp. da base

		m²

		 1.190,00 

		51,46

		61.237,40



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		PINTURA

		 

		 

		 

		37.882,12



		12.01

		Pintura acrílica c/ massa acrílica

		m²

		 2.095,00 

		15,74

		32.975,30



		12.02

		Pintura acrílica p/ demarcação de faixa em quadra poliesportiva

		m

		      45,00 

		7,33

		329,63



		12.03

		Pintura PVA c/ massa PVA em teto

		m²

		    290,80 

		15,74

		4.577,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		13

		DIVISÓRIAS, GRADIS, BANCADAS E ARREMATES

		 

		 

		 

		54.332,60



		13.01

		Bancada em granito cinza polido e=3cm L=55cm p/ lavatório conf. espec. e det.

		m

		      11,00 

		154,60

		1.700,60



		13.02

		Rodopia em granito cinza polido h=10cm conf. espec. e det.

		m

		      11,00 

		51,31

		564,44



		13.03

		Divisória em granito cinza polido e=3cm, p/ sanitário, incl. ferragens e fixações conf.espec. e det.

		m²

		      47,70 

		218,51

		10.423,05



		13.04

		Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galvanizado com costura DIN 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2"

		m²

		    379,00 

		109,88

		41.644,52



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

		 

		 

		 

		17.320,25



		14.01

		Alimentação

		 

		 

		 

		236,17



		14.01.01

		Registro de esfera 1/2"

		pç

		1,00

		65,51

		65,51



		14.01.02

		Registro de esfera borboleta bruto 1/2"

		pç

		1,00

		17,69

		17,69



		14.01.03

		Colar de tomada em PVC misto soldável 1/2"

		pç

		1,00

		31,36

		31,36



		14.01.04

		Joelho 90 PVC misto soldável com rosca 20 mm - 1/2"

		pç

		4,00

		7,89

		31,55



		14.01.05

		Tubos PVC rígido roscável 1/2"

		m

		0,28

		10,41

		2,92



		14.01.06

		Adaptador PVC rígido soldável longo c/ flange p/ caixa d'água 25 mm - 3/4"

		pç

		1,00

		10,89

		10,89



		14.01.07

		Adaptador PVC rígido soldável curto c/ bolsa - rosca p/ registro 20 mm - 1/2"

		pç

		2,00

		9,14

		18,28



		14.01.08

		Joelho 90 PVC rígido soldável 20 mm

		pç

		3,00

		3,93

		11,78



		14.01.09

		Luva PVC rígido soldável 20 mm

		pç

		1,00

		2,54

		2,54



		14.01.10

		Tubo PVC rígido soldável 20 mm

		m

		10,49

		4,16

		43,66



		14.02

		Esgoto

		 

		 

		 

		3.217,64



		14.02.01

		Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 60 x 60 cm

		pç

		4,00

		102,26

		409,05



		14.02.02

		Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 80 x 80 cm

		pç

		1,00

		49,06

		49,06



		14.02.03

		Caixa sinfonada PVC 100 x 100 x 50

		pç

		2,00

		30,74

		61,48



		14.02.04

		Caixa sinfonada PVC 150 x 150 x 50

		pç

		3,00

		30,04

		90,11



		14.02.05

		Sifão em PVC de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"

		pç

		10,00

		12,93

		129,25



		14.02.06

		Sifão flexível em PVC p/ mictório 1.1/4" - 2"

		pç

		3,00

		12,93

		38,78



		14.02.07

		Válvula p/ lavatório e tanque 1"

		pç

		10,00

		7,05

		70,50



		14.02.08

		Tubo ponta-bolsa em PVC rígido 40 mm

		m

		0,80

		7,49

		5,99



		14.02.09

		Curva 90 curta em PVC 50 mm 

		pç

		3,00

		10,38

		31,13



		14.02.10

		Curva 90 curta em PVC 40 mm 

		pç

		10,00

		5,15

		51,50



		14.02.11

		Joelho 45 em PVC 100 mm 

		pç

		3,00

		16,04

		48,11



		14.02.12

		Joelho 45 em PVC 40 mm 

		pç

		24,00

		6,75

		162,00



		14.02.13

		Joelho 45 em PVC 50 mm 

		pç

		8,00

		8,35

		66,80



		14.02.14

		Joelho 90 em PVC 100 mm 

		pç

		7,00

		16,53

		115,68



		14.02.15

		Joelho 90 em PVC 50 mm 

		pç

		7,00

		7,81

		54,69



		14.02.16

		Joelho 90 em PVC c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"

		pç

		10,00

		6,54

		65,40



		14.02.17

		Junção simples em PVC 100 mm - 50 mm

		pç

		4,00

		23,59

		94,35



		14.02.18

		Junção simples em PVC 100 mm - 100 mm

		pç

		2,00

		25,59

		51,18



		14.02.19

		Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"

		m

		35,86

		23,55

		844,50



		14.02.20

		Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm

		m

		40,42

		7,49

		302,64



		14.02.21

		Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"

		m

		20,36

		10,78

		219,38



		14.02.22

		Fornecimento e instalação deTê 45 em PVC 40 mm

		pç

		8,00

		13,40

		107,20



		14.02.23

		Fornecimento e instalação de Tê 90 em PVC 40 mm

		pç

		1,00

		13,40

		13,40



		14.02.24

		Tê sanitário em PVC 100 mm - 50 mm

		pç

		3,00

		22,83

		68,48



		14.02.25

		Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm

		pç

		5,00

		13,40

		67,00



		14.03

		Águas Pluviais

		 

		 

		 

		498,24



		14.03.01

		Ralo sinfonado cilíndrico 100x40 mm

		pç

		12,00

		25,91

		310,95



		14.03.02

		Grelha redonda p/ caixa sifonada e ralo seco 100mm

		pç

		12,00

		14,23

		170,76



		14.03.03

		Joelho 90 PVC 100mm

		pç

		1,00

		16,53

		16,53



		14.04

		Ventilação

		 

		 

		 

		253,43



		14.04.01

		Joelho 45 PVC 50 mm

		pç

		9,00

		8,35

		75,15



		14.04.02

		Joelho 90 PVC 50 mm

		pç

		3,00

		7,81

		23,44



		14.04.03

		Tubo rígido PVC c/ ponta lisa 50 mm - 2"

		m

		10,64

		10,78

		114,65



		14.04.04

		Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm

		pç

		3,00

		13,40

		40,20



		14.05

		Água fria

		 

		 

		 

		13.114,77



		14.05.01

		Vaso sanitário c/ caixa acoplada 1/2"

		pç

		8,00

		254,85

		2.038,80



		14.05.02

		Tubo de aço galvanizado 80 - 3"

		m

		3,28

		84,59

		277,45



		14.05.03

		Joelho 90 em ferro maleável classe 10 80mm

		pç

		2,00

		108,71

		217,42



		14.05.04

		Luva em ferro maleável classe 10 80mm

		pç

		1,00

		56,65

		56,65



		14.05.05

		Niple duplo em ferro maleável classe 10 3"

		pç

		2,00

		47,05

		94,10



		14.05.06

		Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2"

		pç

		7,00

		58,53

		409,68



		14.05.07

		Registro de pressão c/ canopla cromada 1/2"

		pç

		12,00

		65,51

		786,15



		14.05.08

		Registro bruto de gaveta industrial 3"

		pç

		1,00

		263,48

		263,48



		14.05.09

		Joelho 90 soldável c/ rosca em PVC misto 20 mm - 1/2"

		pç

		8,00

		5,85

		46,80



		14.05.10

		Luva soldável em PVC misto 20 mm - 1/2"

		pç

		12,00

		4,00

		48,00



		14.05.11

		Adaptador p/ caixa d'água em ferro maleável classe 10 3"

		pç

		1,00

		188,90

		188,90



		14.05.12

		Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em PVC rígido 25 mm - 3/4"

		pç

		1,00

		10,89

		10,89



		14.05.13

		Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em PVC rígido 50 mm - 1 1/2"

		pç

		3,00

		24,14

		72,41



		14.05.14

		Adaptador soldável curto c/ bolsa - rosca p/ registro em PVC rígido 20 mm - 1/2"

		pç

		26,00

		9,14

		237,58



		14.05.15

		Bucha de redução soldável curta em PVC rígido 25 mm - 20 mm

		pç

		2,00

		13,58

		27,15



		14.05.16

		Curva 90 soldável em PVC rígido 25mm

		pç

		1,00

		4,28

		4,28



		14.05.17

		Joelho 90 soldável em PVC rígido 20 mm

		pç

		40,00

		3,93

		157,00



		14.05.18

		Joelho 90 soldável em PVC rígido 25 mm

		pç

		6,00

		4,28

		25,65



		14.05.19

		Luva soldável em PVC rígido 20 mm

		pç

		2,00

		2,81

		5,63



		14.05.20

		Luva soldável em PVC rígido 25 mm

		pç

		2,00

		3,94

		7,88



		14.05.21

		Tubo em PVC rígido soldável 20 mm

		m

		121,63

		4,16

		506,28



		14.05.22

		Tubo em PVC rígido soldável 25 mm

		m

		17,05

		11,81

		201,40



		14.05.23

		Tê 90 soldável em PVC rígido 20 mm

		pç

		29,00

		4,16

		120,71



		14.05.24

		Tê 90 soldável em PVC rígido 25 mm

		pç

		3,00

		4,54

		13,61



		14.05.25

		Joelho 90 soldável em PVC azul c/ bucha de latão 20 mm - 1/2"

		pç

		25,00

		5,25

		131,25



		14.05.26

		Torneira para lavatório c/ fechamento automático 20mm - 1/2"

		pç

		10,00

		140,93

		1.409,30



		14.05.27

		Mictório de descarga descontínua 1/2" em louça completo incluso fixações 

		pç

		3,00

		235,26

		705,79



		14.05.28

		Chuveiro 20mm - 1/2"

		un

		12,00

		31,96

		383,55



		14.05.29

		Lavatório em louça branca 

		un

		8,00

		65,40

		523,20



		14.05.30

		Lavatório de canto em louça branca (sanit. Deficiente)

		un

		2,00

		2.071,90

		4.143,80



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

		 

		 

		 

		82.552,52



		15.01

		Calha em chapa galvanizada e=65mm

		m

		90,00

		28,90

		2.601,00



		15.02

		Condutor vertical tubo PVC 100mm

		m

		80,00

		31,58

		2.526,40



		15.03

		Const.de cx. de inspeção em alv. de tijolo maciço 60x60x60cm, incl. esc. e tampa

		unid

		8,00

		102,26

		818,08



		15.04

		Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø150mm

		M

		1.760,00

		41,55

		73.128,00



		15.05

		Construção de caixa coletora TIPO N1, incl. grelha de ferro fundido

		unid

		3,00

		751,74

		2.255,22



		15.06

		Construção de caixa de passagem 0,6x0,6

		UNID

		3,00

		407,94

		1.223,82



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16

		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

		 

		 

		 

		25.423,98



		16.01

		MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

		 

		 

		 

		 



		16.01.01

		Caixa pvc 4x2"

		pç

		54,00

		5,53

		298,62



		16.01.02

		Caixa pvc octogonal 3x3"

		pç

		39,00

		7,17

		279,63



		16.01.03

		Curva 180º pvc rosca 1"

		pç

		1,00

		7,62

		7,62



		16.01.04

		Curva 45º pvc rosca  1.1/2"

		pç

		1,00

		12,04

		12,04



		16.01.05

		Curva 90º pvc longa rosca 1.1/2"

		pç

		1,00

		5,23

		5,23



		16.01.06

		Curva 90º pvc longa rosca 3/4"

		pç

		1,00

		3,93

		3,93



		16.01.07

		Luva pvc rosca 1.1/2"

		pç

		3,00

		5,75

		17,25



		16.01.08

		Luva pvc rosca 2.1/2"

		pç

		9,00

		16,79

		151,09



		16.01.09

		Luva pvc rosca 3/4"

		pç

		3,00

		3,49

		10,46



		16.01.10

		Luva aço galvan. Pesado 2.1/2"

		pç

		1,00

		38,66

		38,66



		16.01.11

		Cabo unipolar de cobre, isol.hepr - ench.eva - 0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 1.5 mm²

		m

		2,90

		3,10

		8,99



		16.01.12

		Cabo unipolar de cobre,isol.hepr - ench.eva - 0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 10 mm²

		m

		157,10

		6,93

		1.088,70



		16.01.13

		Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v - (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 10 mm²

		m

		419,80

		8,65

		3.631,27



		16.01.14

		Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v - (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 2.5 mm²

		m

		652,20

		2,33

		1.519,63



		16.01.15

		Cabo unipolar de cobre,isol. PVC - 450/750v - (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 4 mm²

		m

		345,00

		3,51

		1.210,95



		16.01.16

		Caixa de passagem - embutir - Aço pintada (ref Brum) 100x100x80mm

		pç

		4,00

		17,54

		70,16



		16.01.17

		 Interruptor simples - 1 tecla - placa 2x4" 

		pç

		13,00

		8,05

		104,65



		16.01.18

		 Interruptor simples - 2 teclas - placa 2x4" 

		pç

		2,00

		10,84

		21,68



		16.01.19

		 Interruptor simples - 2 teclas separadas - placa 2x4" 

		pç

		1,00

		26,95

		26,95



		16.01.20

		Tomada universal redonda 2P+T - 15A

		pç

		38,00

		9,56

		363,28



		16.01.21

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A

		pç

		8,00

		9,40

		75,20



		16.01.22

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 13 A

		pç

		6,00

		9,40

		56,40



		16.01.23

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A

		pç

		6,00

		13,00

		78,00



		16.01.24

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 63 A

		pç

		2,00

		13,00

		26,00



		16.01.25

		Interruptor bipolar DR (fase/neutro - Ln 30mA) - DIN 25A

		pç

		20,00

		26,95

		539,00



		16.01.26

		Eletroduto pvc flexível leve 1"

		m

		20,4

		4,93

		100,47



		16.01.27

		Eletroduto pvc flexível leve 3/4"

		m

		191,20

		3,86

		738,51



		16.01.28

		Eletroduto pvc de rosca 1"

		m

		16,20

		9,99

		161,80



		16.01.29

		Eletroduto pvc de rosca  1.1/2"

		m

		1,00

		18,96

		18,96



		16.01.30

		Eletroduto pvc de rosca 1.1/4"

		m

		26,50

		12,25

		324,63



		16.01.31

		Eletroduto pvc de rosca 2"

		m

		3,10

		23,03

		71,38



		16.01.32

		Eletroduto pvc de rosca 2.1/2"

		m

		29,80

		43,55

		1.297,79



		16.01.33

		Eletroduto pvc de rosca 3/4"

		m

		3

		6,775

		20,33



		16.01.34

		Luminária sobrepor  p/ fluoresc. Tubular 2x40 w 

		pç

		37,00

		75,45

		2.791,65



		16.01.35

		Luminária spot compacta 

		pç

		2

		19,61

		39,23



		16.01.36

		Luminária fluorescente completa, 2x40W

		pç

		76,00

		128,17

		9.740,92



		16.01.37

		Quadro de distribuição de energia em chapa metalica, de embutir, com porta, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação

		pç

		1,00

		472,95

		472,95



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16.02

		MATERIAL PARA SPDA

		 

		 

		 

		1.475,45



		16.02.01

		Haste copperweld 5/8"X3,0m com conector

		unid

		3,00

		39,15

		117,45



		16.02.02

		Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador

		m

		40,00

		33,95

		1.358,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		17

		LIMPEZA 

		 

		 

		 

		10.412,32



		17.01

		Limpeza geral da obra

		m²

		1.867,68

		5,58

		10.412,32



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TOTAL GERAL

		1.300.449,03





		

		



		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 



		MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 



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



		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



		CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO - CAMPUS SIMÕES FILHO



		

		

		

		

		

		



		Nota: Em todos os itens estão inclusos os materiais, equipamentos e suas execuções

		Sinapi Jun/10 e PINI Maio/10 - BDI 25%



		ITEM

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

		UNID

		QUANT

		PREÇO

		 



		 

		 

		 

		 

		UNITÁRIO

		TOTAL



		01

		SERVIÇOS PRELIMINARES

		 

		 

		 

		164.962,60



		 

		 

		 

		 

		 

		



		01.01

		Taxas e emolumentos

		Vb

		2.000,00

		3,00

		6.000,00



		01.02

		Barracão de obra

		m²

		40,00

		211,81

		8.472,40



		01.03

		Locação de obra

		m²

		1.867,68

		8,59

		16.038,70



		01.04

		Placa da obra em chapa de aço zincado e estrutura de madeira

		m²

		9,00

		169,79

		1.528,09



		01.05

		Raspagem e Limpeza do terreno mecanizada

		m²

		1.867,68

		0,73

		1.363,41



		01.06

		Tapume de chapa mad. 6mm - Fechamento de área

		m²

		4.000,00

		32,89

		131.560,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		02

		MOVIMENTO DE TERRA

		 

		 

		 

		59.536,93



		02.01

		Regularização mecânica do terreno

		m²

		1.867,68

		0,90

		1.680,91



		02.02

		Transporte e descarga de entulho em caminhão basculante de 6m³, dist. Até 9 Km

		m³

		560,00

		17,13

		9.590,00



		02.03

		Transporte de material - Bota-Fora 10 Km

		m³

		1.400,00

		12,41

		17.374,00



		02.04

		Carga mecanizada de solo

		M³

		1.400,00

		3,76

		5.264,00



		02.05

		Escavação mecanizada  mat. 1ª cat.

		m³

		1.000,00

		3,85

		3.850,00



		02.06

		Escavação mecanizada  mat. 2ª cat.

		m³

		186,97

		12,16

		2.274,02



		02.07

		Aterro, espalhamento e comp. com mat. de empréstimo

		m³

		400,00

		48,76

		19.504,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		03

		INFRA ESTRUTURA

		 

		 

		 

		65.713,81



		03.01

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

		m³

		329,16

		22,90

		7.537,76



		03.02

		Reaterro manual compacto

		m³

		276,91

		4,19

		1.159,56



		03.03

		Lastro em concreto magro, h=7cm

		m²

		338,25

		27,14

		9.179,26



		03.04

		Concreto 25Mpa

		m³

		52,25

		333,70

		17.435,83



		03.05

		Transporte, lançamento, adensamento e acabamento de concreto em fundação

		m³

		52,25

		59,53

		3.110,18



		03.06

		Espalhamento e compactação de cascalho para construção de arquibancada

		m³

		130,91

		7,05

		922,92



		03.07

		Forma em tábua de pinho para fundação

		m²

		502,73

		25,34

		12.737,92



		03.08

		Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm

		kg

		    723,70 

		5,21

		3.772,29



		03.09

		Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm

		kg

		    764,90 

		5,31

		4.063,53



		03.10

		Aço CA-60

		kg

		    667,00 

		8,69

		5.794,56



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		04

		SUPER ESTRUTURA

		 

		 

		 

		136.569,45



		04.01

		Concreto 25Mpa

		m³

		84,17

		333,70

		28.087,53



		04.02

		Transporte,lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estrutura

		m³

		84,17

		116,75

		9.826,85



		04.03

		Forma em chapa compensada resinada 12mm

		m²

		1.034,92

		53,40

		55.264,73



		04.04

		Aço CA-50 Ø 12,5 a 20,0mm

		kg

		 1.993,20 

		5,21

		10.389,56



		04.05

		Aço CA-50 Ø 6,3 a 10,0mm

		kg

		 1.650,40 

		5,31

		8.767,75



		04.06

		Aço CA-60

		kg

		    933,30 

		8,69

		8.108,04



		04.07

		Fornecimento e execução de estrutura metálica aço ASTM - A 242 conf. projeto específico de estrutura metálica incl. pint. de tratamento

		kg

		1.500,00

		10,75

		16.125,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		05

		PAREDES E PAINÉIS

		 

		 

		 

		52.064,95



		05.01

		Alvenaria de bloco cerâmico 15cm bloco cerâmico furado 9x19x19

		m²

		 1.191,50 

		26,86

		32.006,67



		05.02

		Verga em concreto armado

		m

		      62,80 

		16,48

		1.034,63



		05.03

		Contra-verga em concreto armado

		m

		      60,80 

		15,01

		912,76



		05.04

		Alvenaria de elemento vazado (combogó cerâmico) assentado com argamassa traço 1:6:2 de cimento, areia e arenoso

		m²

		    250,80 

		72,21

		18.110,90



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		06

		COBERTURA

		 

		 

		 

		187.837,53



		06.01

		Cobertura em telha ondulada em alumínio galvanizado, esp=1mm

		m²

		 1.986,56 

		92,42

		183.597,88



		06.02

		Calha metálica em aço galvanizado 80x30 cm

		m

		    102,50 

		41,36

		4.239,66



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		07

		ESQUADRIAS

		 

		 

		 

		42.659,82



		07.01

		ESQUADRIAS METÁLICAS

		 

		 

		 

		 



		07.01.01

		Porta em lambri de alumínio anodizado natural

		m²

		      48,00 

		466,05

		22.370,40



		07.01.02

		Basculante em alumínio anodizado natural

		m²

		      25,80 

		436,39

		11.258,80



		07.01.03

		Porta de box em vidro temperado 10mm

		m²

		      20,16 

		318,66

		6.424,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		07.02

		ESQUADRIAS EM MADEIRA

		 

		 

		 

		 



		07.02.01

		Porta de madeira prensada com laminado melamínico 80x210 incl. guarnições, ferragens e fechadura

		un

		       4,00 

		290,81

		1.163,25



		07.02.02

		Porta de madeira prensada com laminado melamínico 90x210 incl. guarnições, ferragens e fechadura

		un

		       5,00 

		288,64

		1.443,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		08

		REVESTIMENTOS

		 

		 

		 

		69.076,54



		08.01

		Chapisco

		m²

		 2.203,00 

		3,59

		7.903,26



		08.02

		Massa única

		m²

		 1.894,74 

		23,34

		44.218,49



		08.03

		Emboço

		m²

		    307,50 

		17,61

		5.415,84



		08.04

		Revestimento cerâmico 10x10cm

		m²

		    307,50 

		37,53

		11.538,94



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		09

		SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS

		 

		 

		 

		8.026,72



		09.01

		Rodapé em alta resistência 10 cm

		m

		    206,55 

		24,60

		5.081,13



		09.02

		Peitoril em mármore branco nacional 2x15cm

		m

		      48,00 

		54,11

		2.597,40



		09.03

		Soleira de marmorite pré moldada, largura de 15cm, assentada com argamassa de cimento e areia

		m

		       8,20 

		42,46

		348,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		VIDROS E ESPELHO

		 

		 

		 

		4.256,61



		10.01

		Vidro liso incolor comum 4mm

		m²

		      30,00 

		86,69

		2.600,63



		10.02

		Espelho cristal nacional 3mm fixação dos espelhos em botões francês cromado conf. det.

		m²

		       5,50 

		301,09

		1.655,98



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		PISOS E PAVIMENTAÇÃO

		 

		 

		 

		280.344,84



		11.01

		Contrapiso impermeabilizado

		m²

		1.836,72

		48,86

		89.746,73



		11.02

		Piso cerâmica tipo A 31x31cm, PEI IV

		m²

		    102,00 

		47,65

		4.860,30



		11.03

		Piso em alta resistência conf. espec. com juntas plásticas inclusive polimento

		m²

		 1.704,82 

		61,71

		105.208,70



		11.04

		Passeio externo em concreto lavado com junta seca

		m²

		    365,00 

		25,30

		9.234,50



		11.05

		Meio fio tipo econômico

		m

		    340,00 

		29,58

		10.057,20



		11.06

		Pav. em paralelo sobre areia inc. reg. e comp. da base

		m²

		 1.190,00 

		51,46

		61.237,40



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		PINTURA

		 

		 

		 

		37.882,12



		12.01

		Pintura acrílica c/ massa acrílica

		m²

		 2.095,00 

		15,74

		32.975,30



		12.02

		Pintura acrílica p/ demarcação de faixa em quadra poliesportiva

		m

		      45,00 

		7,33

		329,63



		12.03

		Pintura PVA c/ massa PVA em teto

		m²

		    290,80 

		15,74

		4.577,19



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		13

		DIVISÓRIAS, GRADIS, BANCADAS E ARREMATES

		 

		 

		 

		54.332,60



		13.01

		Bancada em granito cinza polido e=3cm L=55cm p/ lavatório conf. espec. e det.

		m

		      11,00 

		154,60

		1.700,60



		13.02

		Rodopia em granito cinza polido h=10cm conf. espec. e det.

		m

		      11,00 

		51,31

		564,44



		13.03

		Divisória em granito cinza polido e=3cm, p/ sanitário, incl. ferragens e fixações conf.espec. e det.

		m²

		      47,70 

		218,51

		10.423,05



		13.04

		Alambrado para quadra poliesportiva, estruturada em tubo de aço galvanizado com costura DIN 2440, diâmetro 2", e tela em arame galvanizado 14 BWG, malha quadrada com abertura de 2"

		m²

		    379,00 

		109,88

		41.644,52



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

		 

		 

		 

		17.320,25



		14.01

		Alimentação

		 

		 

		 

		236,17



		14.01.01

		Registro de esfera 1/2"

		pç

		1,00

		65,51

		65,51



		14.01.02

		Registro de esfera borboleta bruto 1/2"

		pç

		1,00

		17,69

		17,69



		14.01.03

		Colar de tomada em PVC misto soldável 1/2"

		pç

		1,00

		31,36

		31,36



		14.01.04

		Joelho 90 PVC misto soldável com rosca 20 mm - 1/2"

		pç

		4,00

		7,89

		31,55



		14.01.05

		Tubos PVC rígido roscável 1/2"

		m

		0,28

		10,41

		2,92



		14.01.06

		Adaptador PVC rígido soldável longo c/ flange p/ caixa d'água 25 mm - 3/4"

		pç

		1,00

		10,89

		10,89



		14.01.07

		Adaptador PVC rígido soldável curto c/ bolsa - rosca p/ registro 20 mm - 1/2"

		pç

		2,00

		9,14

		18,28



		14.01.08

		Joelho 90 PVC rígido soldável 20 mm

		pç

		3,00

		3,93

		11,78



		14.01.09

		Luva PVC rígido soldável 20 mm

		pç

		1,00

		2,54

		2,54



		14.01.10

		Tubo PVC rígido soldável 20 mm

		m

		10,49

		4,16

		43,66



		14.02

		Esgoto

		 

		 

		 

		3.217,64



		14.02.01

		Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 60 x 60 cm

		pç

		4,00

		102,26

		409,05



		14.02.02

		Caixa de inspeção de esgoto sinfonada 80 x 80 cm

		pç

		1,00

		49,06

		49,06



		14.02.03

		Caixa sinfonada PVC 100 x 100 x 50

		pç

		2,00

		30,74

		61,48



		14.02.04

		Caixa sinfonada PVC 150 x 150 x 50

		pç

		3,00

		30,04

		90,11



		14.02.05

		Sifão em PVC de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2"

		pç

		10,00

		12,93

		129,25



		14.02.06

		Sifão flexível em PVC p/ mictório 1.1/4" - 2"

		pç

		3,00

		12,93

		38,78



		14.02.07

		Válvula p/ lavatório e tanque 1"

		pç

		10,00

		7,05

		70,50



		14.02.08

		Tubo ponta-bolsa em PVC rígido 40 mm

		m

		0,80

		7,49

		5,99



		14.02.09

		Curva 90 curta em PVC 50 mm 

		pç

		3,00

		10,38

		31,13



		14.02.10

		Curva 90 curta em PVC 40 mm 

		pç

		10,00

		5,15

		51,50



		14.02.11

		Joelho 45 em PVC 100 mm 

		pç

		3,00

		16,04

		48,11



		14.02.12

		Joelho 45 em PVC 40 mm 

		pç

		24,00

		6,75

		162,00



		14.02.13

		Joelho 45 em PVC 50 mm 

		pç

		8,00

		8,35

		66,80



		14.02.14

		Joelho 90 em PVC 100 mm 

		pç

		7,00

		16,53

		115,68



		14.02.15

		Joelho 90 em PVC 50 mm 

		pç

		7,00

		7,81

		54,69



		14.02.16

		Joelho 90 em PVC c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2"

		pç

		10,00

		6,54

		65,40



		14.02.17

		Junção simples em PVC 100 mm - 50 mm

		pç

		4,00

		23,59

		94,35



		14.02.18

		Junção simples em PVC 100 mm - 100 mm

		pç

		2,00

		25,59

		51,18



		14.02.19

		Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"

		m

		35,86

		23,55

		844,50



		14.02.20

		Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm

		m

		40,42

		7,49

		302,64



		14.02.21

		Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"

		m

		20,36

		10,78

		219,38



		14.02.22

		Fornecimento e instalação deTê 45 em PVC 40 mm

		pç

		8,00

		13,40

		107,20



		14.02.23

		Fornecimento e instalação de Tê 90 em PVC 40 mm

		pç

		1,00

		13,40

		13,40



		14.02.24

		Tê sanitário em PVC 100 mm - 50 mm

		pç

		3,00

		22,83

		68,48



		14.02.25

		Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm

		pç

		5,00

		13,40

		67,00



		14.03

		Águas Pluviais

		 

		 

		 

		498,24



		14.03.01

		Ralo sinfonado cilíndrico 100x40 mm

		pç

		12,00

		25,91

		310,95



		14.03.02

		Grelha redonda p/ caixa sifonada e ralo seco 100mm

		pç

		12,00

		14,23

		170,76



		14.03.03

		Joelho 90 PVC 100mm

		pç

		1,00

		16,53

		16,53



		14.04

		Ventilação

		 

		 

		 

		253,43



		14.04.01

		Joelho 45 PVC 50 mm

		pç

		9,00

		8,35

		75,15



		14.04.02

		Joelho 90 PVC 50 mm

		pç

		3,00

		7,81

		23,44



		14.04.03

		Tubo rígido PVC c/ ponta lisa 50 mm - 2"

		m

		10,64

		10,78

		114,65



		14.04.04

		Tê sanitário em PVC 50 mm - 50 mm

		pç

		3,00

		13,40

		40,20



		14.05

		Água fria

		 

		 

		 

		13.114,77



		14.05.01

		Vaso sanitário c/ caixa acoplada 1/2"

		pç

		8,00

		254,85

		2.038,80



		14.05.02

		Tubo de aço galvanizado 80 - 3"

		m

		3,28

		84,59

		277,45



		14.05.03

		Joelho 90 em ferro maleável classe 10 80mm

		pç

		2,00

		108,71

		217,42



		14.05.04

		Luva em ferro maleável classe 10 80mm

		pç

		1,00

		56,65

		56,65



		14.05.05

		Niple duplo em ferro maleável classe 10 3"

		pç

		2,00

		47,05

		94,10



		14.05.06

		Registro de gaveta c/ canopla cromada 1/2"

		pç

		7,00

		58,53

		409,68



		14.05.07

		Registro de pressão c/ canopla cromada 1/2"

		pç

		12,00

		65,51

		786,15



		14.05.08

		Registro bruto de gaveta industrial 3"

		pç

		1,00

		263,48

		263,48



		14.05.09

		Joelho 90 soldável c/ rosca em PVC misto 20 mm - 1/2"

		pç

		8,00

		5,85

		46,80



		14.05.10

		Luva soldável em PVC misto 20 mm - 1/2"

		pç

		12,00

		4,00

		48,00



		14.05.11

		Adaptador p/ caixa d'água em ferro maleável classe 10 3"

		pç

		1,00

		188,90

		188,90



		14.05.12

		Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em PVC rígido 25 mm - 3/4"

		pç

		1,00

		10,89

		10,89



		14.05.13

		Adaptador soldável c/ flange livre p/ caixa d'água em PVC rígido 50 mm - 1 1/2"

		pç

		3,00

		24,14

		72,41



		14.05.14

		Adaptador soldável curto c/ bolsa - rosca p/ registro em PVC rígido 20 mm - 1/2"

		pç

		26,00

		9,14

		237,58



		14.05.15

		Bucha de redução soldável curta em PVC rígido 25 mm - 20 mm

		pç

		2,00

		13,58

		27,15



		14.05.16

		Curva 90 soldável em PVC rígido 25mm

		pç

		1,00

		4,28

		4,28



		14.05.17

		Joelho 90 soldável em PVC rígido 20 mm

		pç

		40,00

		3,93

		157,00



		14.05.18

		Joelho 90 soldável em PVC rígido 25 mm

		pç

		6,00

		4,28

		25,65



		14.05.19

		Luva soldável em PVC rígido 20 mm

		pç

		2,00

		2,81

		5,63



		14.05.20

		Luva soldável em PVC rígido 25 mm

		pç

		2,00

		3,94

		7,88



		14.05.21

		Tubo em PVC rígido soldável 20 mm

		m

		121,63

		4,16

		506,28



		14.05.22

		Tubo em PVC rígido soldável 25 mm

		m

		17,05

		11,81

		201,40



		14.05.23

		Tê 90 soldável em PVC rígido 20 mm

		pç

		29,00

		4,16

		120,71



		14.05.24

		Tê 90 soldável em PVC rígido 25 mm

		pç

		3,00

		4,54

		13,61



		14.05.25

		Joelho 90 soldável em PVC azul c/ bucha de latão 20 mm - 1/2"

		pç

		25,00

		5,25

		131,25



		14.05.26

		Torneira para lavatório c/ fechamento automático 20mm - 1/2"

		pç

		10,00

		140,93

		1.409,30



		14.05.27

		Mictório de descarga descontínua 1/2" em louça completo incluso fixações 

		pç

		3,00

		235,26

		705,79



		14.05.28

		Chuveiro 20mm - 1/2"

		un

		12,00

		31,96

		383,55



		14.05.29

		Lavatório em louça branca 

		un

		8,00

		65,40

		523,20



		14.05.30

		Lavatório de canto em louça branca (sanit. Deficiente)

		un

		2,00

		2.071,90

		4.143,80



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS

		 

		 

		 

		82.552,52



		15.01

		Calha em chapa galvanizada e=65mm

		m

		90,00

		28,90

		2.601,00



		15.02

		Condutor vertical tubo PVC 100mm

		m

		80,00

		31,58

		2.526,40



		15.03

		Const.de cx. de inspeção em alv. de tijolo maciço 60x60x60cm, incl. esc. e tampa

		unid

		8,00

		102,26

		818,08



		15.04

		Fornecimento e assentamento de tubo PVC Ø150mm

		M

		1.760,00

		41,55

		73.128,00



		15.05

		Construção de caixa coletora TIPO N1, incl. grelha de ferro fundido

		unid

		3,00

		751,74

		2.255,22



		15.06

		Construção de caixa de passagem 0,6x0,6

		UNID

		3,00

		407,94

		1.223,82



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16

		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA

		 

		 

		 

		25.423,98



		16.01

		MATERIAL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

		 

		 

		 

		 



		16.01.01

		Caixa pvc 4x2"

		pç

		54,00

		5,53

		298,62



		16.01.02

		Caixa pvc octogonal 3x3"

		pç

		39,00

		7,17

		279,63



		16.01.03

		Curva 180º pvc rosca 1"

		pç

		1,00

		7,62

		7,62



		16.01.04

		Curva 45º pvc rosca  1.1/2"

		pç

		1,00

		12,04

		12,04



		16.01.05

		Curva 90º pvc longa rosca 1.1/2"

		pç

		1,00

		5,23

		5,23



		16.01.06

		Curva 90º pvc longa rosca 3/4"

		pç

		1,00

		3,93

		3,93



		16.01.07

		Luva pvc rosca 1.1/2"

		pç

		3,00

		5,75

		17,25



		16.01.08

		Luva pvc rosca 2.1/2"

		pç

		9,00

		16,79

		151,09



		16.01.09

		Luva pvc rosca 3/4"

		pç

		3,00

		3,49

		10,46



		16.01.10

		Luva aço galvan. Pesado 2.1/2"

		pç

		1,00

		38,66

		38,66



		16.01.11

		Cabo unipolar de cobre, isol.hepr - ench.eva - 0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 1.5 mm²

		m

		2,90

		3,10

		8,99



		16.01.12

		Cabo unipolar de cobre,isol.hepr - ench.eva - 0,6/1kv (ref. Pirelli afumex) 10 mm²

		m

		157,10

		6,93

		1.088,70



		16.01.13

		Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v - (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 10 mm²

		m

		419,80

		8,65

		3.631,27



		16.01.14

		Cabo unipolar de cobre,isol.PVC - 450/750v - (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 2.5 mm²

		m

		652,20

		2,33

		1.519,63



		16.01.15

		Cabo unipolar de cobre,isol. PVC - 450/750v - (ref. Pirelli Pirastic Ecoplus BWF flexível) 4 mm²

		m

		345,00

		3,51

		1.210,95



		16.01.16

		Caixa de passagem - embutir - Aço pintada (ref Brum) 100x100x80mm

		pç

		4,00

		17,54

		70,16



		16.01.17

		 Interruptor simples - 1 tecla - placa 2x4" 

		pç

		13,00

		8,05

		104,65



		16.01.18

		 Interruptor simples - 2 teclas - placa 2x4" 

		pç

		2,00

		10,84

		21,68



		16.01.19

		 Interruptor simples - 2 teclas separadas - placa 2x4" 

		pç

		1,00

		26,95

		26,95



		16.01.20

		Tomada universal redonda 2P+T - 15A

		pç

		38,00

		9,56

		363,28



		16.01.21

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A

		pç

		8,00

		9,40

		75,20



		16.01.22

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 13 A

		pç

		6,00

		9,40

		56,40



		16.01.23

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 25 A

		pç

		6,00

		13,00

		78,00



		16.01.24

		Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 63 A

		pç

		2,00

		13,00

		26,00



		16.01.25

		Interruptor bipolar DR (fase/neutro - Ln 30mA) - DIN 25A

		pç

		20,00

		26,95

		539,00



		16.01.26

		Eletroduto pvc flexível leve 1"

		m

		20,4

		4,93

		100,47



		16.01.27

		Eletroduto pvc flexível leve 3/4"

		m

		191,20

		3,86

		738,51



		16.01.28

		Eletroduto pvc de rosca 1"

		m

		16,20

		9,99

		161,80



		16.01.29

		Eletroduto pvc de rosca  1.1/2"

		m

		1,00

		18,96

		18,96



		16.01.30

		Eletroduto pvc de rosca 1.1/4"

		m

		26,50

		12,25

		324,63



		16.01.31

		Eletroduto pvc de rosca 2"

		m

		3,10

		23,03

		71,38



		16.01.32

		Eletroduto pvc de rosca 2.1/2"

		m

		29,80

		43,55

		1.297,79



		16.01.33

		Eletroduto pvc de rosca 3/4"

		m

		3

		6,775

		20,33



		16.01.34

		Luminária sobrepor  p/ fluoresc. Tubular 2x40 w 

		pç

		37,00

		75,45

		2.791,65



		16.01.35

		Luminária spot compacta 

		pç

		2

		19,61

		39,23



		16.01.36

		Luminária fluorescente completa, 2x40W

		pç

		76,00

		128,17

		9.740,92



		16.01.37

		Quadro de distribuição de energia em chapa metalica, de embutir, com porta, para 40 disjuntores termomagneticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação

		pç

		1,00

		472,95

		472,95



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16.02

		MATERIAL PARA SPDA

		 

		 

		 

		1.475,45



		16.02.01

		Haste copperweld 5/8"X3,0m com conector

		unid

		3,00

		39,15

		117,45



		16.02.02

		Para-raios tipo franklin - cabo e suporte isolador

		m

		40,00

		33,95

		1.358,00



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		17

		LIMPEZA 

		 

		 

		 

		10.412,32



		17.01

		Limpeza geral da obra

		m²

		1.867,68

		5,58

		10.412,32



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		TOTAL GERAL

		1.300.449,03





ANEXO III


MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS


(Emitida pela licitante)


xxxxxxxxxx, xx de xxxxxxx de 2010.


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

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 construção do ginásio poliesportivo 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 do Projeto Básico - Anexo I do Edital da Concorrência nº 04/2010.


Data:


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


ANEXO IV


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

		

		



		PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		OBRA: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

		

		

		

		

		

		



		ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.867,68 m²

		

		

		

		

		

		

		

		



		LOCAL DA CONSTRUÇÃO: Camaçari

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



		Ítem

		Discriminação

		Valor (R$)

		%

		1º mês

		2º mês

		3º mês

		4º mês

		5º mês

		6º mês



		1

		Serviços preliminares

		164.962,60

		13,6%

		 R$    164.962,600 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Movimento de terra

		59.536,94

		4,9%

		 R$      59.536,940 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Fundações 

		65.713,81

		5,4%

		 R$      32.856,905 

		 R$    32.856,905 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Superestrutura

		136.569,45

		11,3%

		 

		 R$    45.523,150 

		 R$    45.523,150 

		 R$     45.523,150 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Paredes e paineis

		52.064,95

		4,3%

		 

		 

		 R$    17.354,983 

		 R$     17.354,983 

		 R$        17.354,983 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Cobertura

		187.837,53

		15,5%

		 

		 

		 R$    62.612,510 

		 R$     62.612,510 

		 R$        62.612,510 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Esquadrias

		42.659,82

		3,5%

		 

		 

		 

		 

		 R$        21.329,910 

		 R$         21.329,910 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Revestimentos

		69.076,54

		5,7%

		 

		 

		 

		 R$     23.025,513 

		 R$        23.025,513 

		 R$         23.025,513 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		Soleiras, rodapés e peitoris

		8.026,72

		0,7%

		 

		 

		 

		 

		 R$          4.013,360 

		 R$           4.013,360 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Vidros e espelhos

		4.256,61

		0,4%

		 

		 

		 

		 

		 

		 R$           4.256,610 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Pisos e Pavimentação

		255.096,91

		21,0%

		 

		 

		 

		 R$   127.548,455 

		 R$      127.548,455 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		Pintura

		37.882,12

		3,1%

		 

		 

		 

		 

		 R$        18.941,060 

		 R$         18.941,060 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		13

		Divisórias, gradis, bancadas e arremates

		54.332,60

		4,5%

		 

		 

		 

		 

		 

		 R$         54.332,600 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		Instalações hidro-sanitárias

		17.320,25

		1,4%

		 

		 

		 R$      8.660,125 

		 R$       8.660,125 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		Rede de águas pluviais

		19.732,76

		1,6%

		 

		 

		 

		 

		 R$        19.732,760 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16

		Instalações elétricas e SPDA

		26.899,43

		2,2%

		 

		 

		 R$      6.724,858 

		 R$       6.724,858 

		 R$          6.724,858 

		 R$           6.724,858 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		17

		Limpeza

		10.412,32

		0,9%

		 R$        1.735,387 

		 R$      1.735,387 

		 R$      1.735,387 

		 R$       1.735,387 

		 R$          1.735,387 

		 R$           1.735,387 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Totais acumulados

		1.212.381,36

		100,0%

		 R$    259.091,832 

		 R$  339.207,274 

		 R$  481.818,287 

		 R$   775.003,268 

		 R$   1.078.022,064 

		 R$    1.212.381,362 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

		

		



		PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		OBRA: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

		

		

		

		

		

		



		ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.867,68 m²

		

		

		

		

		

		

		

		



		LOCAL DA CONSTRUÇÃO: Santo Amaro

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



		Ítem

		Discriminação

		Valor (R$)

		%

		1º mês

		2º mês

		3º mês

		4º mês

		5º mês

		6º mês



		1

		Serviços preliminares

		164.962,60

		14,8%

		 R$  164.962,600 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Movimento de terra

		59.536,93

		5,3%

		 R$    59.536,930 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Fundações 

		65.713,81

		5,9%

		 R$    32.856,905 

		 R$     32.856,905 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Superestrutura

		136.569,45

		12,3%

		 

		 R$     45.523,150 

		 R$    45.523,150 

		 R$    45.523,150 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Paredes e paineis

		52.064,95

		4,7%

		 

		 

		 R$    17.354,983 

		 R$    17.354,983 

		 R$       17.354,983 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Cobertura

		187.837,53

		16,9%

		 

		 

		 R$    62.612,510 

		 R$    62.612,510 

		 R$       62.612,510 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Esquadrias

		42.659,82

		3,8%

		 

		 

		 

		 

		 R$       21.329,910 

		 R$         21.329,910 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Revestimentos

		69.076,54

		6,2%

		 

		 

		 

		 R$    23.025,513 

		 R$       23.025,513 

		 R$         23.025,513 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		Soleiras, rodapés e peitoris

		8.026,72

		0,7%

		 

		 

		 

		 

		 R$         4.013,360 

		 R$           4.013,360 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Vidros e espelhos

		4.256,61

		0,4%

		 

		 

		 

		 

		 

		 R$           4.256,610 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Pisos e Pavimentação

		94.607,03

		8,5%

		 

		 

		 

		 R$    47.303,515 

		 R$       47.303,515 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		Pintura

		37.882,12

		3,4%

		 

		 

		 

		 

		 R$       18.941,060 

		 R$         18.941,060 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		13

		Divisórias, gradis, bancadas e arremates

		54.332,60

		4,9%

		 

		 

		 

		 

		 

		 R$         54.332,600 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		Instalações hidro-sanitárias

		17.320,25

		1,6%

		 

		 

		 R$      8.660,125 

		 R$      8.660,125 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		Rede de águas pluviais

		82.552,52

		7,4%

		 

		 

		 

		 

		 R$       82.552,520 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16

		Instalações elétricas e SPDA

		26.899,43

		2,4%

		 

		 

		 R$      6.724,858 

		 R$      6.724,858 

		 R$         6.724,858 

		 R$           6.724,858 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		17

		Limpeza

		10.412,32

		0,9%

		 R$      1.735,387 

		 R$       1.735,387 

		 R$      1.735,387 

		 R$      1.735,387 

		 R$         1.735,387 

		 R$           1.735,387 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Totais acumulados

		1.114.711,23

		100,0%

		 R$  259.091,822 

		 R$   339.207,264 

		 R$  481.818,277 

		 R$  694.758,318 

		 R$     980.351,934 

		 R$    1.114.711,232 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

		

		



		PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E INFRAESTRUTURA - PRODIN

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		OBRA: CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO

		

		

		

		

		

		



		ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 1.867,68 m²

		

		

		

		

		

		

		

		



		LOCAL DA CONSTRUÇÃO: Simões Filho

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



		Ítem

		Discriminação

		Valor (R$)

		%

		1º mês

		2º mês

		3º mês

		4º mês

		5º mês

		6º mês



		1

		Serviços preliminares

		164.962,60

		12,7%

		 R$    164.962,600 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Movimento de terra

		59.536,93

		4,6%

		 R$      59.536,930 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Fundações 

		65.713,81

		5,1%

		 R$      32.856,905 

		 R$    32.856,905 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		Superestrutura

		136.569,45

		10,5%

		 

		 R$    45.523,150 

		 R$    45.523,150 

		 R$   45.523,150 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		5

		Paredes e paineis

		52.064,95

		4,0%

		 

		 

		 R$    17.354,983 

		 R$   17.354,983 

		 R$       17.354,983 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		6

		Cobertura

		187.837,53

		14,4%

		 

		 

		 R$    62.612,510 

		 R$   62.612,510 

		 R$       62.612,510 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		7

		Esquadrias

		42.659,82

		3,3%

		 

		 

		 

		 

		 R$       21.329,910 

		 R$          21.329,910 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		8

		Revestimentos

		69.076,54

		5,3%

		 

		 

		 

		 R$   23.025,513 

		 R$       23.025,513 

		 R$          23.025,513 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		9

		Soleiras, rodapés e peitoris

		8.026,72

		0,6%

		 

		 

		 

		 

		 R$         4.013,360 

		 R$            4.013,360 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		10

		Vidros e espelhos

		4.256,61

		0,3%

		 

		 

		 

		 

		 

		 R$            4.256,610 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		11

		Pisos e Pavimentação

		280.344,84

		21,6%

		 

		 

		 

		 R$ 140.172,420 

		 R$     140.172,420 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		12

		Pintura

		37.882,12

		2,9%

		 

		 

		 

		 

		 R$       18.941,060 

		 R$          18.941,060 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		13

		Divisórias, gradis, bancadas e arremates

		54.332,60

		4,2%

		 

		 

		 

		 

		 

		 R$          54.332,600 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		14

		Instalações hidro-sanitárias

		17.320,25

		1,3%

		 

		 

		 R$      8.660,125 

		 R$     8.660,125 

		 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		15

		Rede de águas pluviais

		82.552,52

		6,3%

		 

		 

		 

		 

		 R$       82.552,520 

		 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		16

		Instalações elétricas e SPDA

		26.899,43

		2,1%

		 

		 

		 R$      6.724,858 

		 R$     6.724,858 

		 R$         6.724,858 

		 R$            6.724,858 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		17

		Limpeza

		10.412,32

		0,8%

		 R$        1.735,387 

		 R$      1.735,387 

		 R$      1.735,387 

		 R$     1.735,387 

		 R$         1.735,387 

		 R$            1.735,387 



		

		

		

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Totais acumulados

		1.300.449,04

		100,0%

		 R$    259.091,822 

		 R$  339.207,264 

		 R$  481.818,277 

		 R$ 787.627,223 

		 R$  1.166.089,744 

		 R$     1.300.449,042 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





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


Referente Concorrência 04/2010


_______________________________________


_______________________________________________________, 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


RELAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS EM AUTO-CAD


SITE: WWW.IFBA.EDU.BR


ANEXO VII


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, CNPJ 10.764.307/000XXX-XX, neste ato representada pela Magnífica Reitora a Professora Aurina Oliveira Santana, RG. ___________, CPF. Nº XXXXXXXXXXXXXX, 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. 04/2010 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, Processo nº 23278.000350/2010-00, 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 execução das obras destinadas à construção dos ginásios poliesportivo dos Campi de: Camaçari, Santo Amaro e Simões Filho, de acordo com as especificações e quantidades definidas no Projeto Básico - Anexo I deste Edital e especificadas abaixo:

		ITEM

		OBJETO

		QUANTIDADE

		VALOR

		MARCA



		

		

		

		

		





. 


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/Reitoria 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. 04/ 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. 04/2010, 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 pela PRODIN.


PARÁGRAFO QUARTO - O pagamento será efetuado pelo IFBA, 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 IFBAHIA, 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 O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA.


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/Reitoria.


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/Reitoria.


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 23282.000040/2010-DV, que independente de transcrição, fazem parte integrante e complementar desta ATA, no que não a contrariem:


1. Edital da CONCORRÊNCIA 04/2010,  Ata de Registro de Preço Nº ____ / 2010, do O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – IFBA/REITORIA.

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 - 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.  

Local, 00 de xxxxxx de 2010.


____________________________________________________


Professora Aurina Oliveira Santana


Reitora


___________________________________________________


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, de acordo com as especificações e quantidades definidas no Anexo I deste Edital.


Local, ............ de ..............  de 2010


AURINA OLIVEIRA SANTANA


REITORA


ANEXO IX


MINUTA DO CONTRATO 


TERMO DE CONTRATO N.º ____ / 2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, E A SOCIEDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME EDITAL DA CONCORRÊNCIA nº 04/2010, PROCESSO Nº 23278.000350/2010-00

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, sediado XXXXXXXX, bairro XXXXXXX, Cidade XXXXXXXXX / Estado XXXXXXXXXXXXXXXX  , doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo Diretor Geral o Prof. Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RG n.ºXXXXXXX/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, celebram o presente Contrato, decorrente da Concorrência Nº 04/2010, processo Nº 23278.000350/2010-00, 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 futura execução das obras destinadas à construção dos ginásios poliesportivo dos Campi de: Camaçari, Santo Amaro e Simões Filho, 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 serem 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. 04/2010. 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: XXXXXXX, FONTE DE RECURSO: XXXXX, PTRES: XXXXX , Nota 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/Reitoria.


O pagamento será efetuado pelo IFBA, 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 ao DEMAG. 


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 250 (duzentos e 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 240 (duzentos e quarenta) dias, contado a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE através do PRODIN/DEMAG/ IF-BAHIA.


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/Reitoria.


CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA


A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ XX.XXX,XX    (XXXXXXXXXXXX), 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;


a) 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.


Local, ____de_____________2010


__________________________________________________


Professora Aurina Oliveira Santana


Reitora


____________________________________________________


SOCIEDADE CONTRATADA


Testemunhas:


                     __________________________________ 


                     CPF:


                      __________________________________ 


                     CPF:
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