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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
Av. David Jonas Fadini, S/Nº - Bairro Rosa Neto - CEP 45823-431 - Eunápolis - BA - www.portal.ifba.edu.br 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ETP Nº 04/2020 

 

1 INFORMAÇÕES BÁSICAS
PROCESSO: 23291.001184/2020-54
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE OBRA-CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO PARA O IFBA CAMPUS
- EUNÁPOLIS.
 
 2 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
 2.1 O IFBA/Campus Eunápolis Localizado na Costa do Descobrimento, região do Extremo Sul da Bahia,
oferta cursos Técnicos de nível médio modalidade integrada em Edificações, Informática e Meio Ambiente,
Cursos Técnicos de nível médio modalidade subsequente em Edificações, Enfermagem e Meio Ambiente,
Cursos Superiores em Engenharia Civil, Licenciatura em Matemática e Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas e uma Pós-graduação em Educação, Cultura e Linguagens. Para auxiliar a
prática docente, é de grande valia a aquisição de materiais/ equipamentos didáticos e paradidáticos para
utilização de recursos complementares, que tem como objetivo maior interação e desenvolvimento do
indivíduo e melhoria do ensino aprendizagem.
2.2 Dessa maneira, tendo por base o Plano Anual de Contratação, PAC/2020, no qual foram inseridos vários
itens direcionados às práticas pedagógicas, alguns relacionados diretamente ao ensino aprendizagem:
professor/ aluno, como materiais essenciais para uso em laboratórios, bem como outros processos que estão
em andamento referente a materiais essenciais para o enfrentamento da pandemia do Corona vírus, que
precisam de local apropriado para armazenamento, além de materiais ligados a manutenção elétrica e
hidráulica, que é necessário ter um estoque mínimo devido a extensão do Campus ,  e devido a diversidade de
materiais que são acondicionados no almoxarifado do IFBA, por si evidencia a necessidade de construção de
um prédio destinado ao almoxarifado para melhor acondicionamento dos itens de consumo adquiridos por
esta Instituição e com as condições necessárias de segurança, ventilação, tendo em vista que hoje a
localização do almoxarifado se dá em ambiente que antes era utilizado como sala de aula, não compondo as
condições necessárias de um almoxarifado.
2.3 Está previsto para o ano de 2021 a abertura de dois novos cursos no campus, são eles: O curso técnico
subsequente em administração e o curso de especialização em educação profissional. Sendo assim, haverá
uma maior quantidade de alunos no campus o que implicará no aumento de um volume de compras maior por
parte da instituição o que sobrecarregará o espaço atual destinado para o almoxarifado.
2.4 Atualmente o Campus possui um almoxarifado alocado temporariamente em sala de aula adaptada para
este fim. Porém, é necessário termos um espaço adequado para garantir a segurança dos usuários que
frequentam o campus, principalmente os alunos e servidores que utilizam as salas de aula vizinhas ao
almoxarifado atual. É importante salientar que o almoxarifado atual possui itens sucessíveis a propagação de
fogo e com isso o perigo de um acidente é iminente, nesse cenário, espera-se que a nova alocação do
almoxarifado contemple um projeto de combate ao incêndio e também cumpra com as normas legais para um
espaço com essa finalidade.
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 2.5 Assim, com base no Despacho Nº 109/2020 , anexo 1564785 e Documento de Oficialização de
Demanda , anexo 1606636, ambos os documentos inseridos no processo SEI 23291.001184/2020-54 da
Direção Geral do IFBA Campus Eunápolis si evidencia a importância e necessidade de contratação de Obra-
Construção para o Almoxarifado IFBA Campus Eunápolis.
 
3 ÁREA REQUISITANTE
3.1 DIREÇÃO GERAL DO IFBA CAMPUS EUNÁPOLIS
 
4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1 O objeto do contrato deve atender às diretrizes estabelecidas:
4.1.1 Na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências;
4.1.2 Na cartilha “Obras Públicas: recomendações básicas para a contratação e fiscalização de obras
públicas”, do Tribunal de Contas da União (TCU);
4.1.3 Nas Normas Técnicas e Legislações Vigentes, inclusive Legislações Ambientais, dentre as quais:
- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessionárias de serviços públicos, e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE);
- Nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) pertinentes, especialmente a NBR 9050,
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, e a Norma Brasileira NBR 16537,
Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrizes para elaboração de projetos e instalação;
- Nas Normas do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), o que inclui o
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL), em atendimento à Instrução Normativa nº
2, de 4 de junho de 2014;
-Nas Instruções e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e dos Órgãos do Sistema do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(CREA/CONFEA).
4.2 Na lei nº 8.666/93 alterada pelo decreto 9.412/2018, art. 23, inciso I, alínea "b", na modalidade de
licitação denominada Tomada de Preços.
4.3 Para atender à necessidade da Administração, à contratada (as) deverá (ão) estar cadastradas no Sistema
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto 3.722, de
09.01.2001, publicado no DOU de 10.01.2001;
4.4 Deverá contemplar critérios de sustentabilidade ambiental, sem perder de vistas os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade; tendo como base o disposto na lei 12.349 de 15/12/2010 que introduziu o
desenvolvimento nacional sustentável como objetivo das contratações públicas e o Guia Nacional de
Contratações Sustentáveis.
4.5 Atender ao disposto no Decreto nº 7.983, de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do
orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos
orçamentos da União
4.6 A gestão dos resíduos oriundos da obra deverá atender ao disposto na lei 12.305/2010 que dispõe sobre a
política nacional de resíduos sólidos, atentando para a destinação final ambientalmente adequada de resíduos,
sendo proibida a destinação final dos resíduos ou rejeitos em corpos hídricos, queima a céu abertos ou em
recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade, optando preferencialmente pela
reciclagem, reutilização e reaproveitamento quando couber.
4.7 A contratada deverá optar preferencialmente pela utilização de bens e materiais constituídos por material
renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável, e no caso de utilização de produtos florestais e não
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madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.
4.8 A contratada deverá seguir as especificações e orientações constantes no memorial descritivo da obra,
anexo 1630521
 
5 LEVANTAMENTO DE MERCADO
5.1 O levantamento de mercado se fez com base no disposto na IN. nº 73 de 05 de agosto de 2020: “Art. 3º A
pesquisa de preços será materializada em documento que conterá, no mínimo:
I - Identificação do agente responsável pela cotação;
II - Caracterização das fontes consultadas;
III - Série de preços coletados;
IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado; e
V - Justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideração de valores inexequíveis,
inconsistentes e excessivamente elevados, se aplicável.
5.2 A metodologia para a pesquisa de preço foi realizada pela PRODIN/Reitoria, conforme evidenciado na
planilha orçamentária , anexo 1614815, no qual consta a composição do preço tendo por base SINAPI (
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construção), tabela referência mês 08/2020, sendo a
pesquisa em questão indicada pelo TCU conforme acordão 3.395/2015-TCU. 
5.3 Foram avaliados os requisitos que limitam a participação, mantendo apenas os que são realmente
indispensáveis observado o disposto na Lei nº 8.666 de 1993 com relação à participação de licitantes.
Portanto, foram adotados também os critérios de Habilitação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira
previstos na Instrução Normativa nº 02 de 2008
5.4 Foi utilizado a composição analítica da taxa de bonificação e despesas indiretas, BDI, taxa total e 25,22%,
tendo como base o cálculo do BDI segundo o disposto no acordão 2.369/2011- TCU.
5.5. Com base nos requisitos definidos, deve ser feito levantamento para identificar quais soluções existentes
no mercado atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à
necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de
economicidade, eficácia, eficiência e padronização. ”BRASIL. Tribunal de contas da União. Guia de Boas
Práticas em Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação - Riscos e Controles para o Planejamento
da Contratação"
 
06 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
6.1 O projeto a ser contratado deve ser composto por Projeto de Arquitetura e Complementares, elaborado
através das etapas de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo e Projeto Legal, acompanhadas dos
documentos que comprovem a aprovação do projeto nos órgãos das esferas municipal, estadual e / ou federal
que se fizerem necessários.
Para tanto sua execução deve seguir o fluxo de prosseguimentos abaixo:
6.2 Inicialmente deve ser elaborado o Anteprojeto que deve ser entregue formalmente revisado e
compatibilizado para análise técnica pela PRODIN, contendo os desenhos, e todas as informações que o
subsidiaram na forma de um relatório técnico.
6.3 Aceito o Anteprojeto elaborado pela PRODIN, esse deve ser levado à Consulta Prévia nos órgãos
competentes das esferas municipal, estadual e/ou federal que forem necessários.
6.4 Na segunda fase, deve ser desenvolvido o Projeto Básico, que deve ser formalmente entregue revisado e
compatibilizado para análise técnica pela PRODIN, contendo, além dos desenhos, todas as informações que o
subsidiaram na forma de um relatório técnico.

http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2511467.PDF
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6.5 Em paralelo ao início do Projeto Básico, deve ser iniciado o Projeto Legal, para que haja tempo hábil para
o processo de aprovação nos órgãos públicos pertinentes, das esferas municipal, estadual e/ou federal dentro
das normas de representação gráfica e parâmetros legais estabelecidos pelos referidos órgãos. O início do
procedimento de aprovação nos órgãos competentes (como protocolo e número de processo, por exemplo)
deve ser oficializado, e a comprovação de sua realização deve ser apresentada pela PRODIN.
6.6 A terceira fase se concretiza pelo desenvolvimento do Projeto Executivo, que deve ser formalmente
entregue revisado e compatibilizado para análise técnica pela PRODIN, contendo, além dos desenhos, todas
as informações que o subsidiaram na forma de um relatório técnico. Após sofrer os ajustes decorrentes da
análise técnica, o Projeto Executivo deve retornar a PRODIN para o devido aceite desta fase;
6.7 O objeto do contrato deverá, obrigatoriamente, contemplar todas as atividades, documentos e informações
que compõem as fases de Anteprojeto, Projeto Básico, Projeto Executivo e Projeto Legal, conforme
definições e detalhamentos fornecidos pela PRODIN;
6.8 A documentação relativa a cada fase de projeto só será considerada se contiver todo o conteúdo
estabelecido para a respectiva fase, conforme especificado nas definições e detalhamentos fornecidos pela
PRODIN;
6.9 A conclusão formal do Projeto ocorrerá após o aceite formal emitido pela PRODIN com todos os
documentos relacionados ao projeto, e após a apresentação dos documentos do Projeto Legal devidamente
aprovados pelos órgãos competentes das esferas municipal, estadual e/ou federal.
6.10 Concluídas as etapas acima, o IFBA poderá iniciar o procedimento licitatório para construção do
Almoxarifado, per si evidencia que é de grande valia o Campus ter um local apropriado para armazenamento
de material estocado, atendendo a segurança, ventilação e conservação necessária dos materiais.
07. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
7.1 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de obra e construção de cível para
realização de Obra - Construção do Almoxarifado do IFBA Campus Eunápolis, conforme projetos:
arquitetônico 1630507, de rede lógica 1630588, instalações elétricas 1630583, estrutural 1630579, elaborados
para atender a demanda do Campus Eunápolis, tendo por base projeto elaborado tendo por base a necessidade
de local apropriado para armazenamento de material estocado do Campus, bem como sala para melhor
acondicionamento, local apropriado para conferência de material permanente até a realização de controle
patrimonial.
 
08 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
8.1   O Valor estimado de acordo com a Formalização da Demanda DG.EUN 1606636 é de R$ 250.000,00
(Duzentos e Cinquenta mil Reais). No entanto após a elaboração da planilha orçamentária, constante no
processo , anexo 23291.001184/2020-54, o valor estimado da contratação ficará em torno de R$ 315.774,77 (
trezentos e quinze setecentos e setenta e quatro reais e setenta e sete centavos), após pesquisa de preço com
base na tabela SINAPI, mês referência 08/2020.
 
09 JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO
9.1 Quanto ao parcelamento da solução, cita-se o Art. 23 da Lei Federal nº 8.666/93:
§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da
economia de escala.
§ 2o Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo anterior, a
cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada
a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação (BRASIL, 1993).
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9.2 O Projeto Executivo deverá apresentar todos os elementos necessários à realização do empreendimento,
detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes, portanto, para o objeto da presente
contratação, a realização de parcelamento poderia comprometer o fornecimento do serviço de projeto
considerando a necessidade de integração das partes da solução, o que levaria ao não atendimento da
necessidade que originou a contratação, e, por conseguinte a necessidade de realização de nova contratação
para integração das partes da solução.
9.3 Vale salientar a não caracterização de cerceamento de competitividade a realização de uma só licitação
com objetos múltiplos, se comprovado que o parcelamento implicaria perda de eficiência e prejuízo técnico à
Administração. (Acórdão 839/2009 Plenário). A comprovação está evidenciada no item acima.
 
 10 CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
10.1 A contratação em questão tem como objeto a realização de Anteprojeto, Projetos Básico, Executivo de
Arquitetura e Complementares e Projeto Legal para a construção do Almoxarifado IFBA Campus Eunápolis,
em atendimento as atividades realizadas por esse setor. O IFBA Campus Eunápolis não possui contratação
correlata referente a construção de almoxarifado, uma vez que o Campus, como citado no estudo acima, não
possui local apropriado, ou seja, o almoxarifado é improvisado em salas de aulas. No entanto já foram
realizadas outras obras no Campus, com objetos diferentes do previsto no estudo como.
 
11 ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
11.1 A demanda inserida no processo está de acordo com PAC - Plano Anual de Contratações 2020 item 232,
conforme anexo 1614817, constante no Processo nº 23291.001356/2020-90.
 
12. RESULTADOS PRETENDIDOS
12.1 A contratação de serviço técnico especializado para elaboração de Projetos Básico e Executivo de
Arquitetura, Complementares e Projeto Legal apresenta como meta a obtenção de uma solução que seja viável
em relação ao aspecto técnico e à legislação vigente, o que inclui a execução de serviços de sondagem de solo
e a aprovação do projeto nas esferas municipal, estadual e federal que forem necessárias.
Junto a isto, tem por objetivo a promoção de acessibilidade ao espaço construído, consoante às metas
apresentadas no Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal da Bahia, Campus Eunápolis, e
também em atendimento à legislação e à normatização sobre o tema.
Objetiva atender à existência de fonte de recursos disponível e o seu prazo para emprenho, conforme
informados pela unidade solicitante, com a finalidade de atendimento da demanda espacial para as atividades
de armazenamento e alocação adequadas, bem como da distribuição aos envolvidos nas atividades acadêmicas
e administrativas e de manutenção do Campus IFBA Eunápolis como um todo.
12.2 Segurança do Usuário. Atualmente o Campus possui um almoxarifado alocado temporariamente em sala
de aula adaptada para este fim. Porém, é necessário termos um espaço adequado para garantir a segurança dos
usuários que frequentam o campus, principalmente os alunos e servidores que utilizam as salas de aula
vizinhas ao almoxarifado atual. É importante salientar que o almoxarifado atual possui itens sucessíveis a
propagação de fogo e com isso o perigo de um acidente é iminente, nesse cenário, espera-se que a nova
alocação do almoxarifado contemple um projeto de combate ao incêndio e também cumpra com as normas
legais para um espaço com essa finalidade.
12.3 Crescimento Populacional. Está previsto para o ano de 2021 a abertura de dois novos cursos no campus,
são eles: O curso técnico subsequente em administração e o curso de especialização em educação profissional.
Sendo assim, haverá uma maior quantidade de alunos no campus o que implicará no aumento de um volume
de compras maior por parte da instituição o que sobrecarregará o espaço atual destinado para o almoxarifado.
12.4 Armazenamento Especializado. Cabe destacar que alguns itens de compras que poderão ser realizadas
pela instituição tenham necessidade de armazenamento específico e com isso a construção de um novo
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almoxarifado contemplará essa demanda institucional.
 
13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS
13.1 Não haverá necessidade de adequação do espaço por parte da instituição, uma vez que já existe terreno
disponível dentro da Instituição para a construção do Almoxarifado IFBA Campus Eunápolis.
 
 14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
 14.1 Com a construção do referido almoxarifado poderemos ter como impactos ambientais a remoção
prevista de uma árvore nativa do tipo oiti, assim como a limitação do campo de visão da janela da sala de
convivência, onde está deverá ser posteriormente relocada. Nesta construção pretende-se preservar duas
árvores que estão próximas a área de construção, onde haverá a limitação do seu espaço de copa, sendo uma
árvore do tipo Ipê roxo, e outra de espécie desconhecida.
 
15 VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
15.1 Diante do exposto neste Estudo Técnico Preliminar, declara-se ser VIÁVEL a contratação desta solução.
 
 
EQUIPE DE PLANEJAMENTO
 
José Rogério Rosa Barbosa ( Assistente em Administração e servidor responsável por lançar o ETP no
FASEINT1)
 
Leonardo Matias de Jesus ( Técnico Laboratório de Física)
 
Augusto César de Jesus Carvalho Mota ( Técnico Laboratório de Edificações)
 
Cherly Marcos Bozi ( Assistente em Administração)
 
Joel Nogueira Gonçalves  ( Docente- Engenheiro Elétrico)

 

Em 05 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ROGÉRIO ROSA BARBOSA, Membro da
Comissão, em 05/11/2020, às 11:07, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por AUGUSTO CÉSAR DE JESUS CARVALHO MOTA,
Membro da Comissão, em 05/11/2020, às 17:32, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO MATIAS DE JESUS, Membro da Comissão,
em 05/11/2020, às 17:42, conforme decreto nº 8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por JOEL NOGUEIRA GONCALVES, Membro da Comissão,
em 05/11/2020, às 21:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CHERLY MARCOS BOZI, Membro da Comissão, em
06/11/2020, às 17:00, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1641580 e o código CRC B63D6C86.


