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EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 001/2013- IFBA / CAMPUS SANTO AMARO 
                                                             
 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA / 
CAMPUS SANTOS AMARO, através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela 
Portaria nº 13 de Abril de 2013, designada pelo Diretor Geral, leva ao conhecimento de V.Sa. 
que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, 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, Decreto 
nº 4.485, de 25 de novembro de 2002, Instrução Normativa nº 01 de 19.11.10, do MPOG 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: 

- Local: Reitoria IFBA – Avenida Araújo Pinho, nº 39 - Canela – Salvador/Ba. 

- Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 01 de agosto de 2013, às 10: 00 
hora (horário local), na Sala da Reunião da Reitoria do IFBA , Reitoria IFBA – Avenida Araújo 
Pinho, nº 39 - Canela – Salvador-Ba. 
 
- Estará afixada, no Quadro de Avisos do IFBA, cópia do instrumento convocatório, e divulgado 
na página www.comprasnet.gov.br e www.ifba.edu.br, maiores informações tel. 71 2102-
0488 / (75) 3241-0845 ou 0846.  
 
- Forma de execução: Indireta 
- Tipo de Licitação: Menor Preço 
- Prazo máximo para execução dos serviços: 90(noventa) dias corridos. 
- Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das 
mesmas. 
- Autorização para a Licitação: Processo Administrativo nº 23284.000125/2013-29.  

 - As despesas decorrentes da execução dos serviços, objeto desta Licitação, correrão à conta 
de recursos provenientes do Tesouro. 
– Valor total a ser pago de acordo com a Planilha de Custo Estimativo/Referente, anexo III. 
 
2. OBJETOS DA LICITAÇÃO: 

2.1 - A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia para RETIRADA DA 
SUBESTAÇÃO ELEVADA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA 
COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 500KVA NO IFBA / 
CAMPUS SANTO AMARO, a partir das prioridades estabelecidas pela instituição e em 
conformidade com este edital e seus anexos e as normas técnicas pertinentes.   
 
 3. ANEXOS: 

Fazem parte integrante desta Tomada de Preços: 

a) Projeto Básico - ANEXO I; 
b) Modelo de Declaração de visita ao local da obra - ANEXO II; 
c) Planilha de Custo Orçamento estimativo – ANEXO III; 
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e) Cronograma físico-financeiro – ANEXO IV; 
f) Composições IFBA – ANEXO V; 
g) Encargos Sociais – ANEXO VI; 
h) Plantas–  ANEXO VII; 
i) Modelo de planilha de composição do BDI – ANEXO VIII; 
j) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação - ANEXO IX; 
l) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO X; 
m) Minuta de contrato – ANEXO XI. 
 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO À LICITAÇÃO: 

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

4.2 Poderão participar desta licitação os interessados exclusivamente do ramo pertinente ao 
objeto que estiverem devidamente cadastrados ou não cadastrados no Sistema Integrado de 
cadastro de Fornecedores (SICAF), não sendo permitido a participação de empresas em 
consórcio. 
 
4.2 – Poderão participar do presente certame licitatório as empresas que: 
 
4.2.1 – Atendam às condições deste edital; 
 
4.2.2 – Estejam cadastradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, nos termos dos Decretos nº 4.485, de 25 de novembro de 2002, e os não inscritos 
apresente a documentação correspondente no envelope de habilitação; 
 
4.2.3 – Não estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, consórcio de 
empresas, e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
4.2.4 – Não tenha sido declaradas inidôneas para licitar e/ou contratar ou suspenso nos termos 
do Art. 87 da lei nº 8.666/93, por qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, 
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 
 
4.3 – Não poderão participar do presente certame licitatório: 
4.3.1 – As licitantes enquadradas na hipótese do Art. 9º, Inciso III, da Lei 8.666, de 23 de junho 
de 1993, ainda que na hipótese de participação indireta (pessoa que tenha qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica ou trabalhista com os integrantes das comissões); 
 
4.4 – A Proposta para a presente Licitação, será recebida pela Comissão Especial de Licitação 
designada pelo Diretor Pró Tempore do IFBA- Campus de Santo Amaro. 
 
4.5 – As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com 
poderes para responder pela mesma durante o aludido procedimento licitatório. Caso não 
apresente, ficará o representante, sem poderes para questionamentos em ata. 
 
4.6 – Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, 
devidamente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou assinados 
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pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, ficando ä critério da Comissão 
Especial de Licitação exigir os originais de cada um deles. Serão os seguintes: 
 
4.7 - As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte 
(EPP), conforme incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e favorecido 
previsto naquela lei deverão apresentar, separado de qualquer dos envelopes, uma 
declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
4.8 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e 
empresas de pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem 4.7 
poderão participar normalmente do certame, 
 

 
5. DO PROCEDIMENTO: 
 
5.1- O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, 
impreterivelmente, os envelopes “Habilitação” 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 “Habilitação”, 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 poderá ser através 
de informações mediante o SICAF confirmada por meio de consulta “on line”, quando da 
abertura dos envelopes “Habilitação”. 
 
5.3 - Procedida à 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. 
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5.3.1 - Fica assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope nº. 01 
(habilitação), documentos para substituir aqueles eventualmente vencidos ou desatualizados, 
constantes da declaração impressa do SICAF. 
 

5.4 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Preços 
ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
 
5.5 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da habilitação ou realização 
de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 
 
5.6 - 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 IFBA no endereço www.ifba.edu.br, ou 
www.santoamaro.ifba.edu.br  
 
5.7 - 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. 
 
5.8 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 
estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”. 
 
5.9 - Após a abertura dos envelopes “Habilitação”, os demais, contendo as “Proposta”, serão 
abertos: 
 
5.10 - Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as licitantes ao 
direito de interposição de recurso; ou 
 
5.10.1 - Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de 
recurso; ou 

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

5.11 - As aberturas dos envelopes “Habilitação” 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. 

 
5.12 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita 
no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 
 
5.13 - A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subseqüentes. 
 

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

 
5.15 - 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. 

 
5.16 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas de 

preços, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e 
aceito pela Comissão Especial de Licitação. 

 
5.17 - 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. 
 

5.18 - É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, 
em qualquer fase desta Tomada de Preços, 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. 

 
5.19 - 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 habilitação ou à proposta. 

 
5.20 - 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; 

5.21 - Cada representante poderá representar apenas uma licitante; 

5.22 - O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão Especial de 

Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Habilitação” e 

“Proposta”. 

5.23 - 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. 
 

5.24 - 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. 
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6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 

6.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante 
deverá apresentar à Comissão Permanente de Licitação, 
simultaneamente, sua documentação e proposta, 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 PREÇOS Nº  001/2013 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA 
DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2013 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA 
PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 

 
7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01  
 

7.1 Os licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos relacionados a 
seguir:   

 

7.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica (para as licitantes que não optarem 
pelo SICAF):   

 
a) Cédulas de identidade dos responsáveis legais da empresa. 

 

b) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 

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

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

 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
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e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

7.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista  

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ (para as 
licitantes que não optarem pelo SICAF).  

b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei; (para as licitantes que não optarem pelo SICAF) 

   

c) Prova de regularidade para com as Fazendas: Federal, Estadual, e municipal do 
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; (para as licitantes 
que não optarem pelo SICAF); 

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

 

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo TST, 
comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 
(para todas as licitantes, optantes ou não pelo SICAF); 

 

7.1.3  Relativos à Qualificação Econômico-Financeira  
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 
social, já exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios. Com base nos dados extraídos do balanço será avaliada a 
capacidade financeira da empresa. Os balanços apresentados poderão ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta. (para todas as licitantes, optantes ou não 
pelo SICAF)   

 
b) Demonstrativo da capacidade econômica – financeira através dos índices 
discriminados nas fórmulas a seguir: (para as licitantes que não optarem pelo SICAF) 
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LG ≥≥≥≥ 1,0              SG≥≥≥≥ 1,0         LC ≥≥≥≥ 1,0 
 

LG = 
AC + RLP 

PC + ELP 
    

Onde:  LG  = Liquidez Geral 
     AC  = Ativo Circulante 
     RLP  = Realizável a Longo Prazo 
 PC  = Passivo Circulante 
   ELP = Exigível a longo Prazo 

     
      
 
 
                  

 
 

                                          Onde:       SG     = Solvência Geral 
                                  AT  = Ativo total   
                                  PC  = Passivo Circulante 
                                  ELP  = Exigível a Longo Prazo 
 

 
               
                         

 Onde:  LC  = Liquidez Corrente 
                                   AC  = Ativo Circulante 
                                   PC  = Passivo Circulante 

 
b.1)  Não será habilitada a licitante cujos índices LG, SG e LC forem inferiores a 1,0 (um). 
 
 
c) Apresentar comprovação de Patrimônio Líquido mínimo de R$ 22.156,31 (Vinte e dois 
mil e cento e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), correspondente a 10% do valor 
estimado da contratação, conforme parágrafo 3º do artigo 31 da lei nº 8.666/93, relativamente 
à data da apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização até aquela data 
através de índices oficiais. 

 

 
d) Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Execução Patrimonial, expedida pelo 
distribuidor da sede da licitante ou de seu domicílio, dentro do prazo de validade previsto na 
própria certidão, ou, na omissão desta, expedida num prazo de 60 (sessenta) dias contados 
da data da sua emissão; (para todas as licitantes, optantes ou não pelo SICAF) 

 

7.1.4  Relativos à Qualificação Técnica (para todas as licitantes, optantes 
ou não pelo SICAF);   

SG = 
AT 

PC + ELP 

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

a.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. 
 
b) 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 responsabilidade técnica em serviços compatíveis com o objeto desta 
Concorrência: 
 
b.1) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo 
profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, 
todas serão inabilitadas; 
 
c) Declaração de visita ao local da obra, conforme modelo ANEXO II, emitida pela licitante. 
 
 
d) Indicação das instalações ,  aparelhamento e  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; 
 
e) 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 
Concorrência; 
 
e.1) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante. 
 
7.2 - Declaração de inexistência de fato impeditivo á licitação, conforme modelo do ANEXO IX; 

7.3 - 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 menores 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 X; 
 
7.4 Declarar que desenvolverá suas atividades obedecendo aos critérios de 
sustentabilidade ambiental para serviços e obras de engenharia na administração 
Pública Federal, conforme dispõe a Instrução Normativa nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, 
do Secretário de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, conforme os seguintes critérios: 
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7.4.1 De acordo com o Art. 6 da Instrução Normativa citada, as empresas contratadas deverão 
adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber: 
I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam 
às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 
48.138, de 8 de outubro de 2003; 
III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 
IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para 
a execução de serviços; 
 V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 
meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de 
água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 
 VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será 
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 
IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 
 VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; e 
VIII – destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo 
disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999. 
 
7.5 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, de 
preferência, ser entregues numerados seqüencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim 
de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 
 

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

 
7.7 - Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a partir do 
original, no horário de 09:00 às 11:00 horas do dia anterior à data marcada para o recebimento 
e abertura dos envelopes; 
 
7.7.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis; 

7.7.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  

7.7.3 - 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 DOS SERVIÇOS: 

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

 
8.2 - A visita ao local dos serviços deverá ser realizada até o primeiro dia útil 

anterior à data fixada no preâmbulo deste Edital para o recebimento 
dos envelopes de “documentação” e “proposta” e será efetuada em 
companhia de servidor(a) do IFBA – Campus Santo Amaro, 1a 
Travessa São José, s/n – Bonfim - Santo Amaro – BA, onde será 
executado os serviços, com  visto do mesmo, mediante prévio 
agendamento de horário junto ao DEPAD (Departamento 
Administrativo e Patrimônio), pelo telefone (75) 3241-0845 / 3241-
0846, conforme ANEXO II. 

 
8.3 - A visita ao local dos serviços deverá ser realizada por engenheiro civil, 

arquiteto ou técnico em edificações, devidamente registrado no CREA 
/ CAU e autorizado pelo responsável técnico indicado pela empresa 
para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria; 

 

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 III; 

9.1.3 - Cronograma físico-financeiro, conforme ANEXO IV; 

9.1.4  - Planilha de Composição de BDI, conforme modelo ANEXO VIII. 

 

9.2 – Apresentar Composição de Custos Unitários de todos os itens 
que compõem a planilha orçamentária (Anexo III).  

 

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

 
9.3.1 - 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.  
 

9.3.2 - Conter preços dos serviços em moeda nacional vigente; 
 

9.3.3 - 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 dos serviços discriminados; 
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9.3.4 - 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.  

 

9.3.5 - 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; 
 

9.3.6 - 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. 
 

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

9.4 - As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta de preços, verificar e comparar 
todas as especificações fornecidas para execução dos serviços: 
 

9.5 - 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 Permanente de Licitação, através do protocolo do IFBA no prazo de até 2 
(dois) dias úteis para recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta”, para fins de 
esclarecimentos por parte da Comissão.  
 
9.5.1 Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos através de e-mail ou fax.  
 

9.6 - 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 
Permanente de Licitação; 

 

9.6.1 - 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;  
 

9.6.2 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles 
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 -  “Documentação”. 
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9.6.3 - A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não 
exime o licitante de executá-los dentro do preço global da proposta; 

 

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

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

 
9.9 - 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. 

No orçamento estimado pelo IFBA, foram adotados os seguintes valores, que 
conduziram a um BDI de 28%: 

  IMP =   6,15%; 
  ADM = 7,00%; 
  DEF =  1,00%; 
  RIS =   1,07%; 
  LB =   10,00%. 
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Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram: 

  ISS =         2,50%  
PIS =         0,65%; 

  COFINS = 3,00%. 
 

10.1.1 As empresas deverão adotar BDI de acordo com seus critérios orçamentários, 

não devendo, no entanto, ultrapassar o valor estabelecido de 28%. 

11. DOS PRAZOS 

 

11.1 - Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90 (noventa) 
dias, contados a partir do início das obras. 

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

 11.3 - 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.  

 
11.4 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. 

 
11.5 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, 
sem a solicitação ou a convocação de que tratam o item 11.4, as licitantes ficam liberadas dos 
compromissos assumidos. 
 
12. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
12.1 - Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta Tomada de 
Preços e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de 
menor preço global; 
 
12.1.1 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de 
todos os itens da planilha de preços apresentada; 
 

12.2 - A Comissão Permanente de Licitação solicitará parecer de técnicos 
pertencentes a PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional e Infraestrutura do IFBA, para orientar-se na sua decisão; 

 
12.3 - A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para 
efeito de análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações: 
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12.3.1 - Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços 
ofertados. 
 
12.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas 
ofertas das demais licitantes.  
 

12.5 - À Comissão Permanente 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. 

 
12.6 - 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: 
 

12.6.1 - 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;  

 
12.6.2 - 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. 

12.6.3 - 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. 

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

 
12.8 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 

desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar às 
licitantes o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação de nova 
documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas 
referidas na condição anterior. 

 
 
 
13. DO DESEMPATE 

 

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

14.1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá 
apresentar recurso ao Presidente da Comissão Permanente 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 Preços. 

 

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

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

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

14.5 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

14.6 -  Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
15. DA ADJUDICAÇÃO 
 
15.1 - Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço global, 
após homologação. 
 

15.2 - 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. 
 
16. DAS PENALIDADES 
 
16.1 - 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. 
 
16.2 - 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 
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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. 
 

16.3 - 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. 
 
16.4 - 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. 
 
16.5 - 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. 
 
 
17. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
17.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pela PRODIN / Diretoria de Infraestrutura. 

17.2 - 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. 
 
17.3 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pela IFBA para certificar Notas 
Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços. 
 
17.4 - O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações 
e/ou esclarecimentos de qualquer natureza. 
 
17.5 – 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: 
 

17.6 – 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. 
 
17.7 - 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. 
 
17.8 – 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 
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mal desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os 
requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços. 
 
17.9 - 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 ao IFBA – Campus Santo Amaro. 
 
17.10 – 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. 
 
17.11 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 Preços e demais requisitos. 
 
18. PAGAMENTO 
 

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

18.2 - 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 15 (quinze) dias. 
 
18.3 - Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pela fiscalização da PRODIN 
/ Diretoria de Infraestrutura do IFBA. 
 

18.4 - Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada de 
documentação probante do vínculo regular dos empregados da empresa como: 
 
18.4.1 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. 

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

 
19. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 
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19.1 - Cabe ao IFBA a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações e referências 
necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados. 
 
19.2 – Emitir a Ordem de Serviço; 

19.3 - Esclarecer eventuais dúvidas sobre detalhes dos serviços a 
serem executados e possíveis interferências que porventura não 
tenham sido suficientemente esclarecidas. 

19.4 - Permitir acesso dos empregados da contratada às suas 
dependências, sempre que necessário à execução dos serviços, 
nos horários previamente acordados; 

19.5 - Notificar, por escrito, à contratada a ocorrência de quaisquer 
imperfeições no curso da execução do fornecimento, fixando prazo 
para a sua correção;  

19.6 - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por um 
representante especialmente designado, nos termos do art. 67 da 
Lei n.º 8.666/93; 

19.7 - Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde 
que cumpridas todas as formalidades e exigências estabelecidas 
neste Ato Convocatório; 

19.8 - Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas 
verificadas no cumprimento do objeto desta Tomada de Preços. 

 
20. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
20.1 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo 
com os elementos técnicos fornecidos pelo IFBA. 

21.2 - Apresentar profissional para a função de responsável técnico do serviço. 

21.3. Apresentar profissional para a função, devidamente habilitado para o exercício da 
profissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, aceito pela 
CONTRATANTE, para execução dos serviços. 
 
21.3.1 - Manter, durante a execução do objeto, as mesmas características e condições de 
habilitação e qualificação técnica apresentadas durante o processo licitatório, devendo, 
justificada e previamente, solicitar autorização ao IFBA, para qualquer alteração que possa 
afetar o cumprimento de suas obrigações. 

21.4 - Responder por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do IFBA 
ou de terceiros, quando tenham sido causados por seus profissionais durante a execução dos 
serviços; 

21.5 - Enviar relação de funcionários com nome e Carteira de Identidade à FISCALIZAÇÃO 
com 24 horas de antecedência à realização dos serviços;  

21.6 - Planejar, desenvolver, implantar e executar os serviços objeto desta Tomada de Preços, 
de acordo com os requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas; 

21.7 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes das 
obrigações assumidas em decorrência desta Tomada de Preços; 
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21.8 - Reportar ao IFBA imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que 
possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades da 
Instituição; 

21.9 - Responder, por escrito, no prazo máximo de 48 horas, a quaisquer esclarecimentos de 
ordem técnica pertinentes aos serviços objeto desta Tomada de Preços, que eventualmente 
venham a ser solicitados pelo IFBA; 

21.10 - Corrigir, alterar e/ou refazer os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO, conforme 
prazo definido por esta; 

21.11 - Apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços objeto desta 
Tomada de Preços, em até 5 (cinco) dias do recebimento da Ordem de Serviço; 

21.12 - A contratada não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou 
esquecimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por 
qualquer ônus decorrente desses fatos. 

 
 
22. GARANTIA CONTRATUAL 
 
22.1 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. 
 
22.2 - Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período. 
 
22.3 - 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. 
 
23. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
23.1 - 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 Preços, e outros elementos que digam respeito a 
presente licitação. 
 
23.2 - 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. 
 

23.3 - 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. 
 
23.4 - O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em 
contraditório e ampla defesa dos licitantes que dela participarem. 
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24. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
24.1 - É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Tomada de 
Preços por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, em até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para recebimento e abertura dos envelopes Documentação e 
Proposta. 

24.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Ato Convocatório perante a 
Administração do IFBA o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data 
marcada para recebimento e abertura dos envelopes Documentação e Proposta, apontando as 
falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso. 

24.3 -  A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar desta 
Tomada de Preços até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 
25. DO TERMO DE CONTRATO 
 
25.1 - Sem prejuízo do disposto da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução dos 
serviços 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 – Campus Santo Amaro, convocará oficialmente a adjucatária, 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 adjucatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração do IFBA – Campus Santo Amaro. 
 
26.3 - É facultado à Administração do IFBA – Campus Santo Amaro, 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 Preços, independentemente da cominação prevista no 
art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 

26.4 - A recusa injustificada da adjucatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do IFBA – Campus 
Santo Amaro, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às 
penalidades legalmente estabelecidas. 
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27. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
27.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Preços, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. 
 

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

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

 

Santo Amaro, XX de XXXXX de 2013. 

 

Márcio Cardoso Munduruca 
Presidente da CEL 

 
 
 

Carlos Sales de Oliveira Júnior                                             Robson Alessandro Lima de Paiva 
              Membro                                                                                         Membro 
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ANEXO I 
 

PROJETO BÁSICO 
 
 
RETIRADA DA SUBESTAÇÃO ELEVADA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 

ABRIGADA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 500KVA 

NO IFBA / CAMPUS SANTO AMARO 

 

CAMPUS STº AMARO – SUBESTAÇÃO ABRIGADA 

MEMORIAL DESCRITIVO / ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Este memorial tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços 

da obra de construção da RETIRADA DA SUBESTAÇÃO ELEVADA EXISTENTE E 

CONSTRUÇÃO DO ABRIGO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 

TRANSFORMADOR DE 500KVA NO CAMPUS SANTO AMARO DO INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA. Todas as informações constantes 

deste documento juntamente com o projeto, planilha orçamentária, cronograma físico-

financeiro, ficarão fazendo parte integrante do contrato e visam orientar e esclarecer quanto às 

fases, materiais e processos de execução das obras. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 1ª 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão 

executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo atender as normas 

brasileiras e práticas complementares. O projeto não poderá ser modificado sem a autorização 

dos seus respectivos autores.  

 

NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

 

A execução de todos os serviços deverá atender às seguintes Normas e Práticas 

Complementares: 

• Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais; 

• Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 

• Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA; 

• Normas da ABNT e do INMETRO; 
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• Normas da ANEEL e COELBA. 

 

FISCALIZAÇÃO 

 

A Fiscalização deverá realizar as atividades mencionadas na Prática Geral de 

Construção e Serviços Técnico-Profissionais, partes integrantes deste Caderno de 

Especificações Técnicas. 

 

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

ABRIGO PARA SUBESTAÇÃO 

 

Trata-se de uma edificação convencional em alvenaria de bloco cerâmico revestida com 

argamassa e acabamento em pintura. A estrutura é formada por sapatas, baldrames, laje de 

piso, pilares e vigas em concreto armado. A cobertura será em laje pré-fabricada de concreto 

com impermeabilização. As dimensões da edificação será de 8,35m x 4,50m, circundada por 

passeio de concreto de 60cm. 

 

PLACAS 

 

Serão instaladas placas, em quantidades e tamanhos, de acordo com as normas e modelos 

fornecidos pela Fiscalização, em locais a serem definidos. 

 

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS 

 

Serão fornecidos pela Construtora, todos os equipamentos e ferramentas necessários para o 

bom andamento dos serviços. 

 

DEMOLIÇÕES 

 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários e 

observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 
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Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. 

Deverá ser prevista plataforma para retenção de entulho e uso de mão-de-obra habilitada. Uso 

obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Haverá a necessidade de alvenaria a ser demolida utilizando-se ferramentas adequadas e 

obedecendo aos critérios de segurança recomendados. O material deverá ser transportado 

para local conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho. 

 

ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÕES 

 

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

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

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

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

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

fortemente apiloado. 

 

ATERROS E REATERROS 

 

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

serão executadas com cuidados especiais, tendo em vista resguardar as estruturas de 

possíveis danos causados, quer por carregamentos exagerados e/ou assimétricos, quer por 

impacto de equipamentos utilizados. 

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

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

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

camadas aterradas. 

Os aterros devem ser compactados mecanicamente até atingir 95% do proctor normal. 

 

FUNDAÇÕES  

 

As fundações deverão obedecer além das recomendações destas especificações, o disposto 

nas normas específicas da ABNT. 
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A fundação será em viga baldrame de concreto armado (sob as alvenarias) e em sapatas, 

também em concreto armado. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI). 

Inicialmente, marcam-se os gabaritos para o alinhamento da passagem da vala que deverá ser 

escavada segundo a linha do eixo, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas em 

projeto de fundação. 

Executar a vala em profundidade, pré-determinada. Fazer a regularização do fundo da vala por 

meio de apiloamento.  

Posteriormente será executado lastro de concreto magro, no traço mínimo de 1:4:6, com 

espessura não inferior a 5 cm e largura não inferior a 10 cm  de cada lado, contados a partir do 

paramento externo da peça a ser construída. 

Posicionar a armadura, lançando, em seguida, o concreto de fck > 18 Mpa, até atingir a 

espessura pré-determinada para a base. Executar reaterro apiloado da vala até atingir a cota 

do piso acabado. 

ESTRUTURA 

 

A execução das estruturas em geral, bem como os materiais aplicados e seu manuseio, deverá 

obedecer, além das normas aqui estabelecidas, a todas as normas, especificações e 

padronizações da ABNT, especificadas para cada caso. Os pilares, vigas e lajes deverão ser 

em concreto armado, obedecendo-se o Fck, dimensionamentos e especificações do projeto 

estrutural. 

Caberá à Contratada, total responsabilidade pela boa execução da estrutura, pela resistência e 

estabilidade de todos os elementos estruturais por ela executados, direta ou indiretamente. 

Em eventuais casos de falha na qualidade da estrutura, ou de alguns de seus elementos, 

parcial ou totalmente executados, caberá à Contratada providenciar as medidas corretivas que 

se fizerem necessárias, tais como: demolições totais ou parciais e re-execução, recomposição 

de ninhos ou de vazios com enchimentos adequados de argamassa ou concreto, injeções de 

resinas sintéticas, execução de reforços adicionais, etc, correndo essas despesas 

exclusivamente por sua conta. 



 

Processo nº  23284.000125/2013-29 
Comissão Especial  de Licitação 
Portaria nº 13, de 23 de Abril de 2013 
Travessa São José, s/n – Bonfim –- Cep: 44.200-00 – 
Santo Amaro/BA  
CNPJ – 10.764.307/007-08 
Telefone: (75) 3241-0845 

 

27 

 

Na execução de estruturas de concreto armado, caberá à Contratada total responsabilidade 

pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária ao preparo 

dos concretos, com as características exigidas no projeto, bem como ao transporte, 

lançamento, adensamento e cura, além da montagem e instalação das armaduras e da 

montagem das formas e respectivos escoramentos. 

O cimento a ser utilizado deverá ser do tipo denominado Cimento Portland Comum (CP), 320 

ou 400, que satisfaça as exigências da EB-1/77 da ABNT, no que diz respeito à resistência, 

finura, pega, etc. O uso de outros tipos de cimento Portland, como o cimento Portland 

Pozolânico (POZ) mais resistente a meios agressivos - o de Alta Resistência Inicial (ARI), etc, 

poderá ser feito em casos especiais, a critério da FISCALIZAÇÃO. 

Todo o cimento ensacado deverá ser armazenado seco, ventilado e suficientemente protegido 

das intempéries e de outros elementos nocivos às suas características intrínsecas. O cimento 

ensacado deverá permanecer em sua embalagem original até a sua utilização, armazenando-o 

em pilhas constituídas por não mais que 10 sacos cada uma, salvo aqueles sacos em que sua 

utilização seja feita num prazo máximo de 15 dias, onde, conforme disposto na NB-1/78, 

poderá ser armazenado em pilhas de até 15 sacos.  

As pilhas de cimento ensacadas deverão ser apoiadas sobre estrados vazados de madeira, 

distantes não menos que 0,30m do piso, cobertos com lona impermeável e dispostas de 

maneira a possibilitar o estabelecimento de uma rotatividade eficiente, que mantenha sempre 

no estoque o cimento de aquisição mais recente. Não poderá ser utilizado, na confecção de 

concretos estruturais, nenhum lote de cimento que apresente parcialmente hidratado. 

Os agregados a serem utilizados na confecção de concretos estruturais deverão atender, de 

maneira geral, às características determinadas pela EB-4/39 da ABNT. O agregado miúdo 

deverá se constituir de areia sílico-quartzosa, composta por partículas duras, ásperas ao tato, 

inertes e resistentes, com composição granulométrica de média para grossa. A presença de 

grânulos de argila, matéria orgânica e quaisquer outros agentes nocivos ao cimento, só será 

permitida quando dentro dos limites estabelecidos pela citada especificação. A utilização de 

“areia artificial” (pó de pedra) só poderá ser feita quando expressamente autorizada pela 

FISCALIZAÇÃO, respeitados os mesmos critérios. 



 

Processo nº  23284.000125/2013-29 
Comissão Especial  de Licitação 
Portaria nº 13, de 23 de Abril de 2013 
Travessa São José, s/n – Bonfim –- Cep: 44.200-00 – 
Santo Amaro/BA  
CNPJ – 10.764.307/007-08 
Telefone: (75) 3241-0845 

 

28 

 

O agregado graúdo deverá se constituir de pedra britada proveniente de rochas inertes e 

resistentes ou de pedregulho isento de agentes nocivos ao cimento e com composição 

granulométrica adequada. A utilização de outros materiais só poderá ser feita quando 

expressamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO, respeitadas todas as determinações da 

referida especificação da ABNT para os agregados graúdos. 

Sempre que o agregado graúdo se apresentar pulverulento, deverá ser submetido a uma 

criteriosa lavagem, antes de sua utilização na confecção de concretos. Os agregados deverão 

ser armazenados em plataforma especial construídas para esse fim, devidamente separados, 

segundo sua granulometria e devidamente protegidos do contato com solos de qualquer 

natureza e da mistura com materiais estranhos que possam prejudicar sua qualidade. 

Sempre que a FISCALIZAÇÃO considerar suspeitas as características e algum lote de 

agregado, sua participação na composição de concretos estruturais ficará prejudicada, a 

menos que a Contratada submeta amostras do lote a testes laboratoriais que determinem pela 

sua utilização. 

A água a ser aplicada na mistura de concretos deverá apresentar PH entre 5,8 e 8,0, ser 

límpida e isenta de teores prejudiciais de sais, óleos, ácidos, álcalis e substâncias orgânicas, 

de modo a atender os limites estabelecidos pelas normas. Presumem-se as águas potáveis 

como satisfatórias. 

Os aditivos retardadores ou acelerados de pega, plastificantes, etc., só poderão ser utilizados 

quando indicados ou aprovados pela FISCALIZAÇÃO e desde que obedeçam às 

especificações nacionais, ou apresentem propriedades verificadas experimentalmente por 

laboratório nacional idôneo. As dosagens para preparo dos concretos deverão ter por base a 

resistência características fck definida no projeto estrutural e as condições de durabilidade da 

obra. 

Caberá à FISCALIZAÇÃO, baseada no porte e características da obra, estabelecer os tipos de 

dosagem e de controle de qualidade a serem utilizados. Todos os concretos, produzidos no 

próprio canteiro ou usinados, deverão apresentar trabalhabilidade compatível com as 

dimensões e a conformação das peças a serem concretadas, com a distribuição da respectiva 

armadura e com os métodos e equipamentos de transporte, lançamento, adensamento e cura 

a serem utilizados. 
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O preparo de concreto estrutural no canteiro de serviços deverá ser feito através de 

amassamento mecânico que atenda às determinações da ABNT, no que diz respeito aos 

tempos mínimos de amassamento, de modo a fornecer concretos suficientemente 

homogêneos. Deverá ser sempre levado em conta que uma duração exagerada de mistura, 

poderá levar à segregação dos agregados graúdos, principalmente em se tratando de 

betoneiras de eixo inclinado. 

O concreto deverá ser colocado, sem apresentar segregação de seus componentes, em todos 

os cantos e ângulos das formas e ao redor das barras, ganchos, estribos e peças embutidas, 

através de métodos e equipamentos adequados e sob condições de iluminação natural, ou 

artificial. A altura máxima do lançamento em queda livre deverá ser de 2,00m e toda a 

movimentação do concreto, após seu lançamento, deverá ser feita de modo a não causar a 

segregação dos agregados. 

Durante e imediatamente após o lançamento do concreto, antes do início da pega, ele deverá 

ser convenientemente vibrado ou socado, por meio de equipamento mecânico, de acordo com 

sua trabalhabilidade e com as determinações da FISCALIZAÇÃO. 

A vibração, para adensamento do concreto, deverá ser feita de modo que toda a armadura seja 

completamente envolvida e todos os recantos das formas preenchidos, evitando-se ao máximo 

a formação de ninhos de agregado, ou vazios de qualquer natureza. Durante os serviços de 

adensamento, deverão ser tomados cuidados especiais para que não ocorram alterações na 

posição da armadura, evitando-se também sua vibração direta, para que não ocorram vazios 

que possam prejudicar sua aderência ao concreto.  

O adensamento deverá ser feito em camadas de no máximo 0,20m, quando for utilizado 

equipamento manual, ou entre 0,45m e 0,60m, quando for utilizado equipamento mecânico. 

Na utilização de vibradores mecânicos internos, a ponta vibrante deverá ser vagarosamente 

introduzida e retirada do concreto, com o aparelho em funcionamento, em posição vertical ou 

horizontal, de acordo com a natureza da peça que estiver sendo concretada. 

As eventuais falhas na superfície dos elementos concretados, ocorridos por má execução dos 

serviços de adensamento ou não, deverão, após a cura a desforma, ser cuidadosamente 

reparadas com argamassa de cimento e areia.  
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A cura e proteção dos elementos concretados serão de inteira responsabilidade da Contratada, 

que deverá tomar os cuidados necessários para evitar que o concreto, antes de atingir um 

endurecimento satisfatório, seja submetido à ação de agentes prejudiciais (mudanças bruscas 

de temperatura, secagem, chuvas fortes, etc.,), ou submetido à vibrações excessivas que 

possam fissurar a massa ou prejudicar sua aderência à armadura. 

Deverão ser tomados cuidados especiais, principalmente durante os primeiros sete dias de 

cura, no sentido de manter as superfícies sempre úmidas(através do uso de sacaria molhada, 

areia molhada ou lâmina d’água) e no sentido de evitar o acesso ou acúmulo de qualquer 

elemento estranho nas partes concretadas, durante as 24 horas que se seguirem à conclusão 

da concretagem. 

O controle de resistência dos concretos estruturais, deverá ser feito em perfeita conformidade 

com as determinações da ABNT.  

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE CERÂMICO FURADO 

 
Todas as paredes deverão ser construídas em blocos cerâmicos furados, conforme projeto 

executivo de arquitetura. As espessuras das alvenarias de vedação em bloco cerâmico furado, 

sabendo-se que se referem às paredes depois de revestidas, deverão ter espessura=15cm; 

 

Serão utilizados blocos cerâmicos de 9x19x19cm nas paredes de 15cm de espessura. Os 

blocos deverão ser de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, 

compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos 

calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, 

sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas características técnicas serão 

enquadradas nas especificações das Normas NBR 7171 e NBR 8042, para tijolos furados. Se 

necessário, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas 

normas. 

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 

umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 
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As alvenarias de bloco cerâmico serão executadas em obediência às dimensões e 

alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja 

espessura não deverá ultrapassar 12 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os 

tijolos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. 

 

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e 

areia sem peneirar, no traço volumétrico 1:2:8, quando não especificado pelo projeto ou 

Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderá ser utilizada argamassa pré-misturada. 

 

Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não 

encunhadas na estrutura, deverão ser executadas cintas de concreto armado, conforme 

indicação do projeto. 

 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem 

como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. 

 

REVESTIMENTOS 

 

Chapisco 

 

Aplicação de camada de argamassa  constituída de cimento, areia e água. A argamassa de 

chapisco deverá ter consistência fluida e ser constituída de areia, predominantemente grossa, 

com dimensão máxima entre 2,4 e 6,3 mm. O chapisco deverá apresentar espessura máxima 

de 5 mm, textura aberta com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a 

visualização de pequenas áreas da base. Quando a superfície for extremamente lisa, ou 

untada por produtos utilizados nas formas, é aconselhável apiloar, ou jatear areia antes de 

chapiscar. 

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

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

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

temperatura for elevada ou a aeração for intensa, a cura do chapisco aplicado deverá ser feita 

através de umedecimentos periódicos, estabelecidos pela fiscalização. Para o preparo da base, 
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recomenda-se que as bases de revestimento deverão atender às condições de planeza, prumo 

e nivelamento, fixadas pela especificação da norma brasileira.  

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 

eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência. Os 

processos para limpeza da base poderão ser os seguintes: Remoção de pó e materiais soltos; 

escovar e lavar com água a superfície ou aplicar jato de água sob pressão; remoção de óleo 

desmoldante, graxa e outros contaminantes gordurosos.  

Poderá ser efetuada utilizando-se os seguintes processos: escovar, utilizando piaçaba, por 

exemplo, com solução alcalina de fosfato trisódico (30 g de Na3PO4 em um litro de água) ou 

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

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

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

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

jateamento de areia) e, em seguida, remover a poeira através de ar comprimido ou lavagem 

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

limpa em abundância.  

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

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

Molhar a superfície a chapiscar. A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de 

aspersão vigorosa da argamassa de cimento e areia no traço 1:3, continuamente, sobre toda 

área da base que se pretende revestir. Após a instalação das canalizações e limpeza das 

superfícies a serem revestidas, estas serão chapiscadas. Os chapiscos serão executados com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, também será aceito o chapisco rolado com adição 

de aditivos especiais conforme recomendações dos fabricantes. No chapisco externo será 

executado anteriormente o rejuntamento das faces dos blocos, especialmente nas juntas. 

 

Massa única 

 

Aplicação de argamassa  de revestimento, constituída de cimento, arenoso, areia e água (traço 

1:2:6), destinada à regularização da base, constituindo-se no acabamento final. Deverá ser 

iniciado somente depois de concluído os serviços a seguir indicados, obedecidos seus prazos 
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mínimos: 24 horas após a aplicação do chapisco; 14 dias de idade das estruturas de concreto e 

das alvenarias de blocos cerâmicos, para início dos serviços de revestimento, excluído o 

chapisco; 28 dias de idade para execução do acabamento decorativo, caso esta seja a camada 

única. 

A espessura mínima admitida é 20 mm, caso seja camada única. A argamassa deverá ter 

consistência adequada ao uso, compatível ao processo de aplicação (manual ou mecânico), 

constituída de areia média, com dimensão máxima < 2,4 mm. A argamassa deverá ser 

preparada de acordo com as recomendações constantes neste Caderno de Encargos. Nos 

tetos em que a espessura de argamassa necessite ser superior a 20 mm, deverão ser fixadas 

telas metálicas galvanizadas, de abertura mínima de malha igual a 6 mm, na altura 

intermediária da camada.  

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

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

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

possuir textura e composição uniforme, proporcionar facilidade de aplicação manual ou por 

processo mecanizado.  O aspecto e a qualidade da superfície final deverá corresponder à 

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

Proteção Individual (EPI). 

O plano de revestimento será determinado através de pontos de referência, dispostos de forma 

tal, que a distância entre eles seja compatível com o tamanho da régua a ser utilizada. Nesses 

pontos, deverão ser fixados taliscas de madeiras ou cacos planos de material cerâmico, 

usando-se para tanto, argamassa idêntica a que será empregada no revestimento.   

Uma vez definido o plano de revestimento, deverá ser feito o preenchimento de faixas entre as 

taliscas, empregando-se argamassa que será sarrafiada, constituindo as guias ou mestras. 

Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, lançando-a 

vigorosamente sobre a superfície a ser revestida, com auxílio da colher de pedreiro ou através 

de processo mecânico, até preencher a área desejada.  

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

regularização da superfície, pela passagem da desempenadeira. Em seguida, as depressões 
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deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de argamassa, nos pontos necessários, 

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

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
A instalação do transformador na subestação e seu translado será de responsabilidade da 

Contratada. Todo o serviço de fornecimento e instalação da parte elétrica (cabeamento, 

eletrodutos, para-raios, chaves, disjuntores e demais acessórios) deverá obedecer 

rigorosamente ao projeto fornecido pelo IFBA. Todo o material deverá ser de 1ª qualidade. 

Além da instalação dos equipamentos previstos no projeto, deverão ser fornecidos os 

seguintes materiais: 

- Todos os fios e cabos elétricos; 

- Equipamentos e materiais de iluminação; 

- Eletrodutos, conduletes, caixas, conexões e suportes necessários para a distribuição de força 

e iluminação; 

- Todos os conectores para cabos de força, iluminação e aterramento; 

- Todos os demais equipamentos e acessórios não fornecidos pelo contratante, porém 

necessários ao projeto, tais como, parafusos, porcas, arruelas, suportes, soldas, oxigênio, 

tirantes, calços, materiais para limpeza, materiais diversos, etc. 

A medição será em média tensão, em baia reservada para os equipamentos da COELBA. O 

quadro medidor será na parede externa da subestação ao lado da baia de medição. 

A potência nominal desta subestação será de 500 kVA, em tensão primária de 13800 V circuito 

delta, e em tensão secundária de 220/127 V nominais a quatro fios (3 fases e neutro) em 

circuito estrela aterrado, montada conforme projeto. 

Como proteção geral em baixa tensão será utilizado disjuntor tripolar em caixa moldada de 

600V, 1250 A, 25 kA, equipado com bobina de mínima tensão de forma a propiciar a abertura 

trifásica em caso de falta de uma fase e com o térmico ajustável. Conforme projeto. 
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O barramento do quadro geral de baixa tensão deverá ser de acordo com os níveis de curto e 

de corrente nominal de abertura do disjuntor geral. O quadro geral deverá alimentar  todas as 

cargas existentes e futuras. 

Transformador 

O assentamento e transporte do transformador deverão ser feitos por meios apropriados, sem 

causar danos mecânicos ao equipamento. A instalação do transformador na subestação 

deverá ser feita de acordo com as recomendações do fabricante, ficando perfeitamente 

nivelado, sendo sua localização rigorosamente conforme projeto. Todas as ligações ao 

transformador deverão ser feitas com conector apropriado, não sendo permitido o uso de solda. 

As caixas de ligação deverão ficar limpas e secas. Caixas construídas ao tempo deverão ter o 

fundo em brita para evitar alagamento. 

Os níveis de tensão de alimentação trifásica da instalação deverão ser: 0,22 kV. 

O cabo terra deverá ser firmemente ligado à carcaça do transformador, através do conector 

próprio, não sendo permitido o uso de conexões soldadas. O cabo terra não deverá ter emenda 

desde sua ligação ao transformador até o sistema de aterramento. 

Antes de energizar o transformador, deverão ser feitas as seguintes verificações: 

 - Verificação de todas as partes do transformador quanto à presença de umidade; 

 - Teste de resistência de isolamento do primário para terra, do secundário para terra e do 

primário para o secundário. 

- Verificação das ligações dos enrolamentos de acordo com o projeto e desenhos do 

Fabricante. 

 - Verificação das ligações dos cabos aos terminais do transformador. 

 - Testes dos cabos. 

- Verificação de todos os acessórios. 
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 - Verificar  se o "tap" do  transformador  está na posição indicada pelo   projeto ou pela 

FISCALIZAÇÃO. 

 Depois de energizado, o transformador deverá permanecer em vazio durante 5 horas para 

observação e após 4 ou 5 dias de operação com carga deverá ser feito uma avaliação dos 

níveis de temperatura e carga. 

Sistema de Aterramento 

A Contratada deverá fornecer e instalar os cabos de cobre nu, conectores e acessórios para a 

complementação do sistema de aterramento. 

As seções dos cabos deverão ser conforme indicado nos desenhos do Projeto. 

 As ligações aos equipamentos deverão ser feitas com conectores tipo grampo, ou terminais de 

orelha ou conforme indicado nos Desenhos de Execução. 

Normas do Projeto 

Excetuando-se o projeto, todos os equipamentos e materiais do sistema elétrico deverão ser 

projetados, construídos e testados, segundo as últimas revisões das normas das seguintes 

organizações: 

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas 

- ANSI - American National Standard Institute 

- NEMA - National Electrical Manufacturers Association 

- NEC  - National Electrical Code 

- IEC  - International Electrotechnical Comission  

Deverão ser observadas as restrições de segurança estabelecidas na Norma Regulamentadora 

de Instalações e Serviços em Eletricidade (NR-10) do Ministério do Trabalho, no projeto e 

fabricação, considerando-se os requisitos para operação e manutenção do equipamento. 

 
PAVIMENTAÇÃO 
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Piso cimentado sobre laje de concreto armado, e=3cm, traço 1:3 

 

Execução de piso cimentado pela distribuição de argamassa sobre a base ou lastro de 

pavimentação em área interna, com finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície. 

Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura da 

argamassa. Não ser deve ser executado em dias chuvosos e protegidos da ação direta do sol 

logo após a aplicação.  

O traço deve ser ajustado experimentalmente, observando-se a característica da argamassa 

quanto a trabalhabilidade. O afastamento máximo entre juntas paralelas será de 1,20 m. A 

disposição das juntas obedecerá ao desenho simples devendo ser evitados cruzamentos em 

ângulos e juntas alternadas. As superfícies do cimentado serão cuidadosamente curadas, 

sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade durante sete dias que sucederam 

sua execução.  

As superfícies capeadas com cimento terão declividade conveniente, de modo a ser 

assegurado o rápido escoamento das águas superficiais, em direção aos locais previstos para 

o seu escoamento. Nos locais expostos às chuvas e a abundantes àguas de lavagem, a 

declividade dos cimentados não deverá ser inferior a 1%. Uso de mão-de-obra especializada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m a 3 m 

entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento da superfície. Colocar as 

juntas de dilatação, que poderão ser de plástico, vidro ou outro material compatível formando 

quadrados. A argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 1:3 é 

lançada sobre a base ou lastro, distribuído sobre a superfície, regularizado e nivelado com 

auxílio de régua metálica, própria para esta finalidade, com espessura de 3 cm. A superfície 

terá o acabamento desempenado. 

 

 

Passeio externo 



 

Processo nº  23284.000125/2013-29 
Comissão Especial  de Licitação 
Portaria nº 13, de 23 de Abril de 2013 
Travessa São José, s/n – Bonfim –- Cep: 44.200-00 – 
Santo Amaro/BA  
CNPJ – 10.764.307/007-08 
Telefone: (75) 3241-0845 

 

38 

 

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

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

que as condições climáticas não interfiram na aplicação e cura do concreto. O serviço não deve 

ser executado em dias chuvosos, tendo-se o devido cuidado de manter o passeio protegido da 

ação direta do sol logo após a aplicação. O concreto deve ser curado com molhagens diárias, 

durante 7 dias.  

O concreto deve ser dimensionado para o fck=13,5 M Pa, e ter trabalhabilidade necessária 

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

de obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

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

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

também como guias para o nivelamento do concreto.  O concreto é lançado sobre a base, no 

quadrado, distribuído e nivelado, tomando como referência as faces superiores das ripas de 

madeira. O terreno será regularizado e energicamente compactado, através de equipamento 

mecânico. Sobre a placa de concreto será aplicado uma camada de cimentado desempolado. 

 
ESQUADRIAS 

 

Combogós 

Deverão ser construídas em combogós de cimento de 50x50x8cm. Os blocos deverão ser de 

procedência conhecida e idônea, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o 

fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. 

Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente 

regulares. Se necessário, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos 

indicados nas normas. 

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar quebras, 

trincas, umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 

Serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão 

aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 12 mm. 
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As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os blocos serão umedecidos antes do 

assentamento e aplicação das camadas de argamassa. 

O assentamento dos combongós será executado com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia sem peneirar, no traço volumétrico 1:2:8, quando não especificado pelo 

projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderá ser utilizada argamassa pré-

misturada. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo 

a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem 

como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. 

Portões e gradis em perfis e chapas de aço galvanizado (de giro), provida de tela 

aramada  

Colocação e acabamento de portões em perfis e chapa de aço galvanizado com uma ou duas 

folhas. Metade da altura das folhas deverão estar providas de tela aramada.  

Deverão ser observados o prumo e o alinhamento dos portões. A folga entre o portão e o portal 

deverá ser uniforme em todo o perímetro da mesma.  

Após o assentamento, deverá ser verificado o funcionamento dos portões. Uso de mão-de-obra 

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

Iniciar o assentamento posicionando o batente de acordo com o nível da soleira. Alinhar o 

batente no vão e chumbá-lo na alvenaria com  argamassa de cimento, cal hidratada e areia 

média ou grossa no traço 1:2:8.  

Gradis de ferro 

 

Os gradis deverão ser em perfis e tela aramada de aço galvanizado. Deverão ser feitos furos 

no piso para a fixação dos montantes do gradil. O gradil deverá ficar escorado até o completo 

endurecimento da argamassa utilizado no chumbamento dos montantes.  

Após a retirada do escoramento deverá ser feito o acabamento com argamassa nos pontos do 

piso onde os montantes foram colocados. 
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PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO 

 

Paredes externas / internas 

    Emassamento (massa acrílica) 

Execução de emassamento para nivelar e corrigir imperfeições nas superfícies de alvenaria 

para posterior aplicação de pintura. Deve ser aplicada sobre uma superfície firme, limpa, seca, 

sem poeira, gordura, sabão ou mofo. É recomendável a aplicação do líquido selador acrílico, 

anterior ao emassamento, pois melhora a impermeabilização da parede e a aderência da 

massa acrílica. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI).  

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

finas e sucessivas. Aplicada a 1ª demão, após um intervalo mínimo de três horas, a superfície 

deve ser lixada, com lixa de grão 100 a 150, a fim de eliminar os relevos; deve-se aplicar a 2ª 

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

Pintura (látex acrílica) 

Aplicação de tinta látex acrílica, em paredes externas, usando como base líquido preparador, 

para melhorar a impermeabilização. A superfície de aplicação deve estar preparada e retocada. 

A pintura só deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após 

sua execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário 

escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para parede.  

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

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

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

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). Deve ser aplicada com rolo de lã 

de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície limpa, plana e livre de graxas. Cada demão 

da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa da demão anterior, com 

intervalo de tempo mínimo de 4 horas. 
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Impermeabilização em manta asfáltica espessura 3 mm protegida com filme de alumínio 

gofrado espessura 0,8 mm para laje 

Deverão ser obedecidas rigorosamente as recomendações das normas e especificações 

regulamentadoras existentes. A superfície de concreto a ser impermeabilizada deverá ser 

cuidadosamente limpa, removendo-se os excessos de argamassas, partículas soltas e 

materiais estranhos. As falhas e ninhos deverão ser obturados com argamassa de cimento e 

areia (no traço 1:3), as fissuras tratadas, as tubulações e ralos chumbados e as juntas de 

dilatação devidamente impermeabilizadas, caso existam.  

A superfície deverá ter o caimento recomendado, cantos e quinas arredondados, ralos 

colocados e rasgos para embutir as bordas das mantas. Uso de mão-de-obra especializada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

O serviço será iniciado com a pintura da imprimação. Esta pintura servirá para dar aderência e 

será feita com solução ou com emulsão asfáltica. O serviço deverá continuar após a secagem 

dessa camada, com a impermeabilização com manta.  

A aplicação da manta deve começar pela parte mais baixa da superfície para que as emendas 

das mantas obedeçam ao sentido do escoamento da água. 

Estender os rolos de manta asfáltica sobre a superfície a tratar no sentido oposto ao fluxo da 

água, a partir do ralo, com o lado aluminizado para cima. Colocar as mantas, sobrepondo uma 

manta à outra e obedecendo à faixa de emenda que vem sem a cobertura de alumínio para 

sobreposição. 

Aproximar a chama do maçarico da parte que ficará aderida à superfície, aquecendo o 

polietileno antiaderente o suficiente para que este derreta e o asfalto fique levemente exposto 

(tomando cuidado para não derreter demais), e imediatamente aplicar a manta no substrato 

imprimado. A parte aluminizada deverá estar voltada para cima e deve-se evitar colocar a 

chama do maçarico sobre ela. 

Fazer o biselamento, pressionando a colher de pedreiro aquecida sobre as emendas, para 

garantir uma perfeita vedação. Soldar a manta asfáltica contra parede, subindo 

aproximadamente 30 cm. Depois de executada a impermeabilização, deve-se comprovar a 

estanqueidade do sistema, no mínimo, por 72 horas. 
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COMBATE E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

 
Constará de Extintores, tipo CO2 capacidade 6kg, cilindro fabricado em aço carbono sem 

costura, repuxado a quente, conforme Norma NBR-11.716, capacidade de 6kg de CO2 em 

estado líquido a +/- 1.000 PSI a 23ºC, tratado e pintado contra oxidação na cor vermelho 

bombeiro.  

Deverá ser aprovado pela ABNT, de acordo com a Norma NBR-11.716. Válvula de latão naval 

de ação rápida dotada de disco de segurança, mangueira em borracha com alma em trama de 

aço, difusor completo com quebra-jato. 

 

LIMPEZA GERAL DA ÁREA CONSTRUÍDA 

Incluindo remoção de entulho, lavagem polimento e remoção de detritos. O serviço de limpeza 

geral será considerado concluído quando não houver mais sujeira e todas as superfícies 

estiverem polidas. 

Evitar danos nas esquadrias, luminárias, equipamentos, revestimentos e pintura. Uso 

obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos.  Lavar com 

água e detergente as superfícies laváveis. Dar polimento com cera e polidores nos pisos, 

equipamentos, luminárias, lâmpadas, metais e ferragens. O serviço de limpeza será aceito a 

partir dos itens de controle: ausência de sujeira, pó, riscos, colas, salpicos de tinta e grau de 

polimento satisfatório ao cliente. 
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ANEXO II 
 

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

 
  
 
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IFBA / CAMPUS SANTO AMARO. 
 
 
 
Declaro, em atendimento ao previsto na Tomada de Preços nº. ___________/2013, 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 
Campus Santo Amaro 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) 
 
 
Visto: 
 
 
_______________________________________ 
Servidor do IFBA – Campus Santo Amaro 
 
 
Observação:  
 
Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO III  ORÇAMENTO ESTIMATIVO 
 

LOCAL: IFBA – Campus Santo Amaro 
OBRA: contratação de empresa de engenharia para RETIRADA DA SUBESTAÇÃO ELEVADA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 
ABRIGADA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 500KVA NO IFBA / CAMPUS SANTO AMARO 
 

          LS: 121,60% BDI: 28,02% 

  
      

 
  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. 
 

QUANT.  

 PREÇOS   CÓD.     
SINAPI/PINI/outros 

(mar/13)  
 

UNITÁRIO  
 TOTAL  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
        

12.757,82  
  

1.1 Mobilização e desmobilização un 1,00 2611,51 2611,51 comp. IFBA 
1.2 Demolição de Alvenaria m³ 0,45 21,84 9,83 72215 
1.3 Placa da obra em aço galvanizado m² 9,00 211,30 1901,70 74209.1 
1.4 Raspagem e limpeza mecanizada do terreno m² 89,13 0,59 52,59 73822.2 
1.5 Locação da obra, execução de gabarito m² 54,44 8,54 464,92 74077.1 
1.6 Tapume em chapa de madeira compensada resinada espessura 6mm m² 80,91 37,51 3034,93 74220.1 
1.7 Remoção de subestação aérea un. 2,00 2240,00 4480,00 comp. IFBA 
1.8 Taxas e Emolumentos TX 1 202,34 202,34 comp. IFBA 

  

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA           
4.146,76  

  

2.1 Escavação manual de valas em solo de 1ª categoria, profundidade de 
1,5 até 3,0m m³ 12,04 39,31 473,29 73965.11 

2.2 Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 
cm m³ 8,55          18,35                   156,89  73964.4  

2.3 Regularizacao e compactacao de terreno, com soquete  m² 14,40           2,88                     41,47  5622 
2.4 Carga manual de mat. a granel (02 servent) incl. Descarga mecânica  m³ 3,49 21,84 76,22 74255.3 
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2.5 Transporte de material - bota-fora, d.m.t = 10,0 km  m³ 3,49          14,80                     51,65  23609.1 
2.6 Aterro apiloado em camadas de 20 cm com material de empréstimo m³ 44,34          75,49                3.347,23  73904.1 

  

3 FUNDAÇÃO           
4.853,64  

  

3.1 Concreto estrutural virado em betoneira, controle "A", consistência para 
vibração, brita 1, fck=25 MPa m³ 3,49 398,00 1389,02 73972.1 

3.2 Concreto magro em fundo de vala, e=7cm m³ 0,69 324,88 224,17 67702 

3.3 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em 
fundação m³ 3,49 43,68 152,44 7330 

3.4 Formas c/tabuas 3a (2,5x30,0cm) p/m2 p/fundações, incl montagem e 
desmontagem (c/reapr. 2x) m² 31,90 59,73 1905,39 5970 

3.5 Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte 
(c/perdade 10%) / dobra / colocação. KG 36,20 8,24 298,29 73942.2 

3.6 Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação. KG 114,70 7,71 884,34 74254.2 

  

4 SUPERESTRUTURA         
14.951,39  

  

4.1 Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistência para 
vibração, brita 1, fck 25 mpa m³ 9,59 398,00 3816,82 73972.1 

4.2 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em 
estrutura m³ 9,59 43,68 418,89 7330 

4.3 Forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm, para 
estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 3x m² 96,45 64,85 6254,78 67513 

4.4 Armação de aço ca-60 diam. 3,4 a 6,0mm. - fornecimento / corte 
(c/perdade 10%) / dobra / colocação. KG 47,80 8,24 393,87 73942.2 

4.5 Armação aço ca-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) - fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação. KG 527,50 7,71 4067,03 74254.2 
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5 ALVENARIA 
          

4.142,31  
  

5.1 
Cobogó de concreto, elemento vazado, 49x47x6 cm modelo 
VENEZIANA TRAVADA, assentado com argamassa traço 1:3 de 
cimento e areia. 

m² 3,20 90,02 288,06 73937.3 

5.2 Alvenaria de vedação com blocos cerâmico 6 furos, de 9x19x19cm, 
assentados com argamassa de cimento, arenoso e areia, traço 1:3:7 m² 100,87 38,21 3854,24 73982.1 

  

6 REVESTIMENTO           
6.845,05  

  

6.1 Chapisco em paredes internas e externas, e=5mm, c/ argamassa de 
cimento e areia, traço 1:4 m² 205,30 4,42 907,43 74161.1 

6.2 Chapisco em tetos, e=5mm, c/ argamassa de cimento e areia, traço 1:4 m² 37,58 7,67 288,24 5975 

6.3 Massa Única em paredes e tetos, e=25mm, c/ argamassa de cimento e 
areia, traço 1:6 m² 242,88 23,26 5649,39 73927.9 

  

7 PAVIMENTAÇÃO 
          

4.134,30  
  

7.1 Regularização desempenada de base, c/ argamassa de cimento e areia 
s/ peneirar, e=3cm m² 40,37 18,52 747,65 73977.1 

7.2 

Passeio em concreto estrutural Fck=135 Kg/cm², e=7cm, c/ juntas de 
dilatação em ripas de 7x2,5cm, incl. Regularização do fundo, preparo, 
lançamento e aplicação do concreto, fornecimento corte e colocação 
das juntas 

m² 16,86 54,77 923,42 15745 

7.3 Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), e=3cm, 
preparo manual m² 40,37 36,50 1473,51 73922.5 

7.4 Meio fio pre-moldado 12x15x35x100cm, FCK 18MPA com rejuntamento 
de argamassa de cimento e areia traço 1:4 - Passeios e Calçadas m 30,50 32,45 989,73 27745.3 
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8 ESQUADRIAS e FERRAGENS          7.414,19    

8.1 Gradil de ferro, colocação e acabamento malha=65x132mm, barras 
verticais, largura=25mm, espessura=3mm m² 5,87 195,39 1146,94 08110.8.2.2 

8.2 Portão em tela aramada galvanizada nº.12 malha 2" e molduras em 
tubos de aço, incluso ferragens m² 7,52 744,37 5597,66 11517.2 

8.3 Portão de ferro com vara 1/2", com requadro m² 2,94 227,75 669,59 68500.1 
  

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA       
138.895,89  

  

9.1 Estrutura de entrada   
9.1.1 Vergalhão de cobre nu dn 3/8" m 6,00 35,18 211,08 09914/ORSE 

9.1.2 Para raios 12kV série A, com ferragens p/fixação em cruzeta de 
concreto pç 3,00 357,39 1072,18 comp. IFBA 

9.1.3 Cruzeta de concreto armado tipo T, 2400x90mm pç 4,00 188,61 754,44 04141/ORSE 
9.1.4 Cabo de cobre NU, tempera meio dura #16mm² m 20,00 10,24 204,80 72251 
9.1.5 Chave sec. Fusivel 15kV 100A interrup. 10KA NBI 95kV pç 3,00 278,38 835,14 73780.1 
9.1.6 Elo fusivel 12k, 15kV pç 3,00 32,84 98,51 comp. IFBA 
9.1.7 Cabo de cobre NU, tempera meio dura #35mm² m 9,00 21,37 192,33 72253 
9.1.8 Conector parafuso tipo estribo p/cabo de aluminio # 4/0 AWG pç 3,00 7,54 22,62 72271 
9.1.9 Isolador de porcelana tipo suspensão garfo olhal 152x140mm pç 6,00 115,77 694,64 comp. IFBA 
9.1.10 Olhal para parafuso pç 3,00 12,42 37,27 comp. IFBA 
9.1.11 Gancho para olhal pç 3,00 12,42 37,27 comp. IFBA 
9.1.12 Manilha reta pç 3,00 24,18 72,55 comp. IFBA 
9.1.13 Sapatilha pç 3,00 24,18 72,55 comp. IFBA 
9.1.14 Alça pré-formada de distribuição p/cabo de aluminio 4/0 AWG pç 3,00 5,91 17,73 73767.5 
9.1.15 Conector de derivação paralela p/cabo de 35mm² para 35mm² pç 3,00 29,38 88,14 comp. IFBA 

9.1.16 Cx. de passagem com tampa dotada de dispositivo de selo, 
150x110x130cm, conforme det. em projeto pç 2,00 1206,15 2412,30 74206.1 

9.1.17 Mufla termocontratil 15kV p/cabo 50mm² pç 4,00 362,14 1448,56 73781.1 
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9.1.18 Cabo de cobre isolado em PVC 70ºc, 8,7/15kV # 50mm² m 75,00 27,78 2083,50 73860.14 
9.1.19 Grampo de linha viva pç 3,00 74,94 224,83 comp. IFBA 
9.1.20 Eletroduto de aço galvanizado Ø 4" m 6,00 83,23 499,38 16131.8.3.27 
9.1.21 Haste copperweld 5/8 X 3,0M com conector pç 4,00 33,63 134,52 68069 
9.1.22 Curva de aço galvanizado Ø 4" pç 1,00 94,85 94,85 16131.8.2.18 

  

9.2 Abrigo   
9.2.1 Chave seccionadora 400A com carga pç 2,00 1945,48 3890,96 09913/ORSE 
9.2.2 Base de Fusivel NH 15ª pç 1,00 44,09 44,09 00443/ORSE 
9.2.3 Eletroduto de aço galvanizado Ø 4" m 60,00 83,23 4993,80 16131.8.3.27 
9.2.4 Mufla termocontratil 15KV, para cabo de 50mm² pç 4,00 362,14 1448,56 73781.1 
9.2.5 Isolador tipo pedestal 15KV (em louça) pç 3,00 22,08 66,24 73781.2 
9.2.6 Vergalhão Ø 3/8" em cobre m 17,00 35,18 598,06 09914/ORSE 
9.2.7 Cabo cobre NU de 16mm² para aterramento de substação m 21,00 10,24 215,04 72251 
9.2.8 Eletroduto de aço galvanizado Ø 1" m 1,50 20,11 30,17 72309 
9.2.9 Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) pç 1,00 112,99 112,99 68633.1 
9.2.10 Para-Raio 12KV-5KA Série A pç 4,00 192,85 771,40 09915/ORSE 

9.2.11 Aterramento completo para pára-raios, com caixa, conector, hastes de 
cobre com alma de aço tipo "Copperweld" e tubo cerâmico un 5,00 636,52 3182,60 13105.8.6.1 

9.2.12 Haste de cobre de 16x2400 mm pç 13,00 33,63 437,19 68069 
9.2.13 Conector para haste de aterramento de 16x2400 mm pç 8,00 17,68 141,44 15144.8.1.11 

9.2.14 Condutor de cobre isolado em PVC, classe 1 kV, seção transversal de 
240 mm² m 120,00 123,97 14876,40 73860.20 

9.2.15 Curva de aço galvanizado  pç 10,00 90,45 904,50 76029 
9.2.16 Cabo de cobre de 35 mm² m 22,00 21,37 470,14 72253 
9.2.17 Transformador à seco 500KVA, 13,8KVP, 220/127V un 1,00 55465,23 55465,23 00315/ORSE 
9.2.18 Armario QGBT - com barramento, dimensoes 1000x1700x600mm un 1,00 4687,82 4586,59 09727/ORSE 
9.2.19 Disjuntor tripolar à vácuo 15kV - 630A - 250MVA un 1,00 30094,01 30094,01 08936/ORSE 
9.2.20 Disjuntor tripolar 600V - 1250A - 25kA un 1,00 2928,65 2928,65 08910/ORSE 
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9.3 Prédio   

9.3.1 Quadro de distribuição individuais para disjuntores triopolares com 
barramento de 300ª 

pç        8,00         291,08                2.328,64   74131.5  

  

10 PINTURA  E IMPERMEABILIZAÇÃO 
        

10.294,38  
  

10.1 Fundo selador acrílico em paredes internas/externas e teto m² 242,88 6,31 1532,57 74233.1 

10.2 Emassamento - massa acrílica para ambientes internos/externos, uma 
demão m² 242,88 6,38 1549,57 74134.1 

10.3 Pintura em paredes com tinta látex acrílica ambientes 
internos/externos, duas demãos m² 205,30 14,91 3061,02 73954.2 

10.4 Pintura teto látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos m² 37,58 14,91 560,32 73954.2 
10.5 Pintura esmalte 2 demãos c/1 demão zarcão p/esquadria ferro m² 32,66 25,04 817,81 6067 

10.6 Impermeabilização com manta asfáltica espessura 3 mm protegida com 
filme de alumínio gofrado espessura 0,8 mm, incluso emulsão asfáltica m² 45,64 60,76 2773,09 73753.1  

  

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
              

930,64 
  

11.1 Extintor CO2 6Kg un 2,00 428,03 856,06 72554 
11.2 Limpeza geral da obra m² 54,44 1,37 74,58 9537 

  

12 GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 
        

12.196,73 
  

12.1 Gerenciamento e adm da obra mês 3,00 4065,58 12196,73 comp. IFBA 
  

TOTAL 
      

221.563,09  
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ITEM DISCRIMINAÇÃO Valor (R$) % 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90 DIAS
12.757,82R$        

100%
2.073,38R$          2.073,38R$          

50% 50%
2.426,81R$          2.426,82R$          

50% 50%
7.475,70R$          7.475,70R$          

50% 50%
2.071,15R$          2.071,15R$          

50% 50%
3.422,53R$          3.422,53R$          

50% 50%
1.447,01R$          1.447,01R$          1.240,29R$          

35% 35% 30%
3.707,09R$          3.707,09R$          

50% 50%
23.612,30R$        23.612,30R$        22.917,82R$        22.917,82R$        22.917,82R$        22.917,82R$        

17,00% 17,00% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50%
10.294,38R$        

100%
930,64R$             

100%
2.073,44R$          2.073,44R$          2.012,46R$          2.012,46R$          2.012,46R$          2.012,46R$          

17,00% 17,00% 16,50% 16,50% 16,50% 16,50%

116.529,53R$       148.400,50R$       181.700,69R$       221.563,09R$       Totais acumulados 221.563,09 100% 42.943,75R$        80.605,39R$        

42.943,75R$        37.661,64R$        35.924,14R$        31.870,97R$        33.300,19R$        39.862,39R$        

12 Gerenciamento e adiministração de obras12.196,73 5,5%

Totais mensais

10 Pintura e Impermeabilização 10.294,38 4,6%

11 Serviços Complementares 930,64 0,4%

8 Esquadrias e Ferragens 7.414,19 3,3%

9 Instalação Elétrica 138.895,89 62,7%

6 Revestimento 6.845,05 3,1%

7 Pavimentação 4.134,30 1,9%

4 Superestrutura 14.951,39 6,7%

5 Alvenaria 4.142,31 1,9%

2 Movimento de Terra 4.146,76 1,9%

3 Fundação 4.853,64 2,2%

1 Serviços Preliminares 12.757,82 5,8%

ANEXO IV 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

Os interessados deverão acessar o site do IFBA www.ifba.edu.br, link de licitações, onde estará disponibilizado o cronograma. 
 

LOCAL: IFBA – Campus Santo Amaro 
OBRA: contratação de empresa de engenharia para RETIRADA DA SUBESTAÇÃO ELEVADA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 
ABRIGADA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE 500KVA NO IFBA / CAMPUS SANTO AMARO 
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ANEXO V 

 
COMPOSIÇÕES IFBA 

Os interessados deverão acessar o site do IFBA www.ifba.edu.br, link de licitações, onde estarão disponibilizadas as composições. 

 
 

 
 

LEIS SOCIAIS: 124,28% BDI: 28,00% 

Pró Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura - PRODIN 
 
 

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Unidade:   un. 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

6111 SERVENTE H 48,00 6,82 327,36 

2436 OFICIAL H 48,00 10,96 526,08 

MDO: 853,44 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

3366 GUINCHO TIPO MUNCK CAP * 5T * MONTADO EM CAMINHAO CARROCERIA ,OU 
EQUIV H 10,00 54,56       545,60  

1139 CAMINHÃO BASCULANTE 8,0M3/16T DIESEL TIPO MERCEDES 170HP LK-1418 OU 
EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) H 10,00 64,12       641,20  

SERVIÇOS: 1.186,80 

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SINAPI/ ORSE SUBTOTAL: 2.040,24 
MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -MAR/2013 (exceto materiais marcados com asterisco) BDI: 28% 
                      TOTAL: 2611,51 

1.7 REMOÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA Unidade:   un. 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 
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  REMOÇÃO SUBESTAÇÃO AÉREA UN. 2,00 1750,00    3.500,00  
            

SERVIÇOS: 3.500,00 

AUTEC SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - ME CNPJ 12 999 681 0001/22 SUBTOTAL: 3.500,00 
TEL: 75 9972 7903 BDI: 28% 
                      TOTAL: 4480,00 

1.8 TAXAS E EMOLUMENTOS Unidade:   TX 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF.   TOTAL 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

  ART TX 1,00 158,08       158,08  
            

SERVIÇOS: 158,08 

TABELA A ART CONTRATOS ACIMA DE R$ 15.000,00 - Art 4º da Resolução 1043/2012 SUBTOTAL: 158,08 
  BDI: 28% 
                      TOTAL: 202,34 

9.1.2/9.2.10 PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO NOMINAL 15KV, 5KA Unidade:   un. 

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

6111 SERVENTE H 1,00 6,82 6,82 

2436 ELETRICISTA H 1,00 10,96 10,96 

MDO: 17,78 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

4276 
PARA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO TIPO VALVULA DE OXIDO DE ZINCO, TENSAO 
NOMINAL 15KV, 5KA UN. 1,00 261,39 261,39 

  SERVIÇOS: 261,39 

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SESEG/SPF SUBTOTAL: 279,17 
MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -MAR/2013 (exceto materiais marcados com asterisco) BDI: 28,02% 

                    TOTAL: 357,39 
9.1.5 ELO FUSÍVEL 12K Unidade:   UN  

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 
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MÃO-DE-OBRA 

6111 SERVENTE H 1,00 6,82 6,82 

2436 ELETRICISTA H 1,00 10,96 10,96 

MDO: 17,78 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

02868/ORSE ELO FUSÍVEL 12K UN. 1,00 7,87 7,87 

  SERVIÇOS: 7,87 

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SESEG/SPF SUBTOTAL: 25,65 
MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -MAR/2013 (exceto materiais marcados com asterisco) BDI: 28,02% 

                    TOTAL: 32,84 
9.1.9 ISOLADOR SUSPENSO TIPO DISCO (GARFO OLHAL) PORCELANA VIDRADA 152mm Unidade:   UN  

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

2436 ELETRICISTA H 0,15 10,96 1,64 

MDO: 1,64 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

3405 ISOLADOR SUSPENSO TIPO DISCO (GARFO OLHAL) PORCELANA VIDRADA 152mm UN. 1,00 88,79 88,79 

SERVIÇOS: 88,79 

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SESEG/SPF SUBTOTAL: 90,43 
MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -MAR/2013 (exceto materiais marcados com asterisco) BDI: 28,02% 

TOTAL: 115,77 
9.1.10 OLHAL PARA PARAFUSO Unidade:   UN  

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

6111 SERVENTE H 0,20 6,82 1,36 

MDO: 1,36 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

0421 PORCA OLHAL AÇO P/ PARAFUSO C/ DIAM NOMINAL DE 16mm UN. 1,00 8,34 8,34 

SERVIÇOS: 8,34 
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COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SESEG/SPF SUBTOTAL: 9,70 
MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -MAR/2013 (exceto materiais marcados com asterisco) BDI: 28,02% 

TOTAL: 12,42 
9.1.11 GANCHO PARA OLHAL Unidade:   UN  

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

6111 SERVENTE H 0,20 6,82 1,36 

MDO: 1,36 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

0402 GANCHO SUSPENSÃO OLHAL EM AÇO GALV e=16mm, ABERTURA DE 21mm UN. 1,00 8,34 8,34 

SERVIÇOS: 8,34 

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SESEG/SPF SUBTOTAL: 9,70 
MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -MAR/2013 (exceto materiais marcados com asterisco) BDI: 28,02% 

TOTAL: 12,42 
08.01.12/13 SAPATILHA Unidade:   UN  

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

2436 ELETRICISTA H 1,00 10,96 10,96 

4750 AJUDANTE ELETRICISTA H 1,00 6,82 6,82 

MDO: 17,78 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

7581 SAPATILHA EM AÇO GALV P/ CABOS DN ATÉ 5/8" UN. 1,00 1,11 1,11 

SERVIÇOS: 1,11 

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SESEG/SPF SUBTOTAL: 18,89 
MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -MAR/2013 (exceto materiais marcados com asterisco) BDI: 28,02% 

TOTAL: 24,18 
9.1.15 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PARALELA P/ CABO DE ALUMINIO 4/0 AWG Unidade:   UN  

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 
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2436 ELETRICISTA H 1,00 6,82 6,82 

4750 AJUDANTE ELETRICISTA H 1,00 10,96 10,96 

MDO: 17,78 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

1600 CONECTOR SPLIT-BOLT DE ALUMINIO PARA CABO UN. 1,00 5,17 5,17 

SERVIÇOS: 5,17 

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SESEG/SPF SUBTOTAL: 22,95 
MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -MAR/2013 (exceto materiais marcados com asterisco) BDI: 28,02% 

TOTAL: 29,38 
9.1.19 GRAMPO LINHA VIVA Unidade:   UN  

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

2436 ELETRICISTA H 2,00 10,96 21,92 

4750 AJUDANTE ELETRICISTA H 2,00 6,82 13,64 

MDO: 35,56 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

11837 GRAMPO LINHA VIVA UN. 1,00 22,98 22,98 

  SERVIÇOS: 22,98 

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SESEG/SPF SUBTOTAL: 58,54 
MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -MAR/2013 (exceto materiais marcados com asterisco) BDI: 28,02% 

                    TOTAL: 74,94 
08.01.19 GRAMPO LINHA VIVA Unidade:   UN  

COD. DESCRIÇÃO UN. COEF. PREÇO TOTAL 

MÃO-DE-OBRA 

2436 ELETRICISTA H 2,00 10,96 21,92 

4750 AJUDANTE ELETRICISTA H 2,00 6,82 13,64 

MDO: 35,56 

SERVIÇOS/ EQUIPAMENTOS 

16120.3.6.2 GRAMPO LINHA VIVA UN. 1,00 26,37 26,37 
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SERVIÇOS: 26,37 

COMPOSIÇÃO (COEFICIENTE) DE REFERÊNCIA: SESEG/SPF SUBTOTAL: 61,93 
MATERIAIS/ MDO: SINAPI- Relatório de preços de insumos - PCI.811-01 -MAR/2013 (exceto materiais marcados com asterisco) BDI: 28,02% 

TOTAL: 79,28 
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ANEXO VI 

 
ENCARGOS SOCIAIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO VII 
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PLANTAS 

 
Os interessados deverão acessar o site do IFBA www.ifba.edu.br, link de licitações, onde estarão 

disponibilizados as plantas e desenhos necessários à elaboração da proposta e execução dos serviços.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO VIII 

 
MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
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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) 
** aplicação da fórmula proposta conforme item 10.1 
do Edital. 
 
Obs: ISS 5% sobre MO = 5% x 50% = 2,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEXO IX 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
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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 X 
 

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 XI 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO N.º XX/2013 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, E A 
SOCIEDADE XXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA 
RETIRADA DA SUBESTAÇÃO ELEVADA 
EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE 
SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 500KVA NO IFBA / 
CAMPUS SANTO AMARO, CONFORME 
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 
001/2013, PROCESSO Nº 23284.000125/2013-
29. 
 
 

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e treze, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Santo Amaro, sediado na 1ª Travessa São José, s/n, Bonfim – 
Santo Amaro/Ba, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu 
Diretor Geral Prof. MARCOS ANTÔNIO RAMOS ANDRADE, 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 Preços Nº 
01/2013, processo Nº 23284.000125/2013-29, 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 
RETIRADA DA SUBESTAÇÃO ELEVADA EXISTENTE E CONSTRUÇÃO DE 
SUBESTAÇÃO ABRIGADA COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 
TRANSFORMADOR DE 500KVA NO IFBA / CAMPUS SANTO AMARO, de acordo com 
projeto básico (Anexo I), em conformidade com as condições estabelecidas no ato 
convocatório da Tomada de Preços no. 01/2013 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; 
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Aplicar as sanções administrativas contratuais. 
Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual deve ser 
assinado por comissão designada pelo Diretor Geral do IFBA / Campus Santo Amaro, 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 profissional para a função de responsável técnico do empreendimento. 
3. Apresentar profissional para a função, 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 a Tomada de Preços, 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; 
10.1 Apresentar periodicamente, principalmente antes do pagamento de qualquer etapa 
concluída da obra, da documentação probante do vínculo regular dos empregados da 
empresa a: 
a) ficha de registro (quando da assunção da obra); 
b) cópia da carteira de trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção 
da obra); 
c) cópia dos cartões de ponto, frente e verso; 
d) cópia dos recibos de pagamento; 
e) cópia das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho; 
f) comprovante de recolhimento do FGTS; 
g) TRCT, diante de eventual dispensa; 
h) cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.  
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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 Preços no. 01/2013. O preço 
contratado será reajustado na forma da lei, 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: XXXXX, FONTE DE 
RECURSO: XXXXXXX, PTRES: XXXXX , Notas de Empenho nº XX no valor de R$ XXXXX 
(XXXXXXXXXXXXXX). 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico 
financeiro aprovado pelo IFBA. 
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 
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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 150 (cento e cinquenta) 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 90 (noventa) 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. 
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. 
 
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 
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A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ XX.XXX,XX    (                    ), 
correspondente a 4 % do valor do Contrato, na modalidade de fiança bancária. 
 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para 
corrigir imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes 
da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer 
obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões. 
 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos 
casos de multas aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal. 
 
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE. 
 
SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou 
pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis. 
 
SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, 
somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive 
recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE e emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo dos serviços executados. 
 
SUBCLÁUSULA SEXTA – Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada 
por igual período. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 
I. advertência; 
II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até o 
limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato; 
III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de 
contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso 
II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de 
caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente 
comprovada perante a CONTRATANTE. 
As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA 
não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus 
créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices 
aprovados para atualização dos débitos fiscais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como 
a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, 
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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 à manifestação final, completa e exclusiva 
do acordo entre elas celebrado.  
E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de 
igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, 
que a tudo assistiram. 
 
Santo Amaro, ____de_____________2013 
 
 
__________________________________________________ 
Marcos Antônio Ramos Andrade 
Diretor Geral 
 
____________________________________________________ 
SOCIEDADE CONTRATADA 
 
Testemunhas: 
                     __________________________________  
                     CPF: 
 
                      __________________________________ 
                     CPF: 


