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EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 001/2010 - IFBA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA
                                                            
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS VITÓRIA DA 
CONQUISTA, através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 214, de 26 de fevereiro de 2010, 
designada pela Reitora, do IFBA, leva ao conhecimento de V.Sa. que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PREÇO 
GLOBAL, de acordo com as disposições contidas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e suas alterações, na Instrução Normativa 
nº. 05 de 21.06.95, e nas legislações subseqüentes vigentes no andamento do presente procedimento e com as condições 
deste instrumento convocatório.
Salvo especificações em contrário, independente de transcrição, todas as citações são referentes à Lei n. 8.666/93. 

1. TERMOS DE REFERÊNCIA

1.1 - Local: Campus de Ensino de Vitória da Conquista do IFBA, Av. Amazonas, nº 3150, Bairro - Zabelê.

1.2 - Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 14 de dezembro de 2010, às 10h00min (horário local), na 

Sala de Licitações, à Av. Amazonas, nº 3150, Bairro - Zabelê, Vitória da Conquista/Bahia.

1.3 - Estará afixada, no Quadro de Avisos do IFBA, cópia do instrumento convocatório, e divulgado na página 

www.ifba.edu.br, informações tel. (77) 3426-3355.

1.4 - Forma de execução: Indireta.

1.5 - Tipo de Licitação: Menor Preço.

1.6 - Prazo máximo para execução dos serviços: 90 (noventa) dias.

1.7 - Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das mesmas.

1.8 - Autorização para a Licitação: Processo Administrativo nº 23142.000078/2010.

1.9 - As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta Licitação, correrão à conta de recursos 

provenientes do Tesouro.

1.10 – Valor de referência de acordo com a Planilha de Custo Estimativo, anexo II R$ 233.963,22 (duzentos e trinta e três 
mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos).

2. OBJETOS DA LICITAÇÃO:

2.1 - A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia para a conclusão das obras de construção do 

Centro Vocacional de Cerâmica Estrutural e Artesanal de Itapirema – Campus Vitória da Conquista.

3. ANEXOS:

Fazem parte integrante desta Tomada de Preço:
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a) Projeto Básico - ANEXO I;

b) Planilha de Custo Orçamento estimativo - ANEXO II;

c) Modelo de Declaração de visita ao local da obra – ANEXO III;

e) Cronograma físico-financeiro – ANEXO IV

f) Modelo de planilha orçamentária– orçamento sintético – ANEXO V

g) Modelo de planilha de composição do BDI – ANEXO VI

h) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação - ANEXO VII;

i) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO VIII;

j) Projetos Executivos – ANEXO IX

l) Minuta de Contrato – ANEXO X

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO À LICITAÇÃO:

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

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

4.3 – A Proposta para a presente Licitação será recebida pela Comissão Especial de Licitação designada por Portaria da 
Reitora do IFBAHIA.

4.4 – As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com poderes para responder pela 
mesma durante o aludido procedimento licitatório. Caso não apresente, ficará o representante, sem poderes para 
questionamentos em ata.

4.5 – Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente identificados com: 
CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, 
ficando ä critério da Comissão Especial de Licitação exigir os originais de cada um deles. Serão os seguintes:

4.6 - 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, deverá apresentar separado de qualquer dos envelopes, uma declaração de 
enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.

4.7 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte que
não apresentarem a declaração prevista no subitem 4.6 poderão participar normalmente do certame.

5. DO PROCEDIMENTO:

5.1 - O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes 
“Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo.
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5.1.1- Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como 

ouvinte;

5.1.2 - As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente 
poderão participar da sessão como ouvintes.

5.1.3 - Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, 
na presença das interessadas, pela Comissão Especial de Licitação, que fará a conferência e dará vista 
da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes.

5.1.4 - Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Especial de Licitação, a seu juízo exclusivo, 
poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e 
das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde 
que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 

5.2 - A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante será através de informações mediante o SICAF 
confirmada por meio de consulta “on line”, quando da abertura dos envelopes “Documentação”.

5.3 - Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante, que deverão ser 
assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes das licitantes presentes. As declarações serão 
juntadas aos autos do processo licitatório.

5.4 - Havendo irregularidade da empresa no cadastramento constantes do SICAF, será a mesma inabilitada. 

5.5 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou os 
apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Preço ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se 
admitindo complementação posterior.

5.6 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou 
consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante.

5.7 - Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão Especial de Licitação e 
conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão 
convocada previamente, ou mediante publicação na página web do IFBAHIA no endereço www.ifba.edu.br.

5.8 - As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comissão Especial de 
Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.

5.9 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela Comissão 
Especial de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”.

5.10 - Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”, serão abertos:

5.11 - Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de interposição de 
recurso; ou

5.11.1 - Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou

5.11.2 - Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.

5.12 - As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da qual se lavrará ata 
circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes 
presentes.
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5.13 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da reunião pelos 
representantes legais das licitantes presentes; 

5.14 - A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

5.15 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um único momento, 
em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os 
envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Especial de Licitação até a data e horário 
marcados para prosseguimento dos trabalhos.

5.16 - Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação 
e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.

5.17 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.

5.18 - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá desclassificá-las por motivo 
relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.

5.19 - É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta Tomada de Preço, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 
documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas.

5.20 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante contrato, 
procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente 
à documentação ou à proposta.

5.21 - Entende-se por documento credencial:

a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;

b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em 

qualquer fase desta licitação;

5.22 - Cada representante poderá representar apenas uma licitante;

5.23 - O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão Especial de Licitação no início dos trabalhos, isto 

é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.

5.24 - A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu 

representante de se manifestar e responder em seu nome.

5.25 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas pelo período 
de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de 
recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão 
destruídos pela Comissão Especial de Licitação.

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

6.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão Especial de 
Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço, em envelopes separados, fechados e rubricados no 
fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, 
os seguintes dizeres:
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TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBAHIA CAMPUS VITÓRIA DA 

CONQUISTA
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBAHIA CAMPUS VITÓRIA DA 

CONQUISTA
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02

7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO)

7.1. - Declaração de visita ao local da obra, conforme modelo ANEXO III, emitida pela licitante.

7.1.2 - A licitante poderá obter informações sobre o endereço a ser visitado pelos telefones (77) 3426-2552 / 3426-
3355 – IFBA-Campus Vitória da Conquista (Maribaldo / Ezequiel) ou (71) 2102-9486 / 2102-9487 -  Pró-Reitoria de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional – IFBA- Reitoria, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para 
o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, fixada neste edital. 

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

7.2.1 - 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.

7.3 - Atestado (os) de capacidade técnica 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 execução de serviços compatíveis com o objeto desta Tomada de Preço.

7.4 - 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;

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

7.6 - Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do responsável técnico que 
acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta Tomada de Preço;

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

7.7 - Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica;

7.8 - Declaração de inexistência de fato impeditivo á habilitação, conforme modelo do ANEXO VII;

7.9 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
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aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 
9.854/99), ANEXO VIII;

 7.10 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, de preferência, serem

entregues numerados seqüencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a 

conferência e exame correspondente.

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

7.12 - Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a partir do original, no horário de 09h00min 
às 11h00min do dia anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes;

7.12.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis;

7.12.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 

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

8. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA:

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

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

8.2 - A visita ao local da obra deverá ser realizada até o segundo dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital 
para o recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço”, conforme ANEXO III.

8.3 - A licitante poderá obter informações sobre o endereço a ser visitado pelos telefones (77) 3426-2271 / 3426-3355 
Ramais 2522 / 2552 – IFBA-Campus Vitória da Conquista (Maribaldo / Ezequiel) ou (71) 2102-9486 / 2102-9487 - Pró-
Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional – IFBA - Reitoria, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista 
para o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, fixada neste edital.

9. DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02

9.1 - A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos:

9.1.1 Proposta de preços;

9.1.2 Planilha Orçamentária, conforme modelo ANEXO V

9.1.3 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo ANEXO IV

9.1.4 Planilha de Composição de BDI, conforme modelo ANEXO VI

9.1.5 Composição de Custos Unitários de todos os itens e subitens que compõem o Anexo II – Orçamento 

Estimativo.
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9.1.6 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação, 

através do Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial.

9.2 - A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma: 

9.2.1 - De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos 
ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também 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. 

9.2.2 - Conter preços dos serviços em moeda nacional vigente;

9.2.3 - 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;

9.2.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os 
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, 
enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer 
descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da 
licitante deverão estar considerados em item específico-BDI.

9.2.5 - CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver e-mail e o respectivo endereço com CEP, 
devendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e o n.ºda conta para efeito de 
emissão de nota de empenho e posterior pagamento;

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

9.2.7 - A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no 
preâmbulo desta Tomada de Preço para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.

9.3 - As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos fornecidos para 
execução dos serviços:

9.4 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou 
posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Especial de Licitação, através do protocolo 
do IFBA no prazo de até 5 (cinco) dias úteis para recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta de preços”, 
para fins de esclarecimentos por parte da Comissão. 

9.4.1 Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos através de e-mail ou fax. 

9.5 - Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características técnicas, 
marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra 
condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas 
formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação;
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9.5.1 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal 
presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo 
desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência; 

9.5.2 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos 
documentos apresentados dentro do Envelope nº.  01 -  “Documentação”.

9.5.3 - A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o licitante de executá-
los dentro do preço global da proposta;

9.6 - 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 Permanente de Licitação, ressalvado o 
direito de recursos, de acordo com a Legislação vigente;

9.7 - Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital;

9.8 - 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.

10. DA COMPOSIÇÃO DO BDI:

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

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

onde:
IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;
ADM = despesas administrativas (central e local);
DEF = despesas financeiras e seguros;
RIS = riscos e imprevistos;
LB = lucro bruto.

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

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

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

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

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

11. DOS PRAZOS

11.1 - A obra deverá ser executada no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir do início das obras.
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11.2 - O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias corridos contado do recebimento da Ordem de Serviço expedida 
pela Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional do IFBAHIA; e o da conclusão, o proposto pela 
contratada, se inferior ao máximo definido no caput desta Condição;

11.3 - Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado por escrito a 
Fiscalização da obra;

11.4 - Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de prévia e formal comunicação a 
Gerência de Fiscalização da PRODIN e não implicará em nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado 
para a execução da obra ora licitada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio 
econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a contratada se obrigará a 
dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta Tomada de Preço.

11.5 - O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo da 
obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.

11.6 - Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os 
mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.

11.6.1 - O prazo previsto no item 11.1 e 11.2 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado 
pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e 
aceito pela Administração do IFBA. 

11.7 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 
60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do IFBA, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas 
as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo.

11.8 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a solicitação ou a 
convocação de que trata o item 11.7, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.

12. DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO

12.1 - Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo “MENOR PREÇO” enquadrada nos artigos 10, 
inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.

13. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

13.1 - Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as 
propostas que:

13.1.1 - Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

13.1.2 - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor 

orçado pela Administração; ou,

b) valor orçado pela Administração.

13.1.3 - Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior 
a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a 
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assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades prevista neste edital, igual 
a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

13.2 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de 
Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras 
propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior.

13.3 - Não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preço.

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1 - Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Preço e seus Anexos será 

declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global;

14.1.1 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os 
itens da planilha de preços apresentada;

14.2 - A Comissão Especial de Licitação solicitará parecer de técnicos pertencentes a Pró-Reitoria de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Institucional do IFBAHIA, para orientar-se na sua decisão;

14.3 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de análise e caso entenda 
necessário, a apresentação das seguintes informações:

14.3.1 - Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados.

14.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preço, inclusive financiamentos 
subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes. 

14.5 - À Comissão Especial de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência 
às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.

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

15. DO DESEMPATE

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

16. DOS RECURSOS

16.1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao Presidente da 
Comissão Especial de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos 
casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de 
Preço.

16.2 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de Preço com vista 
franqueada aos interessados.

16.3 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação total ou parcial das 
decisões da Comissão Especial de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso 
próprio.
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16.4 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Especial de Licitação, logo após ter sido protocolizado no 
Serviço de Protocolo do IFBA.

17. DA ADJUDICAÇÃO

17.1 - Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço, após homologação.

17.2 - Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a notificação referida desta licitação, o IFBA, 
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.

18. DAS PENALIDADES

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

18.2 - 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.

18.3 - 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.

18.4 - 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.

18.5 - 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.

19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

19.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pela Diretoria de Infraestrutura do IFBA.

19.2 - O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante do IFBA, 
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.

19.3 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IFBAHIA para certificar Notas Fiscais relativas à conclusão 
de eventos e/ou serviços.

19.4 - O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou esclarecimentos de 
qualquer natureza.
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19.5 – A Contratada se obriga a cumprir fiel e integralmente perante o IFBA exigências que venham a ser feitas pelo Fiscal 
do Contrato, que terá plenos poderes para:

19.6 – 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.

19.7 - 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.

19.8 – Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a juízo do IFBA 
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.

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

19.10 – A Contratada se obriga a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos que venham a ser solicitados 

pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste edital, de modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico.

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

20. PAGAMENTO

20.1 - O IFBA emitirá Empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem adquiridos.

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

20.3 - Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pela Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Institucional do IFBA.

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

20.4.1 - 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.
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20.5 - Os pagamentos terão como condições, os trâmites legais da documentação.

21. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

21.1 - Cabe ao IFBA a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e referências necessárias ao perfeito 

entendimento dos serviços a serem executados.

22. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

22.1 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos 
fornecidos pelo IFBA.

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

22.3 - 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.

23. GARANTIA CONTRATUAL

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

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

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

24. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

24.1 - O IFBA 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 Tomada de Preço, e outros elementos que digam respeito a presente licitação.

24.2 - 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.

24.3 - 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.

24.4 - O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em contraditório e ampla defesa dos 
licitantes que dela participarem.
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25. DO TERMO DE CONTRATO

25.1 - Sem prejuízo do disposto da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução das obras será formalizado e conterá, 
necessariamente, as condições já especificadas neste Ato Convocatório. Quaisquer condições apresentadas pela 
adjucatária em sua proposta, se pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.

26. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

26.1 - O IFBA convocará oficialmente a adjudicatária, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 
81 da Lei n.º 8.666/93.

26.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária
durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do IFBAHIA.

26.3 - É facultado à Administração do IFBA, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições 
estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Tomada 
de Preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

26.4 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 
prazo estabelecido pela Administração do IFBA, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as 
penalidades legalmente estabelecidas.

27. DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

27.1 - No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, prevalecerá 
primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre 
consultada a FISCALIZAÇÃO.

27.2 - As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes deste Edital, serão resolvidas pela 
Diretoria de Infraestrutura da PRODIN – IFBA.

27.3 - Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a contratada estar ciente das 
Normas Técnicas da ABNT, correspondente a cada um dos serviços constantes das Especificações Técnicas.

27.4 - A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo 
modificações sem a prévia consulta do IFBA.

27.5 - A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico, “container” tipo caçamba, para o 
recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Preço, excluir-se-á o dia do inciso e incluir-se-á o do 
vencimento.

28.2. A participação na Licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos desta Tomada de Preço, seus 
anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos administrativos e das Normas Gerais e Especiais 
determinadas e citadas na Tomada de Preço.
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Vitória da Conquista, xx de xxxxxxxxx de 2010.

Bráulio Lima Mota

Presidente da CEL

José Olímpio Ribeiro Neto

Membro

Paulo Sérgio Ramos da Silva

Membro
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO

OBJETIVO

Contratação de empresa de engenharia para a conclusão das obras de construção do Centro Vocacional de Cerâmica
Estrutural e Artesanal de Itapirema – Campus Vitória da Conquista, conforme os termos deste Projeto Básico, a partir das 
prioridades estabelecidas pela instituição e em conformidade com as normas técnicas pertinentes e legislação em vigor. 

JUSTIFICATIVA

Dentre as políticas definidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI encontra-se contemplada a política de 
gestão voltada para investimentos de ampliação, de construção, de recuperação e de reforma do IFBA, destacando-se o 
planejamento para o desenvolvimento da sua infra-estrutura física. 

Para viabilizar o cumprimento do objetivo da política de gestão, bem como garantir o funcionamento pleno do Campus de 
Vitória da Conquista, faz-se necessário suprir as deficiências existentes, principalmente no que diz respeito à falta de 
estrutura física adequada aos interesses institucionais. 

DESCRIÇÃO DA UNIDADE

O módulo de Salas de Aula possui 558,49 m2 de área construída total, edificada em alvenaria de blocos cerâmicos com 
estrutura em concreto armado e forro de gesso, revestido com massa única e pintura látex, sua cobertura em telha cerâmica 
com 30% de inclinação sobre estrutura em madeira de lei e calhas em fibra de vidro, suas esquadrias externas em alumínio 
e vidro liso e internas com portas semi-ocas com pintura de esmalte acetinado, seu piso em granilite (piso de alta resistência 
polido) e nos sanitários cerâmica PEI 4 nos pisos e paredes (h=2,00). Divisórias em PVC, bancada em granito andorinha e 
aparelhos em louças, reservatório em concreto impermeabilizado com manta asfáltica e passeio externo em cimento 
desempolado. Este módulo possui os seguintes compartimentos: 02 Laboratórios com bancada em granito e cuba em aço 
inox profunda: 37,50 m2 cada, Sala da Incubadora: 26,74 m2, Sala de Administração: 26,74 m2, Circulações: 122,48 m2, 
Jardim de Inverno: 20,70 m2, Sanitário Masculino: 16,60 m2, Sanitário Feminino 16,60 m2, Auditório: 70,72 m2, Biblioteca: 
70,72 m2 e Salas de Aulas 01 e 02: 45,00 m2 cada.

O módulo Galpão possui 90,00 m2 de área construída total, edificado em alvenaria de blocos cerâmicos com estrutura em 
concreto armado, revestido com massa única e pintura látex, sua cobertura em telha cerâmica com 30% de inclinação sobre 
estrutura em madeira de lei e seu piso em concreto estrutural desempolado.

FUNDAMENTO LEGAL

Os serviços poderão ser executados com fundamento no Inciso I do artigo 22, combinado com o inciso I, alínea “c” do artigo 
23 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

IMPACTO AMBIENTAL

Os serviços a serem contratados não representam nenhuma agressão à natureza, portanto, não gerando nenhum impacto 
negativo ao meio ambiental durante a sua execução.

METAS SOCIAIS

Os indicadores sociais com a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de construção do Centro 
Vocacional de Cerâmica Estrutural e Artesanal de Itapirema – Campus Vitória da Conquista apontam para uma educação de 
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qualidade, ocupando posição de referência educacional. Mantendo-se as instalações prontas para uso e em perfeito estado 
de conservação, estas irão contribuir e integrar com a sociedade, qualificando profissionais para os diversos setores da 
economia baiana e brasileira.

DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O dispêndio para execução das obras se encontra estimado em R$ 233.963,22 (duzentos e trinta e três mil, novecentos 
e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), distribuídos conforme Orçamento estimativo – ANEXO II.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A obra será executada por empresa idônea de engenharia, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com as 
normas, especificações, projetos e demais documentos integrantes do edital, não sendo permitida qualquer alteração dos 
mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela fiscalização do IFBA.

A responsabilidade da CONTRATADA é integral para todos os itens das obras contratadas nos termos do Código Civil 
Brasileiro.

Caberá à CONTRATADA verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos pelo IFBA, através 
da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou 
impeça a sua execução. Caberá, igualmente, à CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos 
trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pelo IFBA.

A CONTRATADA acatará de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste projeto básico.

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

A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança 
necessários à execução do serviço.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não à 
obra, inclusive aqueles não citados neste projeto básico, porém necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde 
explicitamente anotado em contrário.

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

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

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

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.

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, 
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mediante autorização por escrito do IFBA. A CONTRATADA nomeará um supervisor que se encarregará, 
permanentemente, de fazer cumprir as determinações aqui contidas.

A CONTRATADA deverá adotar normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;

A CONTRATADA deverá construir e manter toda estrutura de canteiro de obras, na forma das normas de segurança e 
engenharia do trabalho e outras pertinentes.

No caso de os trabalhos não serem conduzidos de acordo com as especificações contratuais, além das sanções previstas 
no contrato e na legislação que rege a matéria, poderá a Administração determinar a paralisação total ou parcial dos 
trabalhos, até que os defeitos sejam corrigidos pela CONTRATADA.

Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os ambientes de execução das obras de modo a 
evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de 
demolições e construção.

Serão por conta da CONTRATADA, os serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações.

A CONTRATADA será responsável por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as 
despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos.

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1) SERVIÇOS PRELIMINARES

a) Será executada a contenção em alvenaria de pedra, devendo ser feita a escavação manual de valas. O fundo das 
valas será apiloado e regularizado por lastro de concreto magro, com e=5 cm e largura 10 cm maior que a largura 
da estrutura de fundação em alvenaria a ser executada. As pedras selecionadas deverão ser de boa qualidade, 
não sendo admitido o uso de material em decomposição. O assentamento das pedras será em argamassa que 
permita a aderência entre as pedras, será utilizada manta geotextil e deverão ser previstos drenos para a alvenaria.

2) PISOS

a) O calçamento externo será em concreto desempolado e= 7 cm, com junta seca. O meio-fio será composto por 
pedra granítico rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.

b) Na área interna à edificação, após a execução de base de concreto no traço de 1:3 de cimento, areia e brita n° 0, e 
3 cm de espessura, deverá ser feito, exceto nos sanitários, piso em cimentado nivelado de alta resistência tipo 
Korodur, com pigmentação cinza, com 8 mm de espessura e juntas de 3 mm de espessura em PVC, e polimento 
mecanizado. 

c) Os rodapés serão de alta resistência mecânica, com altura de 10 cm. Somente os sanitários não terão rodapés.

d) O piso dos sanitários será nivelado em cerâmica de PEI 4, tipo “A”, dim.: 31 x 31 cm, na cor platina ou branco-gêlo, 
assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), com rejunte. Anterior ao assentamento da cerâmica, deverá 
ser executado lastro de concreto magro para contrapiso, incluindo preparo de caixa de 5cm e regularização 
sarrafeada de base com argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traço de 1:5, e=3 cm.

e) As soleiras serão em granito Corumbá, na dimensão 15x2 cm, assentadas em nata de cimento.

f) As janelas receberão peitoris em granito Corumbá, na dimensão 18x2 cm, assentadas em nata de cimento.
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3) ESQUADRIAS 

a) Caberá à CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo, nível e pelo seu funcionamento perfeito, depois de 
definitivamente fixadas.

b) Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria, com argamassa, a qual será firmemente socada nos 
respectivos furos.

c) Todas as portas internas serão semiôcas, com pintura esmalte acetinado, com guarnições e ferragens, completas.

d) Todas as portas externas serão assentadas em madeira maciça com pintura esmalte acetinado, com guarnições e 
ferragens, completas.

e) As portas das cabines dos sanitários serão de abrir, em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições e 
ferragens, completas.

f) Deverão ser fornecidas e instaladas 42 (quarenta e duas) esquadrias para janelas, em alumínio, de correr, Linha 
25, sendo 40 (quarenta) delas com dim.: 120x60 cm, sem bandeira e com vidro liso de 4mm e 2 (duas) delas com 
dim.: 200x170 cm, com bandeira e vidro liso de 4mm.

4) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE COMBATE À INCÊNDIO

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) Para a rede de combate a incêndio serão fornecidos e instalados: Extintor de Água-Pressurizada, capacidade de 
10 litros, incluindo suporte para parede, carga completa; Extintor de PQS, capacidade de 4 Kg; Extintor de PQS, 
capacidade de 6 Kg.

5) DRENAGEM

a) A drenagem da cobertura será interligada à rede de drenagem existente e terá lançamento das águas pluviais em 
logradouro adjacente.

6) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

a) O projeto aqui descrito foi desenvolvido pela TELK – Instalações Elétricas Ltda, situada a Rua Ascendino Melo, 256 
– Sala 101, Centro em Vitória da Conquista-Ba. (Fone 77-3421 3632). 

b) Eventuais esclarecimentos ou consultas poderão ser solicitados no endereço ou telefone acima citado, com o titular 
da Empresa, Onildo Bonifácio Dourado dos Santos. 

c) A carga total instalada do prédio será de 45.360 W / 47.174 VA, onde a demanda total pela carga Instalada é de 
42,24 kVA. Ramal de Entrada será constituído de três cabos singelos de seção nominal 25,0 mm² e neutro de 25,0 
mm² (1 kV), terá uma malha de terra com 6 hastes e cabo de 16,0mm², Disjuntor de Proteção Tripolar de 70A e 
tubulação de 2”, derivada da rede pública da Coelba. Após passar pelo medidor, o Ramal de Entrada seguirá até 
o Barramento do QGD, de onde serão alimentados os Quadros de Distribuição, conforme indicado em projeto.

d) O sistema de tomadas será independente dos circuitos de iluminação, a partir do respectivo quadro de distribuição 
de onde serão tubuladas e enfiadas em dutos que se desenvolverão nos pisos e nas paredes. 

e) Os eletrodutos serão em PVC soldável e / ou rosqueável. As curvas dos eletrodutos em PVC deverão ser 
executadas por aquecimento, tomando-se cuidado para que não haja enrugamento ou redução do diâmetro 
interno. Para bitolas acima de 3/4" deverão ser usadas curvas pré fabricadas. Não serão permitidos, em uma única 
curva, ângulos maiores que 90º, conforme NBR-5410. O número de curvas entre duas caixas não poderá ser 
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superior a 3 de 90º ou equivalente a 270º, conforme NBR-5410. As emendas dos eletrodutos soldáveis deverão ser 
executadas através de adesivo plástico para PVC, não sendo permitido o simples encaixe das bolsas. Os 
eletrodutos rígidos embutidos em concreto armado deverão ser colocados de modo a evitar sua deformação na 
concretagem. Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos e caixas de passagem 
deverão ser vedadas com tampões e tampas adequadas para prevenir a entrada de água, argamassa, nata de 
concreto, ou outros corpos estranhos. Deverão ser usadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as 
conexões e evitar corrosão, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema. As extremidades dos 
eletrodutos quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões, deverão ser providas de buchas e arruelas. 
Após as instalações, deverá ser feita verificação e limpeza dos eletrodutos.

f) Nas redes de distribuição o emprego das caixas será feito da seguinte forma, quando não indicado nas 
especificações ou no projeto: Sextavadas estampadas 3"x3", nas paredes para ponto de luz; Retangulares 
estampadas 4"x2", para pontos de tomadas ou interruptores em número igual ou inferior a três; Quadradas 
estampadas 4”x4", para pontos de tomadas ou interruptores em número maior que três ou em casos especiais, 
especificados em projeto; Octogonal c/ Fundo Móvel, curta ou longa, para pontos de luz na laje. As caixas deverão 
ser fixadas de modo firme e permanente nas paredes, presas as pontas dos condutos por meio de arruelas de 
fixação ou buchas apropriadas. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria, 
niveladas e aprumadas de modo a não provocar excessiva profundidade depois do revestimento. 

g) Antes de ser iniciada a enfiação, deve ser feita a inspeção dos eletrodutos e caixas, para verificação da resistência 
ou não de obstáculos, que possam danificar os condutores durante o puxamento. Para facilitar a enfiação poderão 
ser usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. O isolamento das emendas e derivações 
deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores utilizados. Nas tubulações de pisos deverá 
ser iniciada a enfiação após o seu acabamento. Todos os condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados 
no mesmo eletroduto. Os cabos deverão ser identificados com o código do circuito por meio de indicadores, 
firmemente presos a estes. As emendas, exceto quanto feitas com luvas isoladas, deverão ser revestidas com fita 
de borracha moldável até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual serão aplicadas, por sobreposição, 
camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposição do isolamento deverá ser igual ou superior a camada 
isolante do condutor. Na enfiação das tubulações subterrâneas, os cabos não deverão estar sujeitos a esforços de 
tração capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores. Nas instalações de cabos em 
perfilados, estes deverão ser puxados fora das mesmas e, depois, instalados para evitar danos dos cabos nas 
arestas dos perfilados. 

h) O quadro embutido em parede irá facear o revestimento da alvenaria e serem nivelados e aprumados.  As caixas 
de passagem de uma área deverão ser perfeitamente alinhadas e dispostas de forma ordenada. 

i) As ligações dos condutores dos bornes dos aparelhos deverão ser feitas de modo a assegurar resistência 
mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente. A instalação dos espelhos de acabamento deve 
garantir o perfeito prumo, esquadro, alinhamento e acabamento, e só poderá ser executada após a aplicação da 
demão de pintura final.

j) Nas instalações embutidas em lajes ou paredes, os aparelhos de iluminação poderão ser fixados às orelhas das 
caixas de saída, desde que não se exerça sobre cada orelha esforço de tração maior do que 10kg. Em nenhuma 
hipótese os condutores deverão exercer esforços de tração sobre os parafusos de ligação. Os aparelhos de 
iluminação não poderão servir como dutos de passagem ou como caixas para alojar emendas ou junções de 
condutores estranhos à instalação dos aparelhos. Todos os reatores das luminárias deverão ser solidamente 
aterrados. 

k) Especificações da eletricidade – baixa tensão: 

l) Nas Tubulações embutidas nas lajes, alvenarias e pisos, serão utilizados eletrodutos em PVC rígido ponta e bolsa 
soldável com bitola mínima de 20 mm, não sendo admitida a utilização de eletroduto do tipo mangueira. As 
chegadas aos Quadros e Caixas de Passagens serão utilizadas em eletrodutos rosqueáveis com buchas e 
arruelas. 

m) As Caixas de Derivação, para instalação embutidas em lajes ou alvenarias, serão do tipo chapa estampada 
galvanizada, nos tamanhos padronizados de 4x2, 3x3, 4x4. 

n) Serão confeccionadas em chapa de aço 18USG, com tampa cega em aço galvanizado fixadas por parafusos em 
metal não ferroso cromado, do tipo com rosca soberba. Internamente, após a sua montagem, será dada uma 
demão de verniz isolante.
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o) Todos os quadros serão confeccionados em chapa de aço com pintura anti-ferruginosa e de acabamento com 
porta e trinco para conter chaves e disjuntores, conforme modelo padronizados de fabricação SIEMENS ou similar. 
Cada disjuntor e chaves serão identificados pelo número do circuito correspondente, assim como a própria 
identificação do quadro, segundo condições estabelecidas no projeto. Terão, além do barramento de distribuição, 
barramento para conexão dos neutros e terra em cobre eletrolítico, com amperagem de acordo com a demanda da 
carga total instalada, conforme tabela da COELBA.

p) Os condutores que se constituem em alimentadores principais dos circuitos de baixa tensão e os trechos não 
medidos, ou quando indicados como sendo de 1,0 kV, serão do tipo singelo, em cobre eletrolítico, com isolamento 
duplo para 1000 V, de primeira qualidade.

q) Os circuitos de distribuição, salvo indicação, serão constituídos por condutores singelos, com isolamento 
termoplástico para 750 V na bitola mínima de 1,5mm², para os circuitos de iluminação e 2,5mm² para tomadas de 
uso geral, de primeira qualidade.

r) A recomposição do isolamento dos condutores será feita empregando-se inicialmente uma camada igual à 
espessura do isolamento primitivo e o mínimo de duas voltas de fita de borracha de autofusão, recoberta por 
camada dupla sobreposta de fita plástica auto-adesiva. 

s) Os condutores deverão ser contínuos de caixa a caixa não sendo aceito emendas no interior dos eletrodutos, mas 
unicamente nas caixas. As emendas dos condutores serão feitas com utilização de terminais adequados, para as 
bitolas superiores a 6mm², inclusive. Para os condutores de bitolas inferiores ao 6mm² será empregada solda 
branca, obtida por imersão, não sendo permitido aquecimento direto sobre o condutor a fim de não danificar o seu 
isolamento. As ligações aos equipamentos serão feitas diretamente, para condutores até 6mm², desde que o 
equipamento a ser conectado possua terminal tipo caixa e que não seja necessária a redução do condutor. Nestes 
casos serão usados terminais de ampliação adequados. Para os demais equipamentos serão empregados 
terminais próprios. 

t) Os interruptores e tomadas serão em baquelita, tipo balancim com espelho protetor do mesmo material, próprios 
para embutir em caixa 4x2 e 4x4, com capacidade para 10 A / 220 V, de primeira qualidade. 

u) Os disjuntores unipolares serão do tipo Termomagnético (DIM), nas capacidades indicadas nos projetos. 

v) Os disjuntores tripolares serão do tipo No-fuse, em caixa moldada, com capacidade mínima de isolamento e 
interrupção como indicado nos desenhos do projeto. 

w) As luminárias serão do tipo: Calha aberta para as lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço espessura 
mínima 0,6mm, fosfatizada e pintada com tinta epóxi na cor branca, e serão fixadas no teto sob a grade telada. 
Spot para lâmpadas compactas (PL), corpo em PVC rígido, na cor branca, sendo fixadas ao teto. 

x) A qualidade das instalações é condição fundamental para garantir a segurança de funcionamento, portanto não 
será permitida a utilização de materiais que possam comprometer esta segurança.

7) INSTALAÇÕES DE TELEFONE, LÓGICA E ANTENA 

a) Nas Tubulações embutidas nas lajes, alvenarias e pisos, serão utilizados eletrodutos em PVC rígido ponta e bolsa 
soldável com bitola mínima de 20 mm, não sendo admitida a utilização de eletroduto do tipo mangueira. As 
chegadas aos Quadros e Caixas de Passagens serão utilizadas em eletrodutos rosqueáveis com buchas e 
arruelas.   

b) As Caixas de Derivação serão do tipo chapa estampada galvanizada, nos tamanhos padronizados de 4x2, 3x3, 4x4 
(“). 

c) Serão confeccionadas em chapa de aço 18USG, com tampa cega em aço galvanizado fixadas por parafusos em 
metal não ferroso cromado, do tipo com rosca soberba. Internamente, após a sua montagem, será dada uma 
demão de verniz isolante.

d) As tomadas de telefone serão em baquelita, com espelho protetor do mesmo material, próprios para embutir em 
caixa 4x2 ou 4x4, RJ-11 (Telefone).
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e) As tomadas de rede lógica serão em baquelita, com espelho protetor do mesmo material, próprios para embutir em 
caixa 4x2 ou 4x4, com saída RJ-45 (Lógica). 

f) As tomadas da antena serão em baquelita, com espelho protetor do mesmo material, próprios para embutir em 
caixa 4x2 ou 4x4, com furo central.

g) Os cabos de telefona serão do Tipo e CI-50-1P para os ramais de telefone. Nas áreas externas e no ramal de 
entrada de telefone será utilizado cabo FE-100-1P.

h) Os cabos da rede lógica serão do Tipo Multilan Plus-CAT 5 (4 pares) para as redes de lógica.

8) ILUMINAÇÃO EXTERNA

a) As luminárias serão abertas para iluminação pública, com lâmpada a vapor de mercúrio até 400 W e mista até 500
W, com braço em tubo de aço galvanizado, d = 50 mm projeção horizontal = 2.500 mm e projeção vertical = 2.200
mm.

9) COBERTURAS

a) Faz parte do escopo da CONTRATADA o fornecimento, montagem e interligação de todos os dutos, calhas, 
drenos, ralos e acessórios necessários à drenagem das calhas da cobertura, as quais serão em fibra de vidro.

10) FORRO

a) Deverá ser fornecido e instalado forro em painéis de PVC, lineares, com largura de 20 cm e acabamentos, na cor 
branca, de alta qualidade. O tarugamento deverá ser feito com sarrafos de pinho aparelhados. Nos sarrafos, 
deverão ser grampeados os painéis do forro. No caso de perfilados metálicos, os painéis deverão ser fixados por 
meio de parafusos ou presilhas. O comprimento dos painéis de PVC deverá ser de aproximadamente 0,5 cm 
menor, do que o vão a ser forrado, para permitir a livre dilatação do material. Para o acabamento periférico, 
poderão ser utilizados perfis de alumínio ou madeira. Para a utilização do forro, deverão ser observadas as 
seguintes diretrizes gerais: Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; Teste de todas as 
instalações antes do fechamento do forro; Locação das luminárias ou outros sistemas; Somente será permitido o 
uso de ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante.

b) É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e aplicação de todos os materiais, acessórios e ferramentas 
recomendados pelos fabricantes para a correta instalação e nivelamento dos forros.

11) REVESTIMENTOS

a) Nas áreas onde serão assentados os revestimentos cerâmicos, depois do chapisco haverá uma camada de 
emboço com argamassa de cal hidratada e areia peneirada no traço de 1:3, e=5 mm.

b) As paredes dos sanitários e demais áreas de piso frio serão revestidas com cerâmica tipo A, dim.: 10 x 10 cm, até 
2,00 m de altura, na cor a ser definida pelo IFBA. O rejuntamento será executado com pasta de cimento branco e 
alvaiade na proporção 2:1, na e=3 mm. As paredes serão revestidas até uma fiada acima do forro. A concordância 
do forro com o revestimento deverá ficar em nível.

12) PINTURA
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a) As superfícies (paredes, lajes, vigas e pilares) devem ser seladas e emassadas com massa acrílica. Estas deverão 
ser posteriormente lixadas e pintadas com duas demãos de pintura acrílica, na cor a ser definida pelo IFBA.

13) VIDROS

a) A CONTRATADA fornecerá e instalará adequadamente vidros lisos incolores de 4 mm em todas janelas.

14) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

a) Serão instalados pára-raios em latão cromado, tipo Franklin e com alcance mínimo de 200m, completo e instalado.

15) LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

a) Serão fornecidos e instalados pela CONTRATA todos os portas-papel higiênico, em aço inox, saboneteiras em 
louça branca, dim.: 7,5x15 cm e porta-toalhas de papel, também em louça branca, com bastão plástico, tudo de 
primeira qualidade.

b) Fornecimento e instalação de cubas de embutir redondas, em louça branca, de primeira qualidade, incluindo 
torneira e complementos (válvula, sifão e rabicho).

c) Fornecimento e instalação de bacias c/ caixa de descarga acoplada em louça branca, de primeira qualidade, 
incluso assento plástico.

d) Fornecimento e instalação de mictório de louça branca, de primeira qualidade,  c/sifao integrado, dim.: 
33x28x53cm, ferragens em metal cromado, registro de pressão 1416 de 1/2" e tubo de ligação de 1/2".

e) Ferragens e acessórios em metal, de primeira qualidade, conforme a seguir: torneiras para lavatório em aço 
cromado e registro de gaveta tipo bruto (não cromado).

f) As tubulações, conexões, ralos, sifões e caixas sifonadas serão de primeira linha.

g) Nos sanitários serão instaladas bancadas em granito cinza Corumbá, na dimensão 167 x 55 cm.

h) Cada laboratório terá 01 (uma) bancada em granito cinza Corumbá com cuba profunda em aço inox, na dimensão 
140 x 60 cm.

16) DIVERSOS

a) Fornecimento e instalação de poste curvo simples em tubo de aço zincado e pintado, com base para fixação, altura 
6 metros.

b) Fornecimento e instalação de placa de inauguração aço escovado 40x60cm.

c) Fornecimento com instalação de logo em aço inox, tamanho da letra 20x20 cm, com largura de 5 cm, a ser fixada 
por bucha, na fachada, modelo e local a serem definidos pela fiscalização.

d) Fornecimento, transporte e plantio de grama em rolos tipo esmeralda tapete.

17) LIMPEZA

f) 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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f) Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverão ser totalmente 
limpos.

f) A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela 
fiscalização do IF BAHIA.

18) LAVAGEM E ENCERAMENTO 

f) Após limpeza, todos os pisos cerâmicos e cimentados de alta resistência serão lavados com sabão neutro e 
água.

f) Os pisos cimentados serão encerados com cera incolor.
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ANEXO II

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

PLANILHA DO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CVT - TAPIREMA

IFBA - CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA BDI = 25%

ITEM CÓDIGO 
SINAPI

DESCRIÇÃO UNID
.

QUANT
.

PREÇO

UNIT. TOTAL

1 Serviços Preliminares 6.655,02

1.1 Contenção em alvenaria de pedra 

1.1.1 73965/10 Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m m³ 8,25        24,66 203,45

1.1.2 23781/2 Concreto magro m² 12,96        20,13 260,88

1.1.3 73285 Alvenaria de pedra argamassada ( cimento+areia no traço 1:6) m³ 24,75      232,38 5.751,41

1.1.4 74031/1 Manta geotextil em tecido 100% poliester m² 13,80        20,65 284,97

1.1.5 75029/1 Drenos para alvenaria de pedra m 8,00        19,29 154,32

2 Fundação (guarita e muro) 3.418,95

2.1 6430 Escavação manual para fundação m³ 4,50 21,14 95,13

2.2 11509 Apiloamento manual de fundo de vala m² 10,60 2,33 24,70

2.3 68501.1 Concreto armado 15 Mpa, controle tipo B, incluso fôrmas, 
cimbramento, escoramento e lançamento com vibração

m³ 2,50 1.319,65 3.299,13

3 Supraestrutura (guarita e muro) 2.294,28

3.1 23770.2 Concreto armado 15 Mpa, incluso fôrmas, cimbramento, 
escoramento, lançamento com vibração

m³ 1,55 1.480,18 2.294,28

4 Alvenaria (guarita e muro) 1.987,64

4.1 67705.12 Bloco cerâmico 9x19x29cm, esp.=10cm m² 74,00 26,86 1.987,64

5 Pavimentação 66.932,06

5.1 73919.4 Contrapiso (guarita) em argamassa de cimento e areia (1:4) e=7cm, 
preparo manual

m² 10,50 33,99 356,90

5.2 73920/1 Regularização desempenada de base para revestimento de piso, 
com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e e=3cm (incluso a 
guarita)

m² 606,50 16,43 9.964,80

5.3 72136 Piso em alta resistência, tipo molítico, altura de 8mm, com junta de 
dilatação em PVC, e polimento mecanizado (incluso a guarita).

m² 605,00 46,34 28.035,70

5.4 73808 Rodape em argamassa com agregado de alta resistencia, altura 
10cm (incluso a guarita)

m 280,00 24,60 6.888,00

5.5 74108 Pavimentação cerâmica, PEI IV , tipo A, 31 x 31 cm, de primeira 
qualidade, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), 
incluindo rejunte (previsto na guarita).

m² 35,65 47,65 1.698,72

5.6 09635.8.1.
3.1 (PINI)

Soleira em granito corumbá, 15x2cm, assentada em nata de cimento 
(Incluso na guarita).

m 7,10 70,07 497,50
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5.7 09285.8.1.
3 (PINI)

Peitoril em granito corumbá, 18x2cm, assentada em nata de cimento 
(incluso na guarita)

m 57,20 77,75 4.447,30

5.8 73892/2 Calcada em concreto, espessura = 0,07 m m² 212,00 25,30 5.363,60

5.9 74223/1 Meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e 
areia, traço 1:4

m 330,36 29,30 9.679,55

6 Esquadrias 35.285,14

6.1 74067/1 e 
2375912

Janelas em alumínio, de correr, 1,20m x 0,60m. Linha 25, sem 
bandeira, com vidros liso de 4 mm.

m² 28,80 423,40 12.193,92

6.2 74067/2 e 
2375913

Janelas em alumínio, de correr, 2,00m x 1,70m. Linha 25, com 
bandeira, com vidros liso de 4 mm.

m² 6,80 440,35 2.994,38

6.3 74067/1 e 
2375912

Janelas em alumínio, de correr e bascular (guarita),  Linha 25, sem 
bandeira, com vidros liso de 4 mm.

m² 5,00 423,40 2.117,00

6.4 8210/8/1/2 
e  

9115/8/9/8 

Portas externas em madeira maciça,com pintura esmalte acetinado, 
1,00 x 2,10, assentadas, incluindo ferragens

Unid. 2,00 815,76 1.631,52

6.5 8210/8/1/4 
e  

9115/8/9/9

Portas externas em madeira maciça, com pintura esmalte acetinado, 
1,60 x 2,10(duas folhas), assentadas, incluindo ferragens.

Unid. 2,00 2.758,34 5.516,68

6.6 74071.2 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana 0,60 x 1,70m, perfil serie 
25, com guarnições

m² 6,12 483,56 2.959,39

6.7 74071.2 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana 0,80 x 1,70m, perfil serie 
25, com guarnições

m² 2,72 483,56 1.315,28

6.8 74071.2 Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil serie 25, com 
guarnições (guarita)

m² 4,85 483,56 2.345,27

6.9 8210/8/3/3 
e  

9115/8/9/9

Portas internas, semiôcas, com pintura esmalte acetinado, caixão, 
alizares, fechaduras, dobradiças, espelhos, completa, 0,80cm x 
2,10m

Unid. 4,00 387,84 1.551,36

6.10 8210/8/3/4 
e  

9115/8/9/9

Portas internas, semiôcas, com pintura esmalte acetinado, caixão, 
alizares, fechaduras, dobradiças, espelhos, completa, 1,00 m x 
2,10m

Unid. 6,00 443,39 2.660,34

7 Cobertura/Forro/Calhas/Outros 29.666,75

7.1 Conclusão dos serviços de telhado - cumeeiras e testeiras Vb 1,00 1.500,00 1.500,00

7.2 14643.13 Estrutura de madeira para telha cerâmica colonial (guarita) m²        
22,00 

       89,76 1.974,72

7.3 73938.1 Assentamento de telha cerâmica colonial (guarita) m²        
22,00 

       60,50 1.331,00

7.4 9500/8/6/4 Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si, incluindo fixação 
em estrutura de madeira massaranduba.Dimensões 200x6000mm 
(incluso a guarita)

m² 662,30 34,64 22.942,07

7.5 7712/8/3/1 Calha em fibra de vidro com espessura mínima de 4,0mm m 13,00 25,36 329,68

7.6 73753.1 Manta asfáltica (reservatório e laje) m² 28,00 56,76 1.589,28

7.7

7.8 Revestimento e pintura 33.337,73

7.9 73928.2 Chapisco (guarita) m² 148,00 3,85 569,80

7.10 19044.1 Massa única (incluso a guarita) m² 214,50 18,38 3.942,51

7.11 Revestimento cerâmico 10 x 10,cm, tipo A, de primeira qualidade, 
rejunte de 3mm, em cor a ser definida pela Instituição, à altura de 
2,00 metros (incluso a guarita)

m² 115,00 45,94 5.283,10

7.12 74134 Massa acrílica (incluso a guarita) m² 1.370,0
0

5,66 7.754,20
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7.13 73954.2 Pintura acrilica ambientes internos/externos, duas demãos (incluso 
guarita)

m² 1.370,0
0

11,32 15.508,40

7.14 6067 Pintura em esmalte sintético (2 demãos) sobre 1 demão de zarcão, 
para o portão de entrada

m² 12,60 22,20 279,72

8 Instalações 27.934,73

8.1 Elétrica (interna e externa) , telefônica e rede lógica (incluso guarita) Vb 1,00 15.500,00 15.500,00

8.2 Instalação ar condicionado tipo Split Unid. 7,00 300,00 2.100,00

8.3 73783.6 Poste de concreto, secção circular, altura 7 metros, cap. De carga 
no topo de 200Kg.

Unid. 8,00 466,35 3.730,80

8.4 74231.1 Luminária aberta para lâmpada de vapor de sódio, c/ corpo e braço 
em aço galvanizado

Unid. 16,00 90,49 1.447,84

8.5 73831.8 Lâmpada em vapor de sódio p/ iluminação externa de 250 W Unid. 16,00 44,05 704,80

8.6 Água, esgoto (incluso guarita) e drenagem de águas pluviais da 
cobertura

Vb 1,00 2.500,00 2.500,00

8.7 Combate a Incêndio 0,00

8.8 73775.2 Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga 
completa fornecimento e colocação

Unid. 3,00 125,16 375,48

8.9 72775.1 Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalação Unid. 3,00 110,31 330,93

8.10 72554 Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação Unid. 3,00 414,96 1.244,88

9 Louças, Metais e Acessórios 4.937,37

9.1 26581.14 Vaso sanitário c/caixa acoplada louca branca incl assento plástico 
(incluso guarita)

Unid. 9,00 214,96 1.934,64

9.2 73947.5 Mictório de louca branca c/sifao integrado e med 33x28x53cm, 
ferragens em metal cromado registro de pressão 1416 de 1/2" e tubo 
de ligação de 1/2" 

Unid. 2,00 188,71 377,42

9.3 Bancada em granito 1,67 X 0,65 Unid. 2,00 220,00 440,00

9.4 Bancada em granito com cuba inox 35X50 e profundidade 30cm, 
torneira giratória e complementos (válvula, sifão e rabicho). 1,4X0,60

Unid. 2,00 367,00 734,00

9.5 11531.1 Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos 
(válvula, sifão e rabicho)

Unid. 4,00 219,77 879,08

9.6 6009 Lavatório em louça branca s/ coluna c/ torneira de pressão e demais 
acessórios (guarita)

Unid. 1,00 129,19 129,19

9.7 Porta papel higiênico em aço inox Unid. 8,00 24,00 192,00

9.8 73947.10 Porta-toalhas de louca branca com bastão plástico - fornecimento e 
instalação

Unid. 4,00 30,88 123,52

9.9 6007 Saboneteira de louca branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação Unid. 4,00 31,88 127,52

10 Complementos 21.513,55

10.1 Construção de bancadas de serviços medindo 1,20x3,00 m, em 
alvenaria de tijolo (três montantes h= 90 cm) revestida em cerâmica 
e laje de concreto e=0,08m  na área central dos dois laboratórios, 
todas com a parte superior revestida em porcelanato branco fosco 
sem rejuntamento, instalada com tomadas de energia elétrica.

Unid. 2,00 560,00 1.120,00

10.2 Pára-raios, latão cromado, tipo Franklin e alcance mínimo 200m, 
completo e instalado

Unid. 2,00 299,47 598,94
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10.3 Fornecimento com instalação de logo em aço inox, tamanho da letra 
20x20 cm, com largura de 5 cm, a ser fixada por bucha, na fachada, 
modelo a ser fornecido e local indicado pela fiscalização

Vb 1,00 1.150,00 1.150,00

10.4 11536.1 Plantio de grama em rolos tipo esmeralda tapete, incl fornecimento e 
transporte

m² 550,00 13,61 7.485,50

10.5 68335 Placa de inauguração aço escovado 40x60cm-270809 Unid. 1,00 392,25 392,25

10.6 74100.1 Portão em chapa e perfis de ferro, s/ pintura (Muro e Guarita) m² 12,60 221,73 2.793,80

10.7 Recuperação da cerca existente com mourões de concreto, 
espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 4 fios de arame farpado 
nº14 classe 251

m 340,00 13,16 4.474,40

10.8 26580.15 Limpeza Geral da Obra m² 627,00 5,58 3.498,66

TOTAL 233.963,22
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA
(Emitida pela licitante)

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

Declaro em atendimento ao previsto na Tomada de preço nº. 06/2009, que eu, __________________________, portador (a) 

do CPF (MF) nº. ______________ e inscrito (a) no CREA/___ sob o nº. __________________, representante da empresa 

_______________________________, estabelecida no (a) ______________________________ como seu (ua) 

representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante o representante do Instituto Federal da Bahia no 

Centro Vocacional de Cerâmica Estrutural e Artesanal de Itapirema – Campus Vitória da Conquista e vistoriei os locais onde 

serão executados os serviços, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes.

Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços a executar, bem como de todas as implicações técnicas e 

financeiras da execução dos serviços.     

Local e data

____________________________________________
Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

Observação:

1) Emitir em papel que identifique à licitante.
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ANEXO IV

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item Descrição do serviço Valor (R$) % 1º mês 2º mês 3º mês

6.655,02

3.418,95

2.294,28

993,82 993,82

33.466,03 33.466,03

17642,5682 17642,5682

14.833,38 14.833,38

16.668,87 16.668,87

9.311,58 9.311,58 9.311,58

4.937,37

10.756,77 10.756,77

TOTAL MENSAL 233.963,22 100,00% 56.139,68 103.673,01 74.150,53

TOTAL ACUMULADO 233.963,22 100,00% 56.139,68 159.812,69 233.963,22

11 Complementos 21.513,55 9,20%

Louças, Metais e Acessórios10 4.937,37 2,11%

Instalações 9 27.934,73 11,94%

8 Revestimento e pintura 33.337,73 14,25%

7 Cobertura/Forro/Calhas/Outros 29.666,75 12,68%

6 Esquadrias 35.285,14 15,08%

5 Pavimentação 66.932,06 28,61%

4 Alvenaria (guarita e muro) 1.987,64 0,85%

3 Supraestrutura 2.294,28 0,98%

2 Fundação (guarita e muro) 3.418,95 1,46%

1 Serviços preliminares 6.655,02 2,84%
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ANEXO V

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(timbre/logo da empresa)

(objeto do edital)

EMPRESA: (nome da empresa)

DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PREÇOS (ORÇAMENTO SINTÉTICO)

PREÇO (R$)

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. Custo 
unitário 

MDO

Custo 
unitário 

MAT

Custo 
unitário 

Total
TOTAL

 SUBTOTAL  xxx  xxx 

 BDI xx % xxx xxx

TOTAL xxx xxx

Sendo:    MDO = Mão - de -Obra; 

MAT = Material
Custo unitário Total = Custo unitário MDO + 
Custo unitário MAT

Observação: Todos os itens e subitens constantes do Anexo II – Orçamento Estimativo do presente Edital deverão constar do 
preenchimento da planilha acima. 
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ANEXO VI

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

COMPOSIÇÃO DO BDI

ADM - administração central xx%

DEF = despesas financeiras e seguros xx%

RIS = risco e imprevistos xx%

LB = lucro bruto xx%

IMP = impostos sobre faturamento* xx%

ISS xx%

PIS xx%

COFINS xx%

BDI** xx%

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



Comissão Especial de Licitação
Av. Amazonas, nº 3150 - Zabelê - Cep: 45.030-220 - VCA/BA
Sala de Licitações - Telefax: (77) 3426-3355

33

ANEXO VII

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 VIII

MODELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

REF. (Identificação da Licitação)

_______________________________________

_______________________________________________________, inscrito no CNPJ 

Nº_________________________________________, por intermédio de seu representante legal identidade Nº

___________________________ e do CPF nº________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 

Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1999, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).

____________________________________________
DATA

_____________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL

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

PROJETOS EXECUTIVOS

SITE: www.ifba.edu.br

Os interessados deverão acessar o site www.ifba.edu.br do IFBAHIA onde estarão disponibilizados os projetos 

executivos, plantas e desenhos necessários à elaboração da proposta e execução dos serviços. 
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ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO N.º XX/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, E A SOCIEDADE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL DE CERÂMICA 
ESTRUTURAL E ARTESANAL DE ITAPIREMA – CAMPUS 
VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFORME EDITAL DA TOMADA DE 
PREÇO Nº. 01/2010, PROCESSO Nº 23142.000078/2010.

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e nove, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia – IFBAHIA, sediado na Rua Emídio dos Santos, s/nº, Barbalho, doravante denominada apenas CONTRATANTE, 
neste ato representado pela sua Reitora Professora AURINA OLIVEIRA SANTANA, 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, CREA XXXXX-D/BA, celebram o presente Contrato, decorrente da 
Tomada de Preço Nº 01/2010, processo Nº 23412.000078/2010, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as 
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Contrato, contratação de empresa de engenharia para conclusão das obras de construção do 

Centro Vocacional de Cerâmica Estrutural e Artesanal de Itapirema – Campus Vitória da Conquista, em conformidade com 

as condições estabelecidas no ato convocatório da Tomada de Preço nº. 01/2010 e em seus anexos, que passam a integrar 

este Instrumento como se nele transcritos estivessem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

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

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

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

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

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

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

Aplicar as sanções administrativas contratuais.

Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual deve ser assinado por comissão 
designada pela Reitora 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;
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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 Tomada de 
Preço, 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 Tomada de Preço nº. 01/2010. O preço contratado será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas 
necessárias à sua perfeita e completa realização.

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato correrão à conta dos recursos 
consignados no NATUREZA DA DESPESA: 449051, FONTE DE RECURSO: 0300915173, PTRES: 013588, PLANO 
INTERNO 13.00.0.0 , Notas de Empenho nº 2007NE000501, no valor de R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

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

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.
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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.

CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

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

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 90 (noventa) 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:
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O prazo de execução do objeto contratual é de 60 (sessenta) dias, contado a partir do recebimento, pela CONTRATADA, 
da Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE através da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Institucional/ IFBA.

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

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

SUBCLÁUSULA ÚNICA – A execução da Obra ora licitada, observará os prazos e as etapas previstas no 
Cronograma aprovado pelo IFBA.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ XX.XXX,XX    (xxxxxxxxxxxxxxx), 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.
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As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo 
de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para 
este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão supridos pela legislação específica;

Declaram as partes que este Contrato corresponde às manifestações finais, 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.

Salvador, ____de_____________2010

__________________________________________________

Profa. AURINA DE OLIVEIRA SANTANA

Reitora

___________________________________________________

SOCIEDADE CONTRATADA

Testemunhas:

                     __________________________________ 
                     CPF:
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                      __________________________________ 
                     CPF:
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EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 001/2010 - IFBA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 214, de 26 de fevereiro de 2010, designada pela Reitora, do IFBA, leva ao conhecimento de V.Sa. que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com as disposições contidas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e suas alterações, na Instrução Normativa nº. 05 de 21.06.95, e nas legislações subseqüentes vigentes no andamento do presente procedimento e com as condições deste instrumento convocatório.


Salvo especificações em contrário, independente de transcrição, todas as citações são referentes à Lei n. 8.666/93. 


1. TERMOS DE REFERÊNCIA


1.1 - Local: Campus de Ensino de Vitória da Conquista do IFBA, Av. Amazonas, nº 3150, Bairro - Zabelê.


1.2 - Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 14 de dezembro de 2010, às 10h00min (horário local), na Sala de Licitações, à Av. Amazonas, nº 3150, Bairro - Zabelê, Vitória da Conquista/Bahia.


1.3 - Estará afixada, no Quadro de Avisos do IFBA, cópia do instrumento convocatório, e divulgado na página www.ifba.edu.br, informações tel. (77) 3426-3355.

1.4 - Forma de execução: Indireta.

1.5 - Tipo de Licitação: Menor Preço.

1.6 - Prazo máximo para execução dos serviços: 90 (noventa) dias.

1.7 - Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das mesmas.


1.8 - Autorização para a Licitação: Processo Administrativo nº 23142.000078/2010. 


1.9  - As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta Licitação, correrão à conta de recursos provenientes do Tesouro.


1.10 – Valor de referência de acordo com a Planilha de Custo Estimativo, anexo II R$ 233.963,22 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos).

2. OBJETOS DA LICITAÇÃO:


2.1 - A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia para a conclusão das obras de construção do Centro Vocacional de Cerâmica Estrutural e Artesanal de Itapirema – Campus Vitória da Conquista.


3. ANEXOS:


Fazem parte integrante desta Tomada de Preço:


a) Projeto Básico - ANEXO I;


b) Planilha de Custo Orçamento estimativo - ANEXO II;


c) Modelo de Declaração de visita ao local da obra – ANEXO III;


e) Cronograma físico-financeiro – ANEXO IV


f) Modelo de planilha orçamentária– orçamento sintético – ANEXO V


g) Modelo de planilha de composição do BDI – ANEXO VI


h) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação - ANEXO VII;


i) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO VIII;


j) Projetos Executivos – ANEXO IX


l) Minuta de Contrato – ANEXO X


4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO À LICITAÇÃO:


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


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


4.3 – A Proposta para a presente Licitação será recebida pela Comissão Especial de Licitação designada por Portaria da Reitora do IFBAHIA.


4.4 – As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com poderes para responder pela mesma durante o aludido procedimento licitatório. Caso não apresente, ficará o representante, sem poderes para questionamentos em ata.


4.5 – Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, ficando ä critério da Comissão Especial de Licitação exigir os originais de cada um deles. Serão os seguintes:


4.6 - 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, deverá apresentar separado de qualquer dos envelopes, uma declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.


4.7 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem 4.6 poderão participar normalmente do certame.

5. DO PROCEDIMENTO:


5.1 - O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, impreterivelmente, os envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo.



5.1.1- Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como ouvinte;



5.1.2 - As pessoas que não comprovarem possuir poderes para representação legal das licitantes somente poderão participar da sessão como ouvintes.



5.1.3 - Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Especial de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes.



5.1.4 - Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Especial de Licitação, a seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação. 


5.2 - A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante será através de informações mediante o SICAF confirmada por meio de consulta “on line”, quando da abertura dos envelopes “Documentação”.


5.3 - Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante, que deverão ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes das licitantes presentes. As declarações serão juntadas aos autos do processo licitatório.


5.4 - Havendo irregularidade da empresa no cadastramento constantes do SICAF, será a mesma inabilitada. 


5.5 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Preço ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.


5.6 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante.


5.7 - Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão Especial de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante publicação na página web do IFBAHIA no endereço www.ifba.edu.br.

5.8 - As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a guarda da Comissão Especial de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes.


5.9 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”.


5.10 - Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”, serão abertos:


5.11 - Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao direito de interposição de recurso; ou



5.11.1 - Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de recurso; ou



5.11.2 - Após dado a conhecer o deferimento ou indeferimento de recurso interposto.


5.12 - As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.


5.13 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 


5.14 - A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.


5.15 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Especial de Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos.


5.16 - Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.


5.17 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.


5.18 - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento.


5.19 - É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta Tomada de Preço, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente das propostas.


5.20 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.


5.21 - Entende-se por documento credencial:


a) contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia da empresa licitante;


b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação;


5.22 - Cada representante poderá representar apenas uma licitante;


5.23 - O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão Especial de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.


5.24 - A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome.


5.25 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição dessas empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos pela Comissão Especial de Licitação.


6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:


6.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à Comissão Especial de Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes dizeres:


TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBAHIA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01


TOMADA DE PREÇO Nº 001/2010

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBAHIA CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02


7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO)


7.1. - Declaração de visita ao local da obra, conforme modelo ANEXO III, emitida pela licitante.

7.1.2 - A licitante poderá obter informações sobre o endereço a ser visitado pelos telefones (77) 3426-2552 / 3426-3355 – IFBA-Campus Vitória da Conquista (Maribaldo / Ezequiel) ou (71) 2102-9486 / 2102-9487 -  Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional – IFBA- Reitoria, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, fixada neste edital. 

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


7.2.1 - 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.


7.3 -  Atestado (os) de capacidade técnica 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 execução de serviços compatíveis com o objeto desta Tomada de Preço.


7.4 - 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;


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


7.6 - Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta Tomada de Preço;



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


7.7 - Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;


7.8 - Declaração de inexistência de fato impeditivo á habilitação, conforme modelo do ANEXO VII;


7.9 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), ANEXO VIII;


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


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


7.12 - Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a partir do original, no horário de 09h00min às 11h00min do dia anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos envelopes;



7.12.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis;



7.12.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; 



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


8. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA:


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


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


8.2 - A visita ao local da obra deverá ser realizada até o segundo dia útil anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço”, conforme ANEXO III.

8.3 - A licitante poderá obter informações sobre o endereço a ser visitado pelos telefones (77) 3426-2271 / 3426-3355 Ramais 2522 / 2552 – IFBA-Campus Vitória da Conquista (Maribaldo / Ezequiel) ou (71) 2102-9486 / 2102-9487 - Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional – IFBA - Reitoria, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para o recebimento dos envelopes de documentação de habilitação e proposta, fixada neste edital. 

9. DA PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02


9.1 - A proposta de preço contida no Envelope nº 02 deverá conter os seguintes documentos:


9.1.1 Proposta de preços;


9.1.2 Planilha Orçamentária, conforme modelo ANEXO V


9.1.3 Cronograma físico-financeiro, conforme modelo ANEXO IV


9.1.4 Planilha de Composição de BDI, conforme modelo ANEXO VI


9.1.5 Composição de Custos Unitários de todos os itens e subitens que compõem o Anexo II – Orçamento Estimativo.


9.1.6 Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação, através do Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial.


9.2 - A proposta de preços deverá ser apresentada da seguinte forma: 



9.2.1 - De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também 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. 



9.2.2 - Conter preços dos serviços em moeda nacional vigente;


9.2.3 - 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;



9.2.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI. 



9.2.5 - CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver e-mail e o respectivo endereço com CEP, devendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e o n.ºda conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior pagamento;



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



9.2.7 - A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no preâmbulo desta Tomada de Preço para o recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.


9.3 - As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos fornecidos para execução dos serviços:


9.4 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à Comissão Especial de Licitação, através do protocolo do IFBA no prazo de até 5 (cinco) dias úteis para recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta de preços”, para fins de esclarecimentos por parte da Comissão. 



9.4.1 Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos através de e-mail ou fax. 


9.5 - Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão analisadas pela Comissão Especial de Licitação;



9.5.1 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência; 



9.5.2 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope nº.  01 -  “Documentação”.



9.5.3 - A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o licitante de executá-los dentro do preço global da proposta;


9.6 - 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 Permanente de Licitação, ressalvado o direito de recursos, de acordo com a Legislação vigente;


9.7 - Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital;


9.8 - 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.


10. DA COMPOSIÇÃO DO BDI:


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




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



onde:



IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;



ADM = despesas administrativas (central e local);



DEF = despesas financeiras e seguros;



RIS = riscos e imprevistos;



LB = lucro bruto.


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


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




IMP = 8,65%;




ADM = 5,00%;




DEF = 1,20%;




RIS = 1,15%;




LB = 9,00%.


Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:




ISS = 5,00% 

PIS = 0,65%;




COFINS = 3,00%.


11. DOS PRAZOS


11.1 - A obra deverá ser executada no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir do início das obras.


11.2 - O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias corridos contado do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional do IFBAHIA; e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao máximo definido no caput desta Condição;


11.3 - Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente comunicado por escrito a Fiscalização da obra;


11.4 - Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de prévia e formal comunicação a Gerência de Fiscalização da PRODIN e não implicará em nenhuma forma de acréscimo ou majoração do preço pactuado para a execução da obra ora licitada, razão pela qual será improcedente a reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou “adicionais-noturnos”, uma vez que a contratada se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de acordo com os parâmetros apontados nesta Tomada de Preço.


11.5 - O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 5 (cinco) anos, contado do Termo de Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.


11.6 - Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.


 
11.6.1 - O prazo previsto no item 11.1 e 11.2 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do IFBA. 


11.7 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do IFBA, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo.


11.8 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a solicitação ou a convocação de que trata o item 11.7, as licitantes ficam liberadas dos compromissos assumidos.


12. DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO


12.1 - Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo “MENOR PREÇO” enquadrada nos artigos 10, inciso II, alínea “a”, 22, inciso II, e 45, § 1º, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93.


13. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS


13.1 - Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei n.º 8.666/93, as propostas que:



13.1.1 - Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 



13.1.2 - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:


a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou,


b) valor orçado pela Administração.


13.1.3 - Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades prevista neste edital, igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.


13.2 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Especial de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na condição anterior.


13.3 - Não atenderem às exigências contidas nesta Tomada de Preço.


14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS


14.1 - Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de Preço e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global;



14.1.1 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os itens da planilha de preços apresentada;


14.2 - A Comissão Especial de Licitação solicitará parecer de técnicos pertencentes a Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional do IFBAHIA, para orientar-se na sua decisão;


14.3 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações:



14.3.1 - Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços ofertados.


14.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preço, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes. 


14.5 - À Comissão Especial de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.


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


15. DO DESEMPATE


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


16. DOS RECURSOS


16.1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao Presidente da Comissão Especial de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preço.


16.2 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de Preço com vista franqueada aos interessados.


16.3 - Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação total ou parcial das decisões da Comissão Especial de Licitação deverão ser apresentados por escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.


16.4 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Especial de Licitação, logo após ter sido protocolizado no Serviço de Protocolo do IFBA.


17. DA ADJUDICAÇÃO


17.1 - Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço, após homologação.


17.2 - Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a notificação referida desta licitação, o IFBA, 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.


18. DAS PENALIDADES


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


18.2 - 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.


18.3 - 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.


18.4 - 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.


18.5 - 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.


19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS


19.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pela Diretoria de Infraestrutura do IFBA.


19.2 - O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o representante do IFBA, 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.


19.3 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IFBAHIA para certificar Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços.


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


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


19.6 – 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.


19.7 - 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.


19.8 – Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado que a juízo do IFBA 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.


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


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


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


20. PAGAMENTO


20.1 - O IFBA emitirá Empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem adquiridos.


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


20.3 - Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pela Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional do IFBA.


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


20.4.1 - 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.


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


21. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE


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


22. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA


22.1 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os elementos técnicos fornecidos pelo IFBA.


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


22.3 - 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.


23. GARANTIA CONTRATUAL

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


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


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


24. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO


24.1 - O IFBA 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 Tomada de Preço, e outros elementos que digam respeito a presente licitação.


24.2 - 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.


24.3 - 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.


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


25. DO TERMO DE CONTRATO


25.1 - Sem prejuízo do disposto da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução das obras será formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste Ato Convocatório. Quaisquer condições apresentadas pela adjucatária em sua proposta, se pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado.


26. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO


26.1 - O IFBA convocará oficialmente a adjudicatária, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.


26.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração do IFBAHIA.


26.3 - É facultado à Administração do IFBA, quando a convocada não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar esta Tomada de Preço, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.


26.4 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do IFBA, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.


27. DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS


27.1 - No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.


27.2 - As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes deste Edital, serão resolvidas pela Diretoria de Infraestrutura da PRODIN – IFBA.


27.3 - Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a contratada estar ciente das Normas Técnicas da ABNT, correspondente a cada um dos serviços constantes das Especificações Técnicas.


27.4 - A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta do IFBA.


27.5 - A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico, “container” tipo caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.


28. DISPOSIÇÕES GERAIS


28.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Preço, excluir-se-á o dia do inciso e incluir-se-á o do vencimento.


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


Vitória da Conquista, xx de xxxxxxxxx de 2010.


		Bráulio Lima Mota

Presidente da CEL

		José Olímpio Ribeiro Neto

Membro

		Paulo Sérgio Ramos da Silva

Membro





ANEXO I


PROJETO BÁSICO


OBJETIVO


Contratação de empresa de engenharia para a conclusão das obras de construção do Centro Vocacional de Cerâmica Estrutural e Artesanal de Itapirema – Campus Vitória da Conquista, conforme os termos deste Projeto Básico, a partir das prioridades estabelecidas pela instituição e em conformidade com as normas técnicas pertinentes e legislação em vigor. 

JUSTIFICATIVA


Dentre as políticas definidas pelo Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI encontra-se contemplada a política de gestão voltada para investimentos de ampliação, de construção, de recuperação e de reforma do IFBA, destacando-se o planejamento para o desenvolvimento da sua infra-estrutura física. 


Para viabilizar o cumprimento do objetivo da política de gestão, bem como garantir o funcionamento pleno do Campus de Vitória da Conquista, faz-se necessário suprir as deficiências existentes, principalmente no que diz respeito à falta de estrutura física adequada aos interesses institucionais. 


DESCRIÇÃO DA UNIDADE


O módulo de Salas de Aula possui 558,49 m2 de área construída total, edificada em alvenaria de blocos cerâmicos com estrutura em concreto armado e forro de gesso, revestido com massa única e pintura látex, sua cobertura em telha cerâmica com 30% de inclinação sobre estrutura em madeira de lei e calhas em fibra de vidro, suas esquadrias externas em alumínio e vidro liso e internas com portas semi-ocas com pintura de esmalte acetinado, seu piso em granilite (piso de alta resistência polido) e nos sanitários cerâmica PEI 4 nos pisos e paredes (h=2,00). Divisórias em PVC, bancada em granito andorinha e aparelhos em louças, reservatório em concreto impermeabilizado com manta asfáltica e passeio externo em cimento desempolado. Este módulo possui os seguintes compartimentos: 02 Laboratórios com bancada em granito e cuba em aço inox profunda: 37,50 m2 cada, Sala da Incubadora: 26,74 m2, Sala de Administração: 26,74 m2, Circulações: 122,48 m2, Jardim de Inverno: 20,70 m2, Sanitário Masculino: 16,60 m2, Sanitário Feminino 16,60 m2, Auditório: 70,72 m2, Biblioteca: 70,72 m2 e Salas de Aulas 01 e 02: 45,00 m2 cada.


O módulo Galpão possui 90,00 m2 de área construída total, edificado em alvenaria de blocos cerâmicos com estrutura em concreto armado, revestido com massa única e pintura látex, sua cobertura em telha cerâmica com 30% de inclinação sobre estrutura em madeira de lei e seu piso em concreto estrutural desempolado.


FUNDAMENTO LEGAL


Os serviços poderão ser executados com fundamento no Inciso I do artigo 22, combinado com o inciso I, alínea “c” do artigo 23 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.


IMPACTO AMBIENTAL


Os serviços a serem contratados não representam nenhuma agressão à natureza, portanto, não gerando nenhum impacto negativo ao meio ambiental durante a sua execução.


METAS SOCIAIS


Os indicadores sociais com a contratação de empresa de engenharia para execução das obras de construção do Centro Vocacional de Cerâmica Estrutural e Artesanal de Itapirema – Campus Vitória da Conquista apontam para uma educação de qualidade, ocupando posição de referência educacional. Mantendo-se as instalações prontas para uso e em perfeito estado de conservação, estas irão contribuir e integrar com a sociedade, qualificando profissionais para os diversos setores da economia baiana e brasileira.


DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


O dispêndio para execução das obras se encontra estimado em R$ 233.963,22 (duzentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), distribuídos conforme Orçamento estimativo – ANEXO II.

DISPOSIÇÕES GERAIS

A obra será executada por empresa idônea de engenharia, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com as normas, especificações, projetos e demais documentos integrantes do edital, não sendo permitida qualquer alteração dos mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela fiscalização do IFBA.


A responsabilidade da CONTRATADA é integral para todos os itens das obras contratadas nos termos do Código Civil Brasileiro.


Caberá à CONTRATADA verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos pelo IFBA, através da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, igualmente, à CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pelo IFBA.


A CONTRATADA acatará de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste projeto básico.


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


A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança necessários à execução do serviço.


A CONTRATADA deverá fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não à obra, inclusive aqueles não citados neste projeto básico, porém necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente anotado em contrário.


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


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


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


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.


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 as determinações aqui contidas.


A CONTRATADA deverá adotar normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas;


A CONTRATADA deverá construir e manter toda estrutura de canteiro de obras, na forma das normas de segurança e engenharia do trabalho e outras pertinentes.


No caso de os trabalhos não serem conduzidos de acordo com as especificações contratuais, além das sanções previstas no contrato e na legislação que rege a matéria, poderá a Administração determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos, até que os defeitos sejam corrigidos pela CONTRATADA.


Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os ambientes de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para evitar a disseminação de pó resultante de demolições e construção.


Serão por conta da CONTRATADA, os serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas de todas as instalações.


A CONTRATADA será responsável por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos.


MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


1) SERVIÇOS PRELIMINARES


a) Será executada a contenção em alvenaria de pedra, devendo ser feita a escavação manual de valas. O fundo das valas será apiloado e regularizado por lastro de concreto magro, com e=5 cm e largura 10 cm maior que a largura da estrutura de fundação em alvenaria a ser executada. As pedras selecionadas deverão ser de boa qualidade, não sendo admitido o uso de material em decomposição. O assentamento das pedras será em argamassa que permita a aderência entre as pedras, será utilizada manta geotextil e deverão ser previstos drenos para a alvenaria.


2) PISOS


a) O calçamento externo será em concreto desempolado e= 7 cm, com junta seca. O meio-fio será composto por pedra granítico rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:4.


b) Na área interna à edificação, após a execução de base de concreto no traço de 1:3 de cimento, areia e brita n° 0, e 3 cm de espessura, deverá ser feito, exceto nos sanitários, piso em cimentado nivelado de alta resistência tipo Korodur, com pigmentação cinza, com 8 mm de espessura e juntas de 3 mm de espessura em PVC, e polimento mecanizado. 


c) Os rodapés serão de alta resistência mecânica, com altura de 10 cm. Somente os sanitários não terão rodapés.


d) O piso dos sanitários será nivelado em cerâmica de PEI 4, tipo “A”, dim.: 31 x 31 cm, na cor platina ou branco-gêlo, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), com rejunte. Anterior ao assentamento da cerâmica, deverá ser executado lastro de concreto magro para contrapiso, incluindo preparo de caixa de 5cm e regularização sarrafeada de base com argamassa de cimento e areia sem peneirar, no traço de 1:5, e=3 cm.


e) As soleiras serão em granito Corumbá, na dimensão 15x2 cm, assentadas em nata de cimento.


f) As janelas receberão peitoris em granito Corumbá, na dimensão 18x2 cm, assentadas em nata de cimento.


3) ESQUADRIAS 


a) Caberá à CONTRATADA inteira responsabilidade pelo prumo, nível e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.


b) Os chumbadores serão solidamente fixados à alvenaria, com argamassa, a qual será firmemente socada nos respectivos furos.


c) Todas as portas internas serão semiôcas, com pintura esmalte acetinado, com guarnições e ferragens, completas.


d) Todas as portas externas serão assentadas em madeira maciça com pintura esmalte acetinado, com guarnições e ferragens, completas.


e) As portas das cabines dos sanitários serão de abrir, em alumínio tipo veneziana, perfil série 25, com guarnições e ferragens, completas.


f) Deverão ser fornecidas e instaladas 42 (quarenta e duas) esquadrias para janelas, em alumínio, de correr, Linha 25, sendo 40 (quarenta) delas com dim.: 120x60 cm, sem bandeira e com vidro liso de 4mm e 2 (duas) delas com dim.: 200x170 cm, com bandeira e vidro liso de 4mm.


4) INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE COMBATE À INCÊNDIO


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) Para a rede de combate a incêndio serão fornecidos e instalados: Extintor de Água-Pressurizada, capacidade de 10 litros, incluindo suporte para parede, carga completa; Extintor de PQS, capacidade de 4 Kg; Extintor de PQS, capacidade de 6 Kg.


5) DRENAGEM


a) A drenagem da cobertura será interligada à rede de drenagem existente e terá lançamento das águas pluviais em logradouro adjacente.


6) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 


a) O projeto aqui descrito foi desenvolvido pela TELK – Instalações Elétricas Ltda, situada a Rua Ascendino Melo, 256 – Sala 101, Centro em Vitória da Conquista-Ba. (Fone 77-3421 3632). 


b) Eventuais esclarecimentos ou consultas poderão ser solicitados no endereço ou telefone acima citado, com o titular da Empresa, Onildo Bonifácio Dourado dos Santos. 


c) A carga total instalada do prédio será de 45.360 W / 47.174 VA, onde a demanda total pela carga Instalada é de 42,24 kVA. Ramal de Entrada será constituído de três cabos singelos de seção nominal 25,0 mm² e neutro de 25,0 mm² (1 kV), terá uma malha de terra com 6 hastes e cabo de 16,0mm², Disjuntor de Proteção Tripolar de 70A e tubulação de (2”, derivada da rede pública da Coelba. Após passar pelo medidor, o Ramal de Entrada seguirá até o Barramento do QGD, de onde serão alimentados os Quadros de Distribuição, conforme indicado em projeto.


d) O sistema de tomadas será independente dos circuitos de iluminação, a partir do respectivo quadro de distribuição de onde serão tubuladas e enfiadas em dutos que se desenvolverão nos pisos e nas paredes. 


e) Os eletrodutos serão em PVC soldável e / ou rosqueável. As curvas dos eletrodutos em PVC deverão ser executadas por aquecimento, tomando-se cuidado para que não haja enrugamento ou redução do diâmetro interno. Para bitolas acima de 3/4" deverão ser usadas curvas pré fabricadas. Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90º, conforme NBR-5410. O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90º ou equivalente a 270º, conforme NBR-5410. As emendas dos eletrodutos soldáveis deverão ser executadas através de adesivo plástico para PVC, não sendo permitido o simples encaixe das bolsas. Os eletrodutos rígidos embutidos em concreto armado deverão ser colocados de modo a evitar sua deformação na concretagem. Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos e caixas de passagem deverão ser vedadas com tampões e tampas adequadas para prevenir a entrada de água, argamassa, nata de concreto, ou outros corpos estranhos. Deverão ser usadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar corrosão, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema. As extremidades dos eletrodutos quando não roscadas diretamente em caixas ou conexões, deverão ser providas de buchas e arruelas. Após as instalações, deverá ser feita verificação e limpeza dos eletrodutos.


f) Nas redes de distribuição o emprego das caixas será feito da seguinte forma, quando não indicado nas especificações ou no projeto: Sextavadas estampadas 3"x3", nas paredes para ponto de luz; Retangulares estampadas 4"x2", para pontos de tomadas ou interruptores em número igual ou inferior a três; Quadradas estampadas 4”x4", para pontos de tomadas ou interruptores em número maior que três ou em casos especiais, especificados em projeto; Octogonal c/ Fundo Móvel, curta ou longa, para pontos de luz na laje. As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente nas paredes, presas as pontas dos condutos por meio de arruelas de fixação ou buchas apropriadas. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria, niveladas e aprumadas de modo a não provocar excessiva profundidade depois do revestimento. 


g) Antes de ser iniciada a enfiação, deve ser feita a inspeção dos eletrodutos e caixas, para verificação da resistência ou não de obstáculos, que possam danificar os condutores durante o puxamento. Para facilitar a enfiação poderão ser usados lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. O isolamento das emendas e derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores utilizados. Nas tubulações de pisos deverá ser iniciada a enfiação após o seu acabamento. Todos os condutores de um mesmo circuito deverão ser instalados no mesmo eletroduto. Os cabos deverão ser identificados com o código do circuito por meio de indicadores, firmemente presos a estes. As emendas, exceto quanto feitas com luvas isoladas, deverão ser revestidas com fita de borracha moldável até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual serão aplicadas, por sobreposição, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposição do isolamento deverá ser igual ou superior a camada isolante do condutor. Na enfiação das tubulações subterrâneas, os cabos não deverão estar sujeitos a esforços de tração capazes de danificar sua capa externa ou o isolamento dos condutores. Nas instalações de cabos em perfilados, estes deverão ser puxados fora das mesmas e, depois, instalados para evitar danos dos cabos nas arestas dos perfilados. 


h) O quadro embutido em parede irá facear o revestimento da alvenaria e serem nivelados e aprumados.  As caixas de passagem de uma área deverão ser perfeitamente alinhadas e dispostas de forma ordenada. 


i) As ligações dos condutores dos bornes dos aparelhos deverão ser feitas de modo a assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente. A instalação dos espelhos de acabamento deve garantir o perfeito prumo, esquadro, alinhamento e acabamento, e só poderá ser executada após a aplicação da demão de pintura final.


j) Nas instalações embutidas em lajes ou paredes, os aparelhos de iluminação poderão ser fixados às orelhas das caixas de saída, desde que não se exerça sobre cada orelha esforço de tração maior do que 10kg. Em nenhuma hipótese os condutores deverão exercer esforços de tração sobre os parafusos de ligação. Os aparelhos de iluminação não poderão servir como dutos de passagem ou como caixas para alojar emendas ou junções de condutores estranhos à instalação dos aparelhos. Todos os reatores das luminárias deverão ser solidamente aterrados. 


k) Especificações da eletricidade – baixa tensão: 


l) Nas Tubulações embutidas nas lajes, alvenarias e pisos, serão utilizados eletrodutos em PVC rígido ponta e bolsa soldável com bitola mínima de 20 mm, não sendo admitida a utilização de eletroduto do tipo mangueira. As chegadas aos Quadros e Caixas de Passagens serão utilizadas em eletrodutos rosqueáveis com buchas e arruelas. 


m) As Caixas de Derivação, para instalação embutidas em lajes ou alvenarias, serão do tipo chapa estampada galvanizada, nos tamanhos padronizados de 4x2, 3x3, 4x4. 


n) Serão confeccionadas em chapa de aço 18USG, com tampa cega em aço galvanizado fixadas por parafusos em metal não ferroso cromado, do tipo com rosca soberba. Internamente, após a sua montagem, será dada uma demão de verniz isolante.


o) Todos os quadros serão confeccionados em chapa de aço com pintura anti-ferruginosa e de acabamento com porta e trinco para conter chaves e disjuntores, conforme modelo padronizados de fabricação SIEMENS ou similar. Cada disjuntor e chaves serão identificados pelo número do circuito correspondente, assim como a própria identificação do quadro, segundo condições estabelecidas no projeto. Terão, além do barramento de distribuição, barramento para conexão dos neutros e terra em cobre eletrolítico, com amperagem de acordo com a demanda da carga total instalada, conforme tabela da COELBA.


p) Os condutores que se constituem em alimentadores principais dos circuitos de baixa tensão e os trechos não medidos, ou quando indicados como sendo de 1,0 kV, serão do tipo singelo, em cobre eletrolítico, com isolamento duplo para 1000 V, de primeira qualidade.


q) Os circuitos de distribuição, salvo indicação, serão constituídos por condutores singelos, com isolamento termoplástico para 750 V na bitola mínima de 1,5mm², para os circuitos de iluminação e 2,5mm² para tomadas de uso geral, de primeira qualidade.


r) A recomposição do isolamento dos condutores será feita empregando-se inicialmente uma camada igual à espessura do isolamento primitivo e o mínimo de duas voltas de fita de borracha de autofusão, recoberta por camada dupla sobreposta de fita plástica auto-adesiva. 


s) Os condutores deverão ser contínuos de caixa a caixa não sendo aceito emendas no interior dos eletrodutos, mas unicamente nas caixas. As emendas dos condutores serão feitas com utilização de terminais adequados, para as bitolas superiores a 6mm², inclusive. Para os condutores de bitolas inferiores ao 6mm² será empregada solda branca, obtida por imersão, não sendo permitido aquecimento direto sobre o condutor a fim de não danificar o seu isolamento. As ligações aos equipamentos serão feitas diretamente, para condutores até 6mm², desde que o equipamento a ser conectado possua terminal tipo caixa e que não seja necessária a redução do condutor. Nestes casos serão usados terminais de ampliação adequados. Para os demais equipamentos serão empregados terminais próprios. 


t) Os interruptores e tomadas serão em baquelita, tipo balancim com espelho protetor do mesmo material, próprios para embutir em caixa 4x2 e 4x4, com capacidade para 10 A / 220 V, de primeira qualidade. 


u) Os disjuntores unipolares serão do tipo Termomagnético (DIM), nas capacidades indicadas nos projetos. 


v) Os disjuntores tripolares serão do tipo No-fuse, em caixa moldada, com capacidade mínima de isolamento e interrupção como indicado nos desenhos do projeto. 


w) As luminárias serão do tipo: Calha aberta para as lâmpadas fluorescentes, corpo em chapa de aço espessura mínima 0,6mm, fosfatizada e pintada com tinta epóxi na cor branca, e serão fixadas no teto sob a grade telada. Spot para lâmpadas compactas (PL), corpo em PVC rígido, na cor branca, sendo fixadas ao teto. 


x) A qualidade das instalações é condição fundamental para garantir a segurança de funcionamento, portanto não será permitida a utilização de materiais que possam comprometer esta segurança.

7) INSTALAÇÕES DE TELEFONE, LÓGICA E ANTENA 


a) Nas Tubulações embutidas nas lajes, alvenarias e pisos, serão utilizados eletrodutos em PVC rígido ponta e bolsa soldável com bitola mínima de 20 mm, não sendo admitida a utilização de eletroduto do tipo mangueira. As chegadas aos Quadros e Caixas de Passagens serão utilizadas em eletrodutos rosqueáveis com buchas e arruelas.   


b) As Caixas de Derivação serão do tipo chapa estampada galvanizada, nos tamanhos padronizados de 4x2, 3x3, 4x4 (“). 


c) Serão confeccionadas em chapa de aço 18USG, com tampa cega em aço galvanizado fixadas por parafusos em metal não ferroso cromado, do tipo com rosca soberba. Internamente, após a sua montagem, será dada uma demão de verniz isolante.


d) As tomadas de telefone serão em baquelita, com espelho protetor do mesmo material, próprios para embutir em caixa 4x2 ou 4x4, RJ-11 (Telefone).


e) As tomadas de rede lógica serão em baquelita, com espelho protetor do mesmo material, próprios para embutir em caixa 4x2 ou 4x4, com saída RJ-45 (Lógica). 


f) As tomadas da antena serão em baquelita, com espelho protetor do mesmo material, próprios para embutir em caixa 4x2 ou 4x4, com furo central.


g) Os cabos de telefona serão do Tipo e CI-50-1P para os ramais de telefone. Nas áreas externas e no ramal de entrada de telefone será utilizado cabo FE-100-1P.


h) Os cabos da rede lógica serão do Tipo Multilan Plus-CAT 5 (4 pares) para as redes de lógica.


8) ILUMINAÇÃO EXTERNA


a) As luminárias serão abertas para iluminação pública, com lâmpada a vapor de mercúrio até 400 W e mista até 500 W, com braço em tubo de aço galvanizado, d = 50 mm projeção horizontal = 2.500 mm e projeção vertical = 2.200 mm.

9) COBERTURAS


a) Faz parte do escopo da CONTRATADA o fornecimento, montagem e interligação de todos os dutos, calhas, drenos, ralos e acessórios necessários à drenagem das calhas da cobertura, as quais serão em fibra de vidro.


10) FORRO


a) Deverá ser fornecido e instalado forro em painéis de PVC, lineares, com largura de 20 cm e acabamentos, na cor branca, de alta qualidade. O tarugamento deverá ser feito com sarrafos de pinho aparelhados. Nos sarrafos, deverão ser grampeados os painéis do forro. No caso de perfilados metálicos, os painéis deverão ser fixados por meio de parafusos ou presilhas. O comprimento dos painéis de PVC deverá ser de aproximadamente 0,5 cm menor, do que o vão a ser forrado, para permitir a livre dilatação do material. Para o acabamento periférico, poderão ser utilizados perfis de alumínio ou madeira. Para a utilização do forro, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: Nivelamento dos forros e alinhamento das respectivas juntas; Teste de todas as instalações antes do fechamento do forro; Locação das luminárias ou outros sistemas; Somente será permitido o uso de ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante.


b) É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento e aplicação de todos os materiais, acessórios e ferramentas recomendados pelos fabricantes para a correta instalação e nivelamento dos forros.


11) REVESTIMENTOS


a) Nas áreas onde serão assentados os revestimentos cerâmicos, depois do chapisco haverá uma camada de emboço com argamassa de cal hidratada e areia peneirada no traço de 1:3, e=5 mm.


b) As paredes dos sanitários e demais áreas de piso frio serão revestidas com cerâmica tipo A, dim.: 10 x 10 cm, até 2,00 m de altura, na cor a ser definida pelo IFBA. O rejuntamento será executado com pasta de cimento branco e alvaiade na proporção 2:1, na e=3 mm. As paredes serão revestidas até uma fiada acima do forro. A concordância do forro com o revestimento deverá ficar em nível.


12) PINTURA


a) As superfícies (paredes, lajes, vigas e pilares) devem ser seladas e emassadas com massa acrílica. Estas deverão ser posteriormente lixadas e pintadas com duas demãos de pintura acrílica, na cor a ser definida pelo IFBA.


13) VIDROS



a) A CONTRATADA fornecerá e instalará adequadamente vidros lisos incolores de 4 mm em todas janelas.


14) SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS


a) Serão instalados pára-raios em latão cromado, tipo Franklin e com alcance mínimo de 200m, completo e instalado.


15) LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS


a) Serão fornecidos e instalados pela CONTRATA todos os portas-papel higiênico, em aço inox, saboneteiras em louça branca, dim.: 7,5x15 cm e porta-toalhas de papel, também em louça branca, com bastão plástico, tudo de primeira qualidade.


b) Fornecimento e instalação de cubas de embutir redondas, em louça branca, de primeira qualidade, incluindo torneira e complementos (válvula, sifão e rabicho).


c) Fornecimento e instalação de bacias c/ caixa de descarga acoplada em louça branca, de primeira qualidade, incluso assento plástico.


d) Fornecimento e instalação de mictório de louça branca, de primeira qualidade,  c/sifao integrado, dim.: 33x28x53cm, ferragens em metal cromado, registro de pressão 1416 de 1/2" e tubo de ligação de 1/2".


e) Ferragens e acessórios em metal, de primeira qualidade, conforme a seguir: torneiras para lavatório em aço cromado e registro de gaveta tipo bruto (não cromado).


f) As tubulações, conexões, ralos, sifões e caixas sifonadas serão de primeira linha.


g) Nos sanitários serão instaladas bancadas em granito cinza Corumbá, na dimensão 167 x 55 cm.


h) Cada laboratório terá 01 (uma) bancada em granito cinza Corumbá com cuba profunda em aço inox, na dimensão 140 x 60 cm.


16) DIVERSOS


a) Fornecimento e instalação de poste curvo simples em tubo de aço zincado e pintado, com base para fixação, altura 6 metros.


b) Fornecimento e instalação de placa de inauguração aço escovado 40x60cm.


c) Fornecimento com instalação de logo em aço inox, tamanho da letra 20x20 cm, com largura de 5 cm, a ser fixada por bucha, na fachada, modelo e local a serem definidos pela fiscalização.


d) Fornecimento, transporte e plantio de grama em rolos tipo esmeralda tapete.


17) LIMPEZA


f) 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.


f) Pisos, revestimentos, fechaduras, dobradiças, quadros, caixas, esquadrias, vidros etc. deverão ser totalmente limpos.


f) A obra deverá ser entregue totalmente limpa e os remanescentes retirados antes do recebimento da mesma pela fiscalização do IF BAHIA.


18) LAVAGEM E ENCERAMENTO 


f) Após limpeza, todos os pisos cerâmicos e cimentados de alta resistência serão lavados com sabão neutro e água.


f) Os pisos cimentados serão encerados com cera incolor.


ANEXO II


ORÇAMENTO ESTIMATIVO

		PLANILHA DO REMANESCENTE DE SERVIÇOS CVT - TAPIREMA



		IFBA - CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

		BDI = 25%

		

		



		ITEM

		CÓDIGO SINAPI

		DESCRIÇÃO

		UNID.

		QUANT.

		PREÇO

		



		

		

		

		

		

		UNIT. 

		TOTAL



		1

		

		Serviços Preliminares

		

		

		

		6.655,02



		1.1

		

		Contenção em alvenaria de pedra 

		

		

		

		



		1.1.1

		73965/10

		Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,5m

		m³

		8,25

		       24,66 

		203,45



		1.1.2

		23781/2

		Concreto magro

		m²

		12,96

		       20,13 

		260,88



		1.1.3

		73285

		Alvenaria de pedra argamassada ( cimento+areia no traço 1:6)

		m³

		24,75

		     232,38 

		5.751,41



		1.1.4

		74031/1

		Manta geotextil em tecido 100% poliester

		m²

		13,80

		       20,65 

		284,97



		1.1.5

		75029/1

		Drenos para alvenaria de pedra

		m

		8,00

		       19,29 

		154,32



		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		Fundação (guarita e muro)

		

		

		

		3.418,95



		2.1

		6430

		Escavação manual para fundação

		m³

		4,50

		21,14

		95,13



		2.2

		11509

		Apiloamento manual de fundo de vala

		m²

		10,60

		2,33

		24,70



		2.3

		68501.1

		Concreto armado 15 Mpa, controle tipo B, incluso fôrmas, cimbramento, escoramento e lançamento com vibração

		m³

		2,50

		1.319,65

		3.299,13



		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		Supraestrutura (guarita e muro)

		

		

		

		2.294,28



		3.1

		23770.2

		Concreto armado 15 Mpa, incluso fôrmas, cimbramento, escoramento, lançamento com vibração

		m³

		1,55

		1.480,18

		2.294,28



		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		Alvenaria (guarita e muro)

		

		

		

		1.987,64



		4.1

		67705.12

		Bloco cerâmico 9x19x29cm, esp.=10cm

		m²

		74,00

		26,86

		1.987,64



		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		Pavimentação

		

		

		

		66.932,06



		5.1

		73919.4

		Contrapiso (guarita) em argamassa de cimento e areia (1:4) e=7cm, preparo manual

		m²

		10,50

		33,99

		356,90



		5.2

		73920/1

		Regularização desempenada de base para revestimento de piso, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3 e e=3cm (incluso a guarita)

		m²

		606,50

		16,43

		9.964,80



		5.3

		72136

		Piso em alta resistência, tipo molítico, altura de 8mm, com junta de dilatação em PVC, e polimento mecanizado (incluso a guarita).

		m²

		605,00

		46,34

		28.035,70



		5.4

		73808

		Rodape em argamassa com agregado de alta resistencia, altura 10cm (incluso a guarita)

		m

		280,00

		24,60

		6.888,00



		5.5

		74108

		Pavimentação cerâmica, PEI IV , tipo A, 31 x 31 cm, de primeira qualidade, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), incluindo rejunte (previsto na guarita).

		m²

		35,65

		47,65

		1.698,72



		5.6

		09635.8.1.3.1 (PINI)

		Soleira em granito corumbá, 15x2cm, assentada em nata de cimento (Incluso na guarita).

		m

		7,10

		70,07

		497,50



		5.7

		09285.8.1.3 (PINI)

		Peitoril em granito corumbá, 18x2cm, assentada em nata de cimento (incluso na guarita)

		m

		57,20

		77,75

		4.447,30



		5.8

		73892/2

		Calcada em concreto, espessura = 0,07 m

		m²

		212,00

		25,30

		5.363,60



		5.9

		74223/1

		Meio fio de pedra granítica, rejuntado com argamassa de cimento e areia, traço 1:4

		m

		330,36

		29,30

		9.679,55



		

		

		

		

		

		

		



		6

		

		Esquadrias

		

		

		

		35.285,14



		6.1

		74067/1 e 2375912

		Janelas em alumínio, de correr, 1,20m x 0,60m. Linha 25, sem bandeira, com vidros liso de 4 mm.

		m²

		28,80

		423,40

		12.193,92



		6.2

		74067/2 e 2375913

		Janelas em alumínio, de correr, 2,00m x 1,70m. Linha 25, com bandeira, com vidros liso de 4 mm.

		m²

		6,80

		440,35

		2.994,38



		6.3

		74067/1 e 2375912

		Janelas em alumínio, de correr e bascular (guarita),  Linha 25, sem bandeira, com vidros liso de 4 mm.

		m²

		5,00

		423,40

		2.117,00



		6.4

		8210/8/1/2 e  9115/8/9/8 

		Portas externas em madeira maciça,com pintura esmalte acetinado, 1,00 x 2,10, assentadas, incluindo ferragens

		Unid.

		2,00

		815,76

		1.631,52



		6.5

		8210/8/1/4 e  9115/8/9/9

		Portas externas em madeira maciça, com pintura esmalte acetinado, 1,60 x 2,10(duas folhas), assentadas, incluindo ferragens.

		Unid.

		2,00

		2.758,34

		5.516,68



		6.6

		74071.2

		Porta de abrir em aluminio tipo veneziana 0,60 x 1,70m, perfil serie 25, com guarnições

		m²

		6,12

		483,56

		2.959,39



		6.7

		74071.2

		Porta de abrir em aluminio tipo veneziana 0,80 x 1,70m, perfil serie 25, com guarnições

		m²

		2,72

		483,56

		1.315,28



		6.8

		74071.2

		Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, perfil serie 25, com guarnições (guarita)

		m²

		4,85

		483,56

		2.345,27



		6.9

		8210/8/3/3 e  9115/8/9/9

		Portas internas, semiôcas, com pintura esmalte acetinado, caixão, alizares, fechaduras, dobradiças, espelhos, completa, 0,80cm x 2,10m

		Unid.

		4,00

		387,84

		1.551,36



		6.10

		8210/8/3/4 e  9115/8/9/9

		Portas internas, semiôcas, com pintura esmalte acetinado, caixão, alizares, fechaduras, dobradiças, espelhos, completa, 1,00 m x 2,10m

		Unid.

		6,00

		443,39

		2.660,34



		

		

		

		

		

		

		



		7

		

		Cobertura/Forro/Calhas/Outros

		

		

		

		29.666,75



		7.1

		

		Conclusão dos serviços de telhado - cumeeiras e testeiras

		Vb

		1,00

		1.500,00

		1.500,00



		7.2

		14643.13

		Estrutura de madeira para telha cerâmica colonial (guarita)

		m²

		       22,00 

		       89,76 

		1.974,72



		7.3

		73938.1

		Assentamento de telha cerâmica colonial (guarita)

		m²

		       22,00 

		       60,50 

		1.331,00



		7.4

		9500/8/6/4

		Forro PVC em paineis lineares encaixados entre si, incluindo fixação em estrutura de madeira massaranduba.Dimensões 200x6000mm (incluso a guarita)

		m²

		662,30

		34,64

		22.942,07



		7.5

		7712/8/3/1

		Calha em fibra de vidro com espessura mínima de 4,0mm

		m

		13,00

		25,36

		329,68



		7.6

		73753.1

		Manta asfáltica (reservatório e laje)

		m²

		28,00

		56,76

		1.589,28



		7.7

		

		

		

		

		

		



		7.8

		

		Revestimento e pintura

		

		

		

		33.337,73



		7.9

		73928.2

		Chapisco (guarita)

		m²

		148,00

		3,85

		569,80



		7.10

		19044.1

		Massa única (incluso a guarita)

		m²

		214,50

		18,38

		3.942,51



		7.11

		

		Revestimento cerâmico 10 x 10,cm, tipo A, de primeira qualidade, rejunte de 3mm, em cor a ser definida pela Instituição, à altura de 2,00 metros (incluso a guarita)

		m²

		115,00

		45,94

		5.283,10



		7.12

		74134

		Massa acrílica (incluso a guarita)

		m²

		1.370,00

		5,66

		7.754,20



		7.13

		73954.2

		Pintura acrilica ambientes internos/externos, duas demãos (incluso guarita)

		m²

		1.370,00

		11,32

		15.508,40



		7.14

		6067

		Pintura em esmalte sintético (2 demãos) sobre 1 demão de zarcão, para o portão de entrada

		m²

		12,60

		22,20

		279,72



		

		

		

		

		

		

		



		8

		

		Instalações 

		

		

		

		27.934,73



		8.1

		

		Elétrica (interna e externa) , telefônica e rede lógica (incluso guarita)

		Vb

		1,00

		15.500,00

		15.500,00



		8.2

		

		Instalação ar condicionado tipo Split

		Unid.

		7,00

		300,00

		2.100,00



		8.3

		73783.6

		Poste de concreto, secção circular, altura 7 metros, cap. De carga no topo de 200Kg.

		Unid.

		8,00

		466,35

		3.730,80



		8.4

		74231.1

		Luminária aberta para lâmpada de vapor de sódio, c/ corpo e braço em aço galvanizado

		Unid.

		16,00

		90,49

		1.447,84



		8.5

		73831.8

		Lâmpada em vapor de sódio p/ iluminação externa de 250 W

		Unid.

		16,00

		44,05

		704,80



		8.6

		

		Água, esgoto (incluso guarita) e drenagem de águas pluviais da cobertura

		Vb

		1,00

		2.500,00

		2.500,00



		8.7

		

		Combate a Incêndio

		

		

		

		0,00



		8.8

		73775.2

		Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação

		Unid.

		3,00

		125,16

		375,48



		8.9

		72775.1

		Extintor de pqs 4kg - fornecimento e instalação

		Unid.

		3,00

		110,31

		330,93



		8.10

		72554

		Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalação

		Unid.

		3,00

		414,96

		1.244,88



		

		

		

		

		

		

		



		9

		

		Louças, Metais e Acessórios

		

		

		

		4.937,37



		9.1

		26581.14

		Vaso sanitário c/caixa acoplada louca branca incl assento plástico (incluso guarita)

		Unid.

		9,00

		214,96

		1.934,64



		9.2

		73947.5

		Mictório de louca branca c/sifao integrado e med 33x28x53cm, ferragens em metal cromado registro de pressão 1416 de 1/2" e tubo de ligação de 1/2" 

		Unid.

		2,00

		188,71

		377,42



		9.3

		

		Bancada em granito 1,67 X 0,65

		Unid.

		2,00

		220,00

		440,00



		9.4

		

		Bancada em granito com cuba inox 35X50 e profundidade 30cm, torneira giratória e complementos (válvula, sifão e rabicho). 1,4X0,60

		Unid.

		2,00

		367,00

		734,00



		9.5

		11531.1

		Cuba louca branca em bancada inclusive torneira e complementos (válvula, sifão e rabicho)

		Unid.

		4,00

		219,77

		879,08



		9.6

		6009

		Lavatório em louça branca s/ coluna c/ torneira de pressão e demais acessórios (guarita)

		Unid.

		1,00

		129,19

		129,19



		9.7

		

		Porta papel higiênico em aço inox

		Unid.

		8,00

		24,00

		192,00



		9.8

		73947.10

		Porta-toalhas de louca branca com bastão plástico - fornecimento e instalação

		Unid.

		4,00

		30,88

		123,52



		9.9

		6007

		Saboneteira de louca branca 7,5x15cm - fornecimento e instalação

		Unid.

		4,00

		31,88

		127,52



		

		

		

		

		

		

		



		10

		

		Complementos

		

		

		

		21.513,55



		10.1

		

		Construção de bancadas de serviços medindo 1,20x3,00 m, em alvenaria de tijolo (três montantes h= 90 cm) revestida em cerâmica e laje de concreto e=0,08m  na área central dos dois laboratórios, todas com a parte superior revestida em porcelanato branco fosco sem rejuntamento, instalada com tomadas de energia elétrica.

		Unid.

		2,00

		560,00

		1.120,00



		10.2

		

		Pára-raios, latão cromado, tipo Franklin e alcance mínimo 200m, completo e instalado

		Unid.

		2,00

		299,47

		598,94



		10.3

		

		Fornecimento com instalação de logo em aço inox, tamanho da letra 20x20 cm, com largura de 5 cm, a ser fixada por bucha, na fachada, modelo a ser fornecido e local indicado pela fiscalização

		Vb

		1,00

		1.150,00

		1.150,00



		10.4

		11536.1

		Plantio de grama em rolos tipo esmeralda tapete, incl fornecimento e transporte

		m²

		550,00

		13,61

		7.485,50



		10.5

		68335

		Placa de inauguração aço escovado 40x60cm-270809

		Unid.

		1,00

		392,25

		392,25



		10.6

		74100.1

		Portão em chapa e perfis de ferro, s/ pintura (Muro e Guarita)

		m²

		12,60

		221,73

		2.793,80



		10.7

		

		Recuperação da cerca existente com mourões de concreto, espaçamento de 3m, cravados 0,5m, com 4 fios de arame farpado nº14 classe 251

		m

		340,00

		13,16

		4.474,40



		10.8

		26580.15

		Limpeza Geral da Obra

		m²

		627,00

		5,58

		3.498,66



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		TOTAL

		

		

		

		233.963,22





ANEXO III


MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA


(Emitida pela licitante)


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


Declaro em atendimento ao previsto na Tomada de preço nº. 06/2009, que eu, __________________________, portador (a) do CPF (MF) nº. ______________ e inscrito (a) no CREA/___ sob o nº. __________________, representante da empresa _______________________________, estabelecida no (a) ______________________________ como seu (ua) representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante o representante do Instituto Federal da Bahia no Centro Vocacional de Cerâmica Estrutural e Artesanal de Itapirema – Campus Vitória da Conquista e vistoriei os locais onde serão executados os serviços, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes.


Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços a executar, bem como de todas as implicações técnicas e financeiras da execução dos serviços.     


Local e data


____________________________________________


Assinatura e carimbo


(Representante Legal)


Observação: 


1) Emitir em papel que identifique à licitante.


ANEXO IV


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


ItemDescrição do serviço Valor (R$)%1º mês 2º mês 3º mês


6.655,02


3.418,95


2.294,28


993,82 993,82


33.466,03 33.466,03


17642,5682 17642,5682


14.833,38 14.833,38


16.668,87 16.668,87


9.311,58 9.311,58 9.311,58


4.937,37


10.756,77 10.756,77


TOTAL MENSAL


233.963,22100,00%56.139,68 103.673,01 74.150,53


TOTAL ACUMULADO 233.963,22100,00%56.139,68 159.812,69 233.963,22


11Complementos 21.513,559,20%


Louças, Metais e Acessórios10 4.937,372,11%


Instalações 9 27.934,7311,94%


8Revestimento e pintura 33.337,7314,25%


7Cobertura/Forro/Calhas/Outros 29.666,7512,68%


6Esquadrias 35.285,1415,08%


5Pavimentação 66.932,0628,61%


4Alvenaria (guarita e muro) 1.987,640,85%


3Supraestrutura 2.294,280,98%


2Fundação (guarita e muro) 3.418,951,46%


1Serviços preliminares 6.655,022,84%





ANEXO V


MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


		(timbre/logo da empresa)



		(objeto do edital)



		EMPRESA: (nome da empresa)



		DATA: (data da proposta)



		PROPOSTA DE PREÇOS (ORÇAMENTO SINTÉTICO)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		ITEM

		DISCRIMINAÇÃO

		UNID.

		QUANT.

		PREÇO (R$)



		

		

		

		

		Custo unitário MDO

		Custo unitário MAT

		Custo unitário Total

		TOTAL



		

		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 SUBTOTAL 

		 xxx 

		 xxx 



		 BDI 

		xx %

		xxx

		xxx



		TOTAL

		xxx

		xxx



		Sendo:    

		MDO = Mão - de -Obra; 

		

		

		

		

		

		 



		 

		MAT = Material

		

		

		

		

		

		 



		 

		Custo unitário Total = Custo unitário MDO + Custo unitário MAT

		 

		 

		 

		 

		 

		 





Observação: Todos os itens e subitens constantes do Anexo II – Orçamento Estimativo do presente Edital deverão constar do preenchimento da planilha acima. 


ANEXO VI


MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI


		COMPOSIÇÃO DO BDI



		 

		 



		ADM - administração central 

		xx%



		DEF = despesas financeiras e seguros

		xx%



		RIS = risco e imprevistos

		xx%



		LB = lucro bruto

		xx%



		IMP = impostos sobre faturamento*

		xx%



		ISS 

		xx%



		PIS

		xx%



		COFINS

		xx%



		 

		 



		BDI**

		xx%



		 * soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)


** fórmula conforme item 9.1 do Edital.








ANEXO VII


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 VIII


MODELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA


REF. (Identificação da Licitação)


_______________________________________


_______________________________________________________, inscrito no CNPJ Nº_________________________________________, por intermédio de seu representante legal identidade Nº ___________________________ e do CPF nº________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1999, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.


Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ).


____________________________________________


DATA


_____________________________________________________________


REPRESENTANTE LEGAL


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


ANEXO IX


PROJETOS EXECUTIVOS


SITE: www.ifba.edu.br 

Os interessados deverão acessar o site www.ifba.edu.br do IFBAHIA onde estarão disponibilizados os projetos executivos, plantas e desenhos necessários à elaboração da proposta e execução dos serviços. 


ANEXO X


MINUTA DO CONTRATO 


TERMO DE CONTRATO N.º XX/2010 QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, E A SOCIEDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL DE CERÂMICA ESTRUTURAL E ARTESANAL DE ITAPIREMA – CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA, CONFORME EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº. 01/2010, PROCESSO Nº 23142.000078/2010.

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e nove, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBAHIA, sediado na Rua Emídio dos Santos, s/nº, Barbalho, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pela sua Reitora Professora AURINA OLIVEIRA SANTANA, 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, CREA XXXXX-D/BA, celebram o presente Contrato, decorrente da Tomada de Preço Nº 01/2010, processo Nº 23412.000078/2010, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:


CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO


Constitui objeto do presente Contrato, contratação de empresa de engenharia para conclusão das obras de construção do Centro Vocacional de Cerâmica Estrutural e Artesanal de Itapirema – Campus Vitória da Conquista, em conformidade com as condições estabelecidas no ato convocatório da Tomada de Preço nº. 01/2010 e em seus anexos, que passam a integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE


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


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


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


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


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


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


Aplicar as sanções administrativas contratuais.


Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual deve ser assinado por comissão designada pela Reitora 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 Tomada de Preço, 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 Tomada de Preço nº. 01/2010. O preço contratado será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa realização.

Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato correrão à conta dos recursos consignados no NATUREZA DA DESPESA: 449051, FONTE DE RECURSO: 0300915173, PTRES: 013588, PLANO INTERNO 13.00.0.0 , Notas de Empenho nº 2007NE000501, no valor de R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO


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


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.


CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS


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


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 90 (noventa) 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 60 (sessenta) dias, contado a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE através da Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional/ IFBA.


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


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


SUBCLÁUSULA ÚNICA – A execução da Obra ora licitada, observará os prazos e as etapas previstas no Cronograma aprovado pelo IFBA.


CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA


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


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


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


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


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


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


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


CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS


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


I. advertência;


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


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


IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.


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


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


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


CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO


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


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


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


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


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


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


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO


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


CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO


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


CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS


Os casos omissos serão supridos pela legislação específica;


Declaram as partes que este Contrato corresponde às manifestações finais, 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.


Salvador, ____de_____________2010


__________________________________________________


Profa. AURINA DE OLIVEIRA SANTANA


Reitora


___________________________________________________


SOCIEDADE CONTRATADA


Testemunhas:


                     __________________________________ 


                     CPF:


                      __________________________________ 


                     CPF:
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