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EDITAL DE TOMADA DE PEÇOS 
Nº 01/2011 – IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS 

PROCESSO Nº 23.291000228/2011-DV. 
                                                             
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 
IFBA / EUNÁPOLIS, através da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela 
Portaria n°34 de 03 de junho de 2011, designada pelo Diretor Geral do IFBA, campus 
Eunápolis, leva ao conhecimento de V.Sa. que realizará licitação na modalidade de 
TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO 
INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com as 
disposições contidas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e suas alterações, Decreto nº 4.485, 
de 25 de novembro de 2002, 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, 39 - Canela – Salvador/Ba. 
- Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: - Local: Reitoria / IFBA, Avenida 
Araújo Pinho, 39 - Canela – Salvador/Ba. 
- Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 08 de novembro de 
2011, às 9 horas (horário local),na Sala de Reuniões da Reitoria do IFBA, 1º andar 
do Prédio Administrativo, localizada a Avenida Araújo Pinho, nº 39 – Canela - 
Salvador/Bahia. 
 
- 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. (73) 3281.2266  
 
- Forma de execução: Indireta 
- Tipo de Licitação: Menor Preço 
- Prazo máximo para execução dos serviços: 120 (cento e vinte) 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 23.291000228/2011-DV.  
 - 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: 
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2.1 - A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia para 
execução das obras destinadas à construção da pista de atletismo e quadra de 
areia para vôlei para implantação do Núcleo do Programa Segundo Tempo;  
 
 3. ANEXOS: 

Fazem parte integrante desta Tomada de Preço: 

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; 
e) Cronograma físico-financeiro – ANEXO IV 
f) Modelo de planilha de composição do BDI –  ANEXO V 
g) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação – 
ANEXO VI 
h) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO VII; 
i) Minuta de contrato - ANEXO VIII; 
 
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: 
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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 Permanente 
de Licitação designada pelo Diretor Geral do IFBA Campus Eunápolis. 
 
4.5 – As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com 
poderes para responder pela mesma durante o aludido procedimento licitatório. Caso 
não apresente, ficará o representante, sem poderes para questionamentos em ata. 
 
4.6 – Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, 
devidamente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou 
assinados pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, ficando ä critério da 
Comissão Permanente 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 “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local 
já fixados no preâmbulo. 
 
5.1.1- Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a 

não ser como ouvinte; 

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

5.1.3 - Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à 
habilitação serão abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Permanente 
de Licitação, que fará a conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser 
rubricada por todos os representantes legais das licitantes presentes. 
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5.1.4 - Abertos os envelopes “Documentação”, a Comissão Permanente de Licitação, a 
seu juízo exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma 
reunião, divulgar o nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às 
últimas os envelopes “Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido 
recurso ou após sua denegação.  
 

5.2 - A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante será através 
de informações mediante o SICAF confirmada por meio de consulta “on line”, quando da 
abertura dos envelopes “Documentação”. 
 
5.3 - Procedida 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. 
 
5.4 - Havendo irregularidade da empresa no cadastramento constantes do SICAF, será 

a mesma inabilitada.  

5.5 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no 
envelope “Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido 
nesta Tomada de Preço ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo 
complementação posterior. 
 
5.6 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 
realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada 
licitante. 
 
5.7 - Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato 
pela Comissão Permanente 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 . 
 
5.8 - As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob 
a guarda da Comissão Permanente de Licitação, devidamente rubricados no fecho 
pelos seus membros e pelos representantes legais das licitantes presentes. 
 
5.9 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 
estabelecidos pela Comissão Permanente de Licitação para a abertura dos envelopes 
“Proposta”. 
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5.10 - Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as 

“Proposta”, serão abertos: 

5.11 - Se houver renúncia registrada em ata ou formalizada por escrito de todas as 
licitantes ao direito de interposição de recurso; ou 
 
5.11.1 - Após transcorrido o prazo regulamentar, sem que tenha havido interposição de 

recurso; ou 

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

5.12 - As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em 
sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes 
presentes. 
 
5.13 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser 
feita no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 
 
5.14 - A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 

subseqüentes. 

5.15 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e 
“Proposta” em um único momento, em face do exame da documentação e da 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes 
não abertos, já rubricados no fecho, ficarão em poder da Comissão Permanente de 
Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos trabalhos. 
 
5.16 - Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos 
membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das 
licitantes presentes à sessão. 
 
5.17 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas de preços, 
salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 
Permanente de Licitação. 
 
5.18 - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não 
caberá desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de 
fatos supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento. 
 
5.19 - É facultada à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em 
qualquer fase desta Tomada de Preço, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 
informação que deveria constar originariamente das propostas. 
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5.20 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes 
pela licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em 
seu nome durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à documentação 
ou à proposta. 
 
5.21 - Entende-se por documento credencial: 

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

b) procuração ou declaração da licitante com poderes para que a pessoa credenciada 

possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação; 

5.22 - Cada representante poderá representar apenas uma licitante; 

5.23 - O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão Permanente 

de Licitação no início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes 

“Documentação” e “Proposta”. 

5.24 - A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a 

licitante, mas impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome. 

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

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
 
6.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá 
apresentar à Comissão 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 PREÇO Nº   01/2011 

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

 
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2011 

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

 
7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01  
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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) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado 
de documentos de eleição de seus administradores; 
b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 
 
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercício; 
 
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). 
 

7.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal (para as licitantes que não optarem pelo 
SICAF);   

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

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

 

7.1.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira (para as licitantes que não 
optarem pelo SICAF):;   

 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentadas na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
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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.  

 
a.1) Demonstrativo da capacidade econômica – financeira através dos índices 
discriminados nas fórmulas a seguir: 
 

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 

 
 
a.1)  Não será habilitada a licitante cujos índices LG, SG e LC forem inferiores a 1,0 
(um). 
 
7.1.3.1 - Todas as licitantes, optantes ou não pelo SICAF, deverão apresentar:  
7.1.3.1.1 Certidão Negativa de Falência ou Concordata com data de emissão em até 6 

(seis) meses que antecede a data de abertura do envelope de habilitação 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.  

 
 

SG = 
AT 

PC + ELP 

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

 
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 Tomada de Preço: 
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, com visto do servidor onde serão executados os serviços. 
 
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 Tomada de Preço; 
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 VI; 

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 VII; 
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 7.4 - 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. 

7.5 - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preço poderão ser apresentados no 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por 
membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
 
7.6 - Os documentos serão autenticados pela Comissão Permanente 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; 
 
7.6.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis; 

7.6.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  

7.6.3 - A Comissão Permanente 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 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 
onde será executado os serviços, com  visto do mesmo, mediante prévio agendamento 
de horário junto a DEPAD, pelo telefone (73) 3281-2266, 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 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. 
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9.1.3 - Cronograma físico-financeiro, conforme ANEXO IV 

9.1.4  - Planilha de Composição de BDI, conforme modelo ANEXO V 

 

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

9.3 - Apresentar comprovação de Patrimônio Líquido mínimo 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. 

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; 

 
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. 
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9.3.7 - A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data 
estabelecida no preâmbulo desta Tomada de Preço para o recebimento dos envelopes 
“Documentação” e “Proposta”. 
9.4 - 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”. 
 

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; 
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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 25%: 

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

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram: 

  ISS = 5,00%  
PIS = 0,65%; 

  COFINS = 3,00%. 
 

11. DOS PRAZOS 
 

11.1 - Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 120 (cento e vinte) 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 pelo DEPAD do IFBA, Campus 
Eunápolis; e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior ao máximo definido 
no caput desta Condição; 
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 11.6.1 - O prazo previsto no item 11.1 e 11.2 poderá ser excepcionalmente prorrogado, 
quando solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo 
justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do IFBA.  
 
11.7 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período 
de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do 
IFBA, poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes 
classificadas, por igual prazo, no mínimo. 
 
11.8 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos 
envelopes, sem a solicitação ou a convocação de que tratam o item 11.7, 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 Preço 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: 
 
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 
Preço, 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 



 

Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n°34 de 03 de junho de 2011 
Av. David Jons Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis – BA CEP: 
45823-431 
Telefax: (73) 3281-2266/32812267 

 

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. 
 
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 Preço. 
 

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

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. 
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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 
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. 
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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 Comissão Permanente de 

Licitação. 

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 mal desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário 
para atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços. 
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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. 
 
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 Preço 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 
Comissão Permanente de Licitação designada pelo IFBA, Campus Eunápolis. 
 

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; 
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- 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 
 
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 Preço. 
 
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; 
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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 
Preço, 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 Preço; 

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 
Preço, 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 Preço, 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 Preço, e outros elementos que digam respeito a 
presente licitação. 
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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. 
 
24. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
24.1 - É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente 
Tomada de Preço 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 Preço 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 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. 
 



 

Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n°34 de 03 de junho de 2011 
Av. David Jons Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis – BA CEP: 
45823-431 
Telefax: (73) 3281-2266/32812267 

 

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

26.4 - A recusa injustificada da adjucatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do IFBA, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades 
legalmente estabelecidas. 
 
27. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
27.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Preço, 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 Preço, seus anexos e instruções, bem como a observância dos 
regulamentos administrativos e das Normas Gerais e Especiais determinadas e citadas 
na Tomada de Preço. 

 

Eunápolis, 21 de outubro  de 2011. 

 

Tatiana Souza 

Presidente da CEL 
 
 

Ubiraci Santos de Morais                                                Everton José da Silva            
            Membro                                                                      Membro 
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ANEXO I 
PROJETO BÁSICO / ESPECIFICAÇÒES 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
PISTA DE ATLETISMO 
 

O presente projeto refere-se a Construção da pista de atletismo do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - IFBA localizado na Cidade 
de Eunapólis / Bahia. 

Todos os materiais e orientações que constam desta especificação estão 
de acordo com o Projeto Arquitetônico e com as Normas Técnicas da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – em vigência no Pais; 

A direção da obra deverá ficar a cargo de um técnico, devidamente 
registrado no CREA, auxiliado por um mestre geral, cuja presença no canteiro de 
obras deverá ser permanente, de modo a atender à fiscalização que porventura 
venha a ocorrer; 

É de responsabilidade do técnico da obra o preenchimento de um diário, 
onde deverão ficar registrados todos os fatos ocorridos no canteiro de obras 
durante todo o seu período de execução; 

O armazenamento de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos 
dentro do canteiro de obras deverá ser feito em local apropriado e seguir 
rigorosamente as recomendações especificadas pelos fabricantes e de 
responsabilidade da contratada; 

Serão feitos todos os serviços de limpeza de terreno necessários ao início 
da obra.  

O transporte de entulhos será de responsabilidade da firma empreiteira, 
que deverá manter o canteiro da obra sempre limpo. 

 
1.  PISTA DE ATLETISMO 

 
1.1 MEMORIAL DESCRITIVO 
 

A Pista de Atletismo a ser executada comportará quatro raias conforme 
projeto em anexo, pavimentada com piso sintético, atendendo assim as normas 
internacionais de atletismo.  

Ocupará parte da área de acesso ao IFBA, o que demandará um 
redesenho da mesma, particularmente com a realocação do equipamento 
urbano (passeio e postes de iluminação). 

 
1.2 ESPECIFICAÇÕES 

 
1.2.1 BASE 
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Execução de base de brita graduada n° 02, com espessura de 0,03m (três 

centímetros) incluindo aquisição, transporte, espalhamento e compactação 
mecânica, sobre o subleito regularizado e compactado. 

 
1.2.2 GUIA 
 

Execução de meio fio (guia) em concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100 cm (face trapezoidal com bordas suavizadas), em todo o 
perímetro da pista, tanto interno quanto externo, concreto com FCK= 20MPa, 
rejuntado com argamassa 1:4. 

 
1.2.3 DRENAGEM DA PISTA 
 

O escoamento das águas pluviais decorrentes da superfície da pista de 
atletismo terá caimento igual a 1% de declividade na direção da sua borda 
externa. Prevê-se também elemento pré-moldado (guia) a cada 10m. 

 
1.2.4 LAJE DE CONCRETO ARMADO 
 

A laje de concreto devera ter FCK= 20MPa, e espessura de 0,08m (oito 
centímetros) e armada com de fibras de aço na proporção de 30 kg/m³ de 
concreto. 

A superfície da pista deverá apresentar uma declividade de 1% (um por 
cento) em direção externa ao campo de futebol. 

O Acabamento da superfície da laje deverá ser desempenado, com o 
concreto ainda “verde”, evitando assim possíveis destacamentos. 

Deverá ser colocado juntas preenchida com mastique asfáltico, 
(espessura mínima de 4mm e altura de 2,5 cm), no sentido transversal da pista, 
a cada 5,0m. 

A tolerância máxima de desnivelamento da base é de 3mm a cada 3m, o 
que é facilmente checado com uma régua de alumínio de 3m, apoiada sobre a 
base em todas as direções.  

Para pistas de atletismo de 400m, a diferença de nível máxima admitida 
ao longo da mesma raia é de 4cm. 

 
1.2.5 REVESTIMENTO FINAL 
 

Execução de pista de atletismo, em material sintético aprovado pela IAAF 
e CBAt, com área total de 1.276,72 m². 

A pista deve ser construída com mantas pré fabricadas de borracha 
sintética plurigoma, cor vermelho, com espessura total de 7 mm, 
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As mantas deverão ser coladas sobre a base existente com adesivo 
poliuretano bicomponente de alta resistência às intempéries. A pista deverá 
possuir características de alta resistência ao uso e esforços a que será 
submetida, tais como cravos de sapatilhas, intempéries e efeitos danosos dos 
raios UV (ultravioleta). 

Deverão ser realizados a demarcação das raias e o escalonamento da 
pista com tinta de poliuretanica ou hypalon, nos padrões oficiais do atletismo. 

 
2. QUADRA DE AREIA PARA VOLEI 
 
2.1 MEMORIAL DESCRITIVO 

 
A Quadra de areia para vôlei será executada conforme projeto em anexo 

e deverá atender os critérios de segurança referente ao nivelamento do meio fio 
(guia) de concreto com a parte externa (terreno) e também a parte interna da 
quadra (colchão de areia). 

 
2.2 ESPECIFICAÇÕES 
 
2.2.1 GUIA 
 

Execução de meio fio (guia) em concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100 cm (face trapezoidal com bordas suavizadas), em todo o 
perímetro da pista, tanto interno quanto externo, concreto com FCK= 20mpa, 
rejuntado com argamassa 1:4. Deverão ser executadas observando-se o 
nivelamento com o terreno e colchão de areia. 

 
2.2.2 COLCHÃO DE AREIA 
 

O colchão de areia,será exeutado com espessura de 0,20m (vinte 
centímetros) incluindo aquisição, transporte e espalhamento manual, sobre o 
subleito regularizado e compactado. 

 
2.2.3 ALAMBRADO 

 
Será de estrutura tubular de aço galvanizada, com costura din 2440, 

diâmetro de 2” , pintada de verde com tinta de esmalte sintético, devendo antes 
ser aplicado uma demão de “ primer” , próprio para superfícies galvanizadas. A 
tela será de fio 12, galvanizado BWG em malha quadrada de 2” x 2”  

 
3. CAIXA DE AREIA PARA SALTOS 
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3.1 MEMORIAL DESCRITIVO 
 

A Caixa de areia para saltos será executada conforme projeto em anexo e 
deverá atender critérios de segurança referente ao nivelamento do meio fio 
(guia) de concreto com a parte externa (terreno) e também a parte interna da 
quadra (colchão de areia). 
3.2 ESPECIFICAÇÕES 
 
3.2.1 GUIA 
 

Execução de meio fio (guia) em concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100 cm (face trapezoidal com bordas suavizadas), em todo o 
perímetro da caixa, tanto interno quanto externo, concreto com FCK= 20mpa, 
rejuntado com argamassa 1:4. 

 
3.2.2 CAIXA DE AREIA 
 

A caixa de areia será executada com espessura de 0,20m (vinte 
centímetros) incluindo aquisição, transporte e espalhamento manual, sobre o 
subleito regularizado e compactado. 

 
4.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 
As partes da edificação danificadas por ocasião da execução da obra 

deverão ser reparados. 
A obra deverá ser entregue totalmente limpa e com todas as áreas e 

instalações em perfeitas condições de uso. 
O Engenheiro da firma empreiteira deverá fazer visitas periódicas na obra, 

devendo também comparecer no canteiro da obra, em ocasiões extras, caso 
seja necessário. O encarregado deverá permanecer no canteiro da obra durante 
todo o período em que os serviços estiverem sendo executados. 

A firma empreiteira deverá apresentar cópia do PPRA, com ART do 
CREA-BA, deverá fornecer equipamentos de segurança coletivos e individuais e 
também oferecer curso de treinamentos de segurança a todos os trabalhadores. 

Todas as taxas e cópias de documentos e de projetos, necessários à 
obra, correrão por conta da firma empreiteira. Todos os trabalhadores deverão 
trabalhar na obra com registro em carteira, atendendo todos os requisitos 
definidos em lei. 

A firma empreiteira deverá colocar 02 (duas) placas na obra, sendo uma 
para atender as exigências do Governo Federal, cujo modelo será fornecido pelo 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA – CAMPUS 
EUNAPÓLIS, e outra para atender as exigências do CREA-BA.  
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Eunápolis, XX  de XXXXXXXXX de 2011. 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

Prof. Ricardo Torres Ribeiro 
Diretor Geral 

Portaria xxx do MEC – DOU xx/xx/2010. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________ 

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 
Engº Civil CREA x.x/D–BA. 

Matr. Siape xxxxxxx. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

(Emitida pela licitante) 
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À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO IFBA / CAMPUS 
EUNÁPOLIS. 
 
Declaro, em atendimento ao previsto na Concorrência nº. ___________/2011, 
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 Eunápolis 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:_______________________________________ 
                    Representante do IFBA 
 

 

 

 

 

Observação:  
Emitir em papel que identifique a licitante. 
 

 

 

 

 



 

Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n°34 de 03 de junho de 2011 
Av. David Jons Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis – BA CEP: 
45823-431 
Telefax: (73) 3281-2266/32812267 

 

ANEXO III - ORÇAMENTO ESTIMATIVO 
 

 
OBRA: Construção da pista de atletismo para implantação do Núcleo do Programa Segundo Tempo; 
 

CÓD. 
SINAPI 
05.11 

ÍTEM SERVIÇOS 

UNID. CUSTO QUANT. CUSTO BDI CUSTO % 

  UNITÁRIO   PARCIAL 25% TOTAL SERVIÇO 

            NA OBRA 

  01. SERVIÇOS PRÉLIMINARES               

74209-1 01.01 PLACA PARA A OBRA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. 
m² 

155,87 9,00 
     

1.402,83  
      

350,71  1.753,54   

  01.02 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO Vb 1.500,00 1,00 
     

1.500,00  
      

375,00  1.875,00   

72897 01.04 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
m³ m³ 11,26 434,00 

     
4.886,84  

   
1.221,71  6.108,55   

72900 01.05 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³ m³ 3,24 434,00 
     

1.406,16  
      

351,54  1.757,70   
    S-TOTAL 01       9.195,83 2.298,96 11.494,79 4% 
  02. PISTA DE ATLETISMO               

  73876-
1 02.02 

PISO EM BORRACHA SINTÉTICA COM 7 MM DE ESPESSURA, 
APROVADO PELA IAAF E CBAT, ASSENTADO CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO. 

m² 
114,24 1.276,72 

 
145.852,49  

 
36.463,12  182.315,62   

 74009-
1 02.03 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO 
PARA A PISTA. 

m² 1,97 1.276,72 
     

2.515,14  
      

628,78  3.143,92  

72136 02.04 

LAJE DE CONCRETO (FCK= 20MPA), E ESPESSURA DE 8 CM 
(OITO CENTÍMETROS) ARMADA COM DE FIBRAS DE AÇO NA 
PROPORÇÃO DE 30 KG/M³ DE CONCRETO, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO OU 
EQUIVALENTE SOBRE LASTRO DE BRITA DE 3 CM DE 
ESPESSURA. 

m² 

38,78 1.276,72 
   

49.511,20  
 

12.377,80  61.889,00   
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74223-1 02.05 

MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100 CM (FACE TRAPEZOIDAL), REJUNTADO COM 
ARGAMASSA 1:4, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.  

m 
25,48 544,60 

   
13.876,41  

   
3.469,10  17.345,51   

  02.06 
RELOCAÇÃO DOS POSTES DE CONCRETO PARA ILUMINAÇÃO 
COM GUINDASTE. 

horas 
100,00 4,00        400,00  

      
100,00  500,00   

 73801-
2 02.07 

DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO 
(PASSEIO) COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4 CM. 

m² 
8,95 

272,00      
2.434,40  

      
608,60  3.043,00   

74104-1 02.08 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 
60X60X60 REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA 
TRAÇO 1:4 E ESPESSURA DE 2 CM COM TAMPA PRÉ-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 
ESTRUTURAL, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO. 

unid 

87,28 2,00        174,56         43,64  218,20   

    S-TOTAL 02       214.764,20 53.691,05 268.455,25 89% 

  03. QUADRA DE AREIA PARA VÔLEI (15X24M)               

 74244-
1 03.01 

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA ESTRUTURADA EM 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DIN 2440 
DIÂMETRO DE 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO BWG, E 
MALHA QUADRADA DE 2". 

m² 

78,26 120,00 
     

9.391,20  
   

2.347,80  11.739,00   

72961 03.02 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20 CM 
DE ESPESSURA. 

m² 1,42 360,00        511,20  
      

127,80  639,00   

73615 03.03 

COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE 
ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO MÃO E 
FORNECIMENTO COMERCIAL.  

m3 
68,61 72,00 

     
4.939,92  

   
1.234,98  6.174,90   

74223-1 03.04 

MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100 CM (FACE TRAPEZOIDAL), REJUNTADO COM 
ARGAMASSA 1:4, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.  

m 
25,48 78,00 

     
1.987,44  

      
496,86  2.484,30   

    S-TOTAL 03       16.829,76 4.207,44 21.037,20 7% 

  04. CAIXA DE AREIA PARA SALTOS               

72961 04.01 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATÉ 20 CM 
DE ESPESSURA.  

m² 1,42 45,00          63,90         15,98  79,88   
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74223-1 04.02 

MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 
12X15X30X100 CM (FACE TRAPEZOIDAL), REJUNTADO COM 
ARGAMASSA 1:4, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.  

m 
25,48 28,00        713,44  

      
178,36  891,80   

73615 04.03 

COLCHÃO DE AREIA, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA DE 
ESPALHAMENTO, TRANSPORTE COM CARRO MÃO E 
FORNECIMENTO COMERCIAL. 

m3 
68,61 9,00        617,49  

      
154,37  771,86   

    S-TOTAL 04       1.394,83 348,71 1.743,54 1% 

                    
  TOTAL GERAL       242.184,62 60.546,16 302.730,78 100% 
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ANEXO IV 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

       OBRA: Construção da pista de atletismo para implantação do Núcleo do Programa Segundo Tempo; 
 

ÍTEM 
DISCRIMINAÇÃO DE 

SERVIÇOS 
SERVIÇOS A EXECUTAR - MENSAL VALOR 

(R$) % 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 

1 Serviços preliminares 11.494,79         4% 
2 Pista de atletismo   89.485,08 89.485,08 89.485,08 268.455,25 89% 
3 Quadra de areia para vôlei     21.037,20   21.037,20 7% 
4 Caixa de areia       1.743,54 1.743,54 1% 

PARCELA MENSAL   11.494,79 89.485,08 110.522,28 91.228,62 302.730,78 100% 

PARCELA 
ACUMULADA   11.494,79 100.979,87 211.502,16 302.730,78 Com BDI = R$ 

302.730,78 
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ANEXO V 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

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

BDI** xx% 

 * soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS) 
** fórmula conforme item 10.1 do Edital. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n°34 de 03 de junho de 2011 
Av. David Jons Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis – BA CEP: 
45823-431 
Telefax: (73) 3281-2266/32812267 

 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À 
HABILITAÇÃO 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
(nome da sociedade) ____________________________, CNPJ: nº. 
___________________, sediada_____ (endereço completo) 
_______________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
( a ) ______________________________________________ 
 
 
Nome e número da identidade do declarante 
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ANEXO VII 
MODELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 
REF. ( Identificação da Licitação) 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________________________, inscrito 
no CNPJ Nº_________________________________________, por intermédio 
de seu representante legal identidade Nº ___________________________ e 
do CPF nº________________, declara para fins do disposto no inciso V do art. 
27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1999, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  
(  ). 
 
____________________________________________ 
DATA 
 
_____________________________________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
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MINUTA DO CONTRATO 

 
 

TERMO DE CONTRATO N.º XX/2011 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – 
IFBA, E A SOCIEDADE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA 
execução das obras destinadas à 
construção da pista de atletismo e 
quadra de areia para vôlei para 
implantação do Núcleo do 
Programa Segundo Tempo, 
CONFORME EDITAL DA TOMADA DE 
PREÇO Nº. 01/2011, PROCESSO Nº 
23.291000228/2011-DV 
 
 

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e nove, o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, sediado na Av. David Jons Fadini, 
S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis – BA doravante denominada apenas CONTRATANTE, 
neste ato representado pelo Diretor Geral o Prof., RG n.ºXXXXXXX/SSP/BA, e a 
Sociedade XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF n.ºXXXXXXXXXXX, 
estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXXX, doravante denominada 
CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, 
RG nº. XXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº. XXXXXXXXXX-XXXX, CREA XXXXX-D/BA, 
celebram o presente Contrato, decorrente da Tomada de Preço Nº 01/2011, processo 
Nº 23.291000228/2011-DV, 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 
execução das obras destinadas à construção da pista de atletismo para 
implantação do Núcleo do Programa Segundo Tempo, de acordo com projeto 
básico (Anexo I), em conformidade com as condições estabelecidas no ato 
convocatório da Tomada de Preço no. 01/2011 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; 
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Avaliar e aprovar, bem como ordenar, a realização de alterações/modificações de 
todos os projetos e seus elementos, para atender a interesses próprios ou de normas 
técnicas e legislativas; 
Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada; 
Aplicar as sanções administrativas contratuais. 
Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual 
deve ser assinado por comissão designada pelo IFBA Campus Eunápolis, 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 Preço, os quais, juntamente com o Edital, 
passam a integrar este Instrumento, independentemente de transcrição; 
7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem +necessários no quantitativo dos serviços objeto do 
presente contrato, em até 25% do valor inicial deste contrato; 
8. Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, referentes ao objeto deste contrato; 
9. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que 
contratar, pagando os emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos 
regulamentos e às posturas referentes aos serviços e a segurança pública. È 
obrigatória, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua custa, as 
multas porventura impostas pelas autoridades;  
10. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os 
salários do pessoal, neles empregados, como também os encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, que venham a incidir sobre o presente Contrato; 
11. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com 
identificação mediante crachás; 
12. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus 
empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou 
de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu 
nome agir; 
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13. Responsabilizar-se: 
a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das 
dependências dos locais onde serão executados os serviços; 
b) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e 
trabalhistas, e quaisquer despesas, inclusive licença em repartições públicas, 
registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, 
se necessário; 
14. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
O presente Contrato é no valor global de R$ XXXXX (XXXXXXX), de acordo com os 
valores especificados na Proposta apresentada na Tomada de Preço no. 01/2011. O 
preço contratado será fixo e irreajustável, incluindo todas as despesas necessárias à 
sua perfeita e completa realização. 
Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato 
correrão à conta dos recursos consignados no NATUREZA DA DESPESA: 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, 



 

Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n°34 de 03 de junho de 2011 
Av. David Jons Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis – BA CEP: 
45823-431 
Telefax: (73) 3281-2266/32812267 

 

por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade 
do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao 
fiel cumprimento do objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela 
Contratada. 
PARÁGRAFO TERCEIRO - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, 
submetendo as etapas rejeitadas à nova verificação do Fiscal do Contrato. 
PARÁGRAFO QUARTO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em 
parte os serviços entregues, se em desacordo com os termos deste contrato. 
 
CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Depois de concluído o serviço detalhado no anexo I, 
poderá ser recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado feito pela 
comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia, assinado pelas partes, 
ou contestado o seu recebimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da 
comunicação escrita e encaminhada pela CONTRATADA ao DEPAD do IFBA, 
Campus Eunápolis. 
 
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 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de sua 
assinatura, admitida à prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, 
persistindo as obrigações acessórias, especialmente as decorrentes de correção de 
defeitos. 
Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 
 
O prazo de execução do objeto contratual é de 120 (cento e vinte) dias, contado a 
partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela 
CONTRATANTE através do DEPAD – Campus Eunápolis. 
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 
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de inspeção, comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais e desde que 
não haja pendência a solucionar. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – A execução da Obra ora licitada, observará os prazos e as 
etapas previstas no Cronograma aprovado pelo IFBA. 
 
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 
A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ XX.XXX,XX    (                    ), 
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. 



 

Comissão Permanente de Licitação  
Portaria n°34 de 03 de junho de 2011 
Av. David Jons Fadini, S/Nº, Rosa Neto, Eunápolis – BA CEP: 
45823-431 
Telefax: (73) 3281-2266/32812267 

 

As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do 
inciso II, facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na 
hipótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, 
devidamente comprovada perante a CONTRATANTE. 
As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a 
CONTRATADA não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor 
da multa, dos seus créditos será retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para 
este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, 
assim como a execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas 
Cláusulas e Condições, dará direito à CONTRATANTE de rescindi-lo mediante 
notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, exceto o de 
receber o estrito valor correspondente às obras realizadas, desde que estejam de 
acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada à defesa prévia. 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Aplica-se ao presente Contrato as modalidades de 
rescisão disposta no art. 79, combinado como os artigos 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93, 
com alteração posterior e em especial: 
a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA; 
b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 
CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto; 
c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE; 
d) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 30 
(trinta) dias, com o pagamento dos serviços realizados até a data comunicada no aviso 
de rescisão. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da União, por extrato, será 
providenciada até o 5° dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas a expensas da 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da 
Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Os casos omissos serão supridos pela legislação específica; 
Declaram as partes que este Contrato corresponde 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. 
 
 
 
Eunápolis, ____de_____________2011 
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