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EDITAL DE TOMADA DE PEÇOS 
Nº 002/2011 – IFBA – CAMPUS EUNÁPOLIS 

PROCESSO Nº 23.291000234/2011-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: dia 09 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 23.291000234/2011-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: 
2.1 - A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia para 
construção de Garagem e Estacionamento com via de acesso, para os 
veículos do IFBA - Campus Eunapólis.;  
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 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: 
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); 
 



 

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 

 

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. 
 

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 
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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”. 
 
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 
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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. 
 
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: 
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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   02/2011 

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

 
TOMADA DE PREÇO Nº 02/2011 

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

 
7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01  
 

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

 

7.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica (para as licitantes que não optarem pelo 
SICAF):   
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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 
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: 
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LG ≥≥≥≥ 1,0              SG≥≥≥≥ 1,0         LC ≥≥≥≥ 1,0 

 

LG = 
AC + RLP 

PC + ELP 
         

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

     
      
 
 
                  Onde:       

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

 
               
                         

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

 
 
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.  

 
 

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. 

SG = 
AT 

PC + ELP 

LC = 
AC 
PC 
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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; 
  

 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. 
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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. 

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).  
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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. 
 

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: 
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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; 

 
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: 



 

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 

 

  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; 
 
 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. 
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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 
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, 
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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. 
 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 
 
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 
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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; 

- 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. 
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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; 

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; 
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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. 

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. 
 



 

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 

 

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. 
 
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. 
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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 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

GARAGEM 
 
I. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

O presente projeto refere-se á Construção de Garagem e Estacionamento com 
via de acesso, para os veículos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
- IFBA localizado na Cidade de Eunapólis / Bahia. 

Todas as 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 País; 
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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; 

Serão feitos todos os serviços de limpeza de terreno necessários ao início e final 
da obra. O transporte de entulhos será de responsabilidade da firma empreiteira, que 
deverá manter o canteiro da obra sempre limpo. 

Em caso de divergência, prevalecerão em ordem de prioridade: Os desenhos de 
menor escala; As cotas sobre as medidas em escala; Estas especificações. 

 
II. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS 

 
O armazenamento de materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos dentro 

do canteiro de obras deverão ser feito em local apropriado e seguir rigorosamente as 
recomendações especificadas pelos fabricantes e de responsabilidade da contratada. 

Os materiais a serem empregados na obra, deverão ser de boa qualidade, e 
obedecer às especificações contidas neste texto, às Normas da ABNT no que couber, e, 
na falta destas, ter suas características reconhecidas em certificados ou laudos emitidos 
por laboratórios tecnológicos idôneos, aprovados pela Fiscalização. 

O Construtor deverá retirar do canteiro de obras, no prazo máximo de 48 
(quarenta e oito) horas, os materiais que porventura forem impugnados pela 
Fiscalização. 

Não será tolerada no canteiro de serviços a permanência de quaisquer materiais 
ou equipamentos estranhos à obra. 
i. Cimento 

Deverá ser de fabricação recente, em embalagem original de fábrica, em sacos 
de 50kg, peso líquido, admitindo-se uma tolerância de 2% em relação ao peso. Cada 
partida recebida se disporá em ordem cronológica, para que não se misturem, facilitem 
sua inspeção, seu emprego sucessivo. Os sacos de cimento deverão ser armazenados 
em local coberto, protegidos contra a umidade e outros agentes nocivos às suas 
qualidades. As pilhas deverão conter normalmente de 08 a 10 sacos em altura. 

Serão sumariamente rejeitados os cimentos que já comecem a manifestar início 
de petrificação, e deverão obedecer as NBR – 5732 e5733 da ABNT. 
ii. Areia 

A areia para argamassa deverá ser fina, peneirada, de jazida natural, quartzosa 
e limpa, enquanto a areia para concreto, será de granulometria média, de jazida natural, 
quartzosa e limpa, devendo satisfazer a NBR – 7211 da ABTN e ter dosagem adequada 
para cada caso. 

iii. Água 
A água empregada no preparo de argamassas e concretos será de 

conformidade com o disposto na NBR – 6118 da ABTN. 
iv. Brita 
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Deverá provir de rocha sã, ser bem densificada, limpa e isenta de pó, apresentar 
fratura angulosa e superfícies de fratura não vítrea e atender ao especificado nas NBR–
5564, 7174 e 7211. 

 
GARAGEM 

 
1.1 MEMORIAL DESCRITIVO 

 
A Garagem a ser executada comportará um ônibus, um micro-ônibus, duas 

vans, uma pick-up, e dois veículos pequenos conforme projeto em anexo. Ocupará 
parte da área do fundo do IFBA, próximo ao pórtico do instituto, com via de acesso em 
continuação à existente. 

O projeto prevê também, a construção de quarto e sanitário para motorista, e 
depósito de materiais de acordo com o Programa e Pré-dimensionamento a seguir: 
 
DISCRIMINAÇÃO DOS AMBIENTES E QUANTITATIVOS DE ÁREAS 

USOS / EDIFICAÇÕES ÁREAS (m²) 

1.1 GARAGEM 244,04 

1.2 QUARTO DOS MOTORISTAS 8,31 

1.3 SANITÁRIO 2,26 

1.4 DEPÓSITO 7,30 

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA* 261,91 

*EXCLUINDO PAREDES 

 

1.2 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 
 

1.2.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 
 

1.2.1.1 LIGAÇÕES DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFONE 
Imediatamente após a mobilização da obra, serão providenciadas as ligações 

das redes de água, energia e telefone, que deverão estar disponibilizadas até as 
ligações definitivas desses sistemas na obra a ser construída. 

1.2.1.2 CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS 
Todas as construções provisórias a serem implantadas deverão ter bom padrão 

de acabamento, com estrutura de madeira revestida com chapas de compensado 
resinado. 

Deverão ter cobertura com telhas de fibrocimento, e esquadrias de madeira. 
Serão previstas a construção de tantas edificações quantas forem necessárias 

ao atendimento da NR –18 e às demais recomendações da Delegacia Regional do 
Trabalho, como por exemplo sanitários, almoxarifado, escritório, etc. 
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1.2.1.3 CERCAS E TAPUMES 
Será executado um fechamento do terreno com a utilização de tapume de 

réguas de madeira, com 2 metros de altura. O terreno deverá ter acesso controlado, de 
modo a se evitar o livre trânsito de pessoas estranhas à obra. 

1.2.1.4 PLACAS DE OBRA 
No início das obras, será providenciada a imediata colocação da placa de 

identificação da obra, com indicação dos responsáveis técnicos envolvidos na sua 
execução e os responsáveis técnicos pela elaboração dos projetos. 

1.2.1.4 PREPARAÇÃO DO TERRENO 
Após a limpeza geral do terreno, será feito a movimentação de terra necessária 

à locação e implantação da obra.  Serão removidos arbustos e a forração orgânica até 
uma espessura aproximada de 30 cm. As árvores a serem removidas para a 
implantação do projeto serão substituídas na razão de para cada árvore removida três 
árvores nativas serão plantadas 

Dada a planicidade do terreno em que será implantada a Garagem, a terra que 
resultar de nivelamento do terreno será reciclada como reaterro na obra. 

 
1.3 INFRAESTRUTURA 

 
1.3.1 FUNDAÇÕES 
As fundações serão executadas de acordo com o projeto fornecido e as cotas de 

arrasamento serão rigorosamente as indicada no projeto arquitetônico. 
As fundações serão diretas, com sapatas de concreto armado assentes 

diretamente sobre o terreno, nas profundidades determinadas pelo projeto estrutural. 
Após a escavação das sapatas, serão montadas as formas de contorno das 

mesmas, em madeira de pinus. 
Imediatamente após será lançado o lastro de concreto magro, com fck=10,0 

Mpa, e iniciada a montagem das armaduras das sapatas e arranques dos pilares. 
As vigas de baldrame serão moldadas in loco, juntamente com as cortinas de 

contenção do terreno. 
O aço a ser utilizado será do tipo CA 50 A e CA 60. 
O concreto a ser utilizado será usinado, com fck = 25,0 Mpa, com teor de 

argamassa > 50% e < 58%, e consumo de cimento > 320 kg/m³, obedecendo 
rigorosamente ao projeto estrutural e memorial descritivo específico. 

Após a cura, as sapatas e arranques serão desformados, e após a limpeza das 
cavas, as mesmas serão devidamente aterradas e compactadas. 

 
1.4 ESTRUTURA METÁLICA DA GARAGEM 
 

A estrutura principal da garagem (de guarda dos veículos) será metálica. 
Os pilares serão soldados apartir de inserts na parte superior dos pilares de 

arranque das sapatas. 
Os pilares e vigas será em perfis ”I” definidos de acordo com o projeto de 

estrutura metálica. 
 

1.5 ESTRUTURA DOS AMBIENTES COBERTOS 
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Nos ambientes do quarto dos motoristas, depósito e sanitário a estrutura será 

em concreto armado. 
Serão utilizadas formas de compensado, perfeitamente estanques e travadas 

com arames galvanizados, e escoramento de madeira roliça. 
Os pilares, as vergas e as vigas, serão moldados in loco, com utilização de 

concreto usinado bombeado, com fck = 25,0 Mpa, com teor de argamassa > 50% e < 
58%, e consumo de cimento > 350 kg/m³. 

Após a cura, será feita a desforma total, e procedida a limpeza completa dos 
pavimentos, para o início dos serviços de fechamento das paredes. 

O aço a ser utilizado será do tipo CA 50 A e CA 60. A. O concreto a ser utilizado 
deverá ser usinado, com fck = 25,0 Mpa, com teor de argamassa > 50% e < 58%, e 
consumo de cimento > 350 kg/m³, obedecendo rigorosamente ao projeto estrutural e 
memorial descritivo específico. 

A laje será mista com 13 cm de espessura, com nervuras de 9 cm de largura, 
enchimento de tijolos furados de 8 furos e capa de concreto com 4 cm de espessura, 
devendo ser prevista a instalação de blockouts para a passagem das tubulações 
elétricas e hidrosanitárias. 

 
1.5.1 CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                                           

 
1.5.1.1 EXECUÇÃO 
A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade 

do construtor por sua resistência e estabilidade. 
A execução de formas, dos escoramentos e de armaduras, as tolerâncias a 

serem respeitadas, o preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das formas 
e do escoramento e a aceitação da estrutura obedecerão ao estipulado na 3ª parte da 
NB-1 (1978). 

O conjunto de elementos estruturais deverá ser concretado após a verificação 
das instalações (Elétrico, hidrosanitário, etc.). 

1.5.1.2 CONTROLE 
O Controle do concreto deverá ser programado pelo construtor, com os custos 

pelo contratante. Deverá ser feito um ensaio para cada 20 m³ de concreto lançado ou 
sempre que houver alterações dos materiais. 

 
1.6 PAREDES 
 

1.6.1 LAJOTA REVESTIDA 
A alvenaria em lajota revestida será executada nos ambientes do quarto de 

motorista, depósito e sanitário, empregando lajotas furada (6 furos), com as dimensões 
10x20x20 cm obedecendo as dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto. 

Em todas as aberturas serão utilizadas vergas e contravergas de concreto, 
ultrapassando os vãos, no mínimo, 20 cm para cada lado. 

As espessuras indicadas referem-se às paredes revestidas. Admite-se no 
máximo, uma variação de 2,0 cm com relação à espessura projetada. 
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Para assentamento das lajotas furadas será empregada uma argamassa mista 
de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 em volume, com juntas de 12mm. 

1.6.2 BLOCO DE CONCRETO REVESTIDO 
A alvenaria em bloco de concreto será executada no fechamento das laterais da 

garagem, empregando blocos com as dimensões 14x19x39 cm obedecendo as 
dimensões e aos alinhamentos determinados no projeto. 

As espessuras indicadas referem-se às paredes revestidas. Admite-se no 
máximo, uma variação de 2,0 cm com relação à espessura projetada. 

Para assentamento dos bloco de concreto será empregada uma argamassa 
mista de cimento, cal e areia sem peneirar no traço 1:4:4 em volume, com juntas de 
10mm. 

1.6.3 COBOGÓ 
Os elementos vazados de vedação indicados no projeto serão em cobogó de 

cimento com dimensões 9x20x20cm, assentados com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:4. 

 
1.7 REVESTIMENTOS 
 

1.7.1 CHAPISCO 
O chapisco será no traço 1:4 (cimento e areia) e abrangerá toda a área a ser 

revestida. 
1.7.2 EMBOÇO 
Os revestimentos com emboço serão executados por pedreiros de perícia 

comprovada, com preparo mecânico e abrangerá toda a área a ser revestida. O traço do 
reboco a ser utilizado será 1:1:4 (cimento, cal e areia) com espessura de 2,0cm, 
inclusive com aditivo impermeabilizante. 

1.7.3 REBOCO 
Os revestimentos com reboco serão executados por pedreiros de perícia 

comprovada, com preparo mecânico e abrangerá toda a área a ser revestida. O traço do 
reboco a ser utilizado será 1:4,5 (cal e areia fina peneirada) com espessura de 0,5cm. 

1.7.4 REVESTIMENTO CERÂMICO 
O revestimento cerâmico será executado no sanitário por azulejistas de perícia 

comprovada. Será executado com cerâmica branco tipo A, tamanho 20,0 x 20,0 cm e 
junta de 15,0 mm, assentados com argamassa colante marca e padrão classe A. O 
assentamento será até a altura de 2,10 m. Quando houver necessidade de cortes para 
passagem de canos e elementos de instalações não deverão apresentar emendas ou 
rachaduras. 

O revestimento cerâmico deverá ser devidamente aprumado e ter boa 
concordância com tetos e paredes. 

O rejuntamento será feito com rejunte branco marca e padrão classe A e 
observar-se-á a data de validade dos mesmos. 

1.7.5 PEITORIS 
Os peitoris serão em ardósia, espessuras iguais a 15,0cm, assentados com 

argamassa colante pré-fabricada marca e padrão classe A. 
1.7.6 PINTURA 
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Todas as superfícies a serem pintadas deverão ser limpas para ficar sem pós, 
graxas ou qualquer tipo de sujeira e serão pintadas com 01 (uma) demão de selador 
acrílico e 02 (duas) demãos de tinta látex acrílica, marca e padrão classe A, na cor 
definida pelo proprietário.  

 
1.8 PISO 
 

1.8.1 CONTRAPISO 
Após reaterro da área do piso, deverá ser executado o piso em concreto 

estrutural, fck 20,0 Mpa, esp. 7,0 cm, preparo mecânico, com armação em tela soldada.  
Na área de guarda dos veículos o piso será em concreto polido e terá espessura 

de 7,0 cm. 
1.8.2 CERÂMICA 
Nos ambientes do quarto de motoristas, depósito e sanitário, após secagem e 

cura do contrapiso, proceder-se-á a regularização desempenada de base para 
revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, e=3cm 
para o posterior revestimento cerâmico. Este será executado com argamassa colante 
pré-fabricada marca e padrão classe A e no tamanho 30 x 30 cm, PEI 4. 

 
1.9 COBERTURA 
 

1.9.1 ESTRUTURA 
A cobertura será estruturada em perfis metálicos tipo “I” devidamente 

contraventados, em atenção ao projeto específico. Os materiais a serem utilizados na 
estrutura da cobertura serão indicados nos desenhos de projeto. 

1.9.2 TELHAS 
A cobertura será de telha cerâmica colonial (40x16)cm com trava e cumeeira 

para telha cerâmica. Nas extremidades dos telhados estão previstas calhas com 
terminações em dutos verticais em PVC, marca e padrão classe A. As calhas serão em 
PVC, com largura mínima de 40 cm, e altura suficiente para o perfeito escoamento das 
águas pluviais. 
1.10 ESQUADRIAS 
 

As janelas e portas (internas e externas) serão do tipo lisa, de madeira de lei ou 
mista, pintada com verniz, de acordo com tamanho e especificação de projeto. 
Dobradiças cromadas e fechaduras marca e padrão classe A. 

 
1.11 IMPERMEABILIZAÇÕES 
 

Todas as vigas de baldrame em contato com o terreno que suportarem 
alvenarias, serão isoladas da umidade do solo com argamassa de cimento, areia e 
material hidrófugo, a qual receberá pintura com hidroasfalto. 

As lajes dos banheiros e áreas de serviço superiores, após regularização do 
substrato, serão impermeabilizadas com pintura de hidroasfalto, com reforço de tela de 
poliester em todas as passagens das tubulações sanitárias. 
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1.12 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
 

1.12.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas 

técnicas que regem a matéria. 
1.12.2 INSTALAÇÕES DE ÁGUA 
A alimentação de água será feita através de sistema de adução apropriado do 

IFBA / Campus Eunapólis, que alimentará um reservatório de 1.000l. 
Os tubos e conexões para alimentação de água fria serão em PVC rígido, 

soldável, marca e padrão classe A. 
A mão de obra empregada deverá ser sempre de alto padrão técnico, garantindo 

o bom funcionamento e a durabilidade da instalação. 
1.12.3 ESGOTO 
O esgoto será coletado e lançado à rede geral de esgoto IFBA / Campus 

Eunapólis. 
Os tubos e conexões serão de PVC rígido, classe esgoto, soldáveis de marca e 

padrão classe A. 
As tubulações provenientes de esgotamento de lavatórios, pias e ralos serão 

lançadas em caixas sifonadas ou ralos sifonados dotados de fechamento hídrico. 
O esgoto primário será lançado em caixas de passagem situadas na parte 

externa do passeio e deverão ter uma declividade mínima de 1%. 
As caixas de passagem serão de PVC rígido, e com diâmetro 34 cm. 
As caixas e ralos sifonados deverão ser de PVC rígidos de marca e padrão 

classe A nas dimensões indicadas no projeto e com gralhas de metal cromado. 
1.12.4 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 
A bacia sanitária será branca com tubo de ligação de plástico cromado e anel, e 

a válvula de 1 ½” com registro integrado, todos com marca e padrão classe A. 
O lavatório será branco com coluna, torneira cromada, válvula e tubo de 

despejo, todos com marca e padrão classe A. 
A papeleira e a saboneteira serão de aço inox com rolete, marca e padrão classe 

A. 
A torneira de jardim será de pressão, para uso geral bitola ½” com adaptador 

para ¾” bica de ½”, com adaptador para mangueira de ¾”, acabamento cromado, marca 
e padrão classe A. 

Os registros de pressão serão cromados da mesma linha das torneiras dos 
lavatórios. Os de gaveta serão da mesma referência, com marca e padrão classe A. 

 
1.13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 

Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com as normas 
que regem a matéria observando os detalhes do projeto. 

1.13.1 CONDUTORES 
Todos os condutores serão de fio de cobre singelo para 600V antichama marca 

e padrão classe A. 
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As tubulações para instalações embutidas no teto, parede e piso serão em 
mangueiras de polietileno, espessura mínima de 2,0 mm e deverão ser protegidas 
contra danos mecânicos. 

1.13.2 ILUMINAÇÃO 
A iluminação interna será conforme especificado no projeto. 
1.13.3 TOMADAS E INTERRUPTORES 
As tomadas e interruptores serão instalados conforme o projeto e serão de 

marca e padrão classe A. 
1.13.4 QUADRO GERAL DE DISTRIBUIÇÃO 
O quadro de distribuição de circuitos será embutido na parede à 1,50 m do piso 

acabado. Os disjuntores serão de marca e padrão classe A. 
 

2. VIA DE ACESSO E ESTACIONAMENTO 
 

2.1.1 GUIA 
Execução de meio fio (guia) em concreto pré-moldado, dimensões 

12x15x30x100 cm (face trapezoidal com bordas suavizadas), em todo o perímetro da 
via, tanto interno quanto externo, concreto com FCK= 20mpa, rejuntado com argamassa 
1:3. Deverão ser executadas observando-se o nivelamento com o terreno e colchão de 
areia. 

2.1.2 COLCHÃO DE AREIA 
O colchão de areia,será exeutado com espessura de 0,10m (dez centímetros) 

incluindo aquisição, transporte e espalhamento manual, sobre o subleito regularizado e 
compactado. 

2.1.3 PAVIMENTAÇÃO 
Execução da pavimentação será em paralelepípedo rejuntado com areia, 

assentado sobre colchão de areia. 
 

3.  SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
 
As partes da edificação danificadas por ocasião da execução da obra deverão 

ser reparados. 
Os pisos cimentados serão lavados com solução de ácido clorídrico na 

proporção de uma parte de ácido para cinco de água. 
As ferragens cromadas e niqueladas serão limpas com removedor apropriado 

para superfícies cromadas e niqueladas e posterior polimento com flanela. 
Os vidros que receberam respingos de tinta serão removidos com removedor 

apropriado e palha de aço fina. Os excessos de massa serão retirados com espátulas 
finas sem causar danos as superfícies. 

Os aparelhos e louças sanitárias serão lavados com água e sabão sem qualquer 
adição de ácidos. 

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 
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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.  

 
 
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) 

 
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 
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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. 
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ANEXO III - ORÇAMENTO ESTIMATIVO 
 

 
OBRA: Construção de Garagem e Estacionamento com via de acesso, para os veículos do IFBA - Campus Eunápolis;; 
 
 

CÓD. 
SINAPI 
05.11 

ÍTEM SERVIÇOS 

 
UNID

. 
CUSTO QUANT. CUSTO BDI CUSTO % 

  UNITÁRIO   PARCIAL 25% TOTAL 
SERVIÇ

O 

            NA 
OBRA 

  01. SERVIÇOS PRELIMINARES               

73992-1 01.01 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE 
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO m² 7,48 274,56 2.053,71 513,43 2.567,14   

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 2.500,00 1,00    2.500,00         625,00  3.125,00   

73805-1 01.04 

BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, 
PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, 
COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO 
INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS m² 183,59 36,30 6.664,32 1.666,08 8.330,40   

    S-Total 01       12.620,86 3.155,21 15.776,07 3,54 

  02. FUNDAÇÃO - SAPATAS E ARRANQUES               

6430 02.01 
ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 
M) m³ 17,90 42,60 762,54 190,64 953,18   

5970 02.02 

FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 
P/FUNDACOES,INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM 
(C/REAPR. 2X) m² 41,19 46,71 1.923,98 481,00 2.404,98   

73942-2 02.03 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- 
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO Kg 6,73 50,80 341,88 85,47 427,36   
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74254-2 02.04 

 
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO Kg 6,24 537,40 3.353,38 838,34 4.191,72   

74137-3 02.05 

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL 
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M 
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO m³ 334,68 10,67 3.571,04 892,76 4.463,79   

74157-1 02.06 
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM 
FUNDAÇÕES m³ 50,39 10,67 537,66 134,42 672,08   

74106-1 02.07 

IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM 
FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS 
DEMAOS m² 4,67 117,68 549,57 137,39 686,96   

73964-6 02.08 REATERRO MANUAL DE VALAS m³ 17,90 31,93 571,55 142,89 714,43   

72897 01.04 
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 
6 m³ m³ 11,26 14,00       157,64           39,41  197,05   

72900 01.05 
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
m³ m³ 3,24 14,00         45,36           11,34  56,70   

    S-Total 02       11.814,59 2.953,65 14.768,24 3,32 

  03. 
SUPER-ESTRUTURA EM CONCRETO - VIGAS BALDRAMES, 
VIGAS SUPERIORES, VERGAS E PILARES               

73942-2 03.01 

ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- 
FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO Kg 6,73 162,90 1.096,32 274,08 1.370,40   

74254-2 03.02 

ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -
FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 
COLOCAÇÃO Kg 6,24 408,40 2.548,42 637,10 3.185,52   

74075-1 03.03 

FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA 
REAPROV 2 VEZES - 
CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA m² 79,69 164,54 13.112,19 3.278,05 16.390,24   

74137-3 03.04 

CONCRETO USINADO, IMPORTADO, ESTRUTURAL 
FCK=25MPA INCLUS. TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 20M 
(PROD. 2M3/H) EM CARRINHOS, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO m³ 334,68 13,45 4.501,45 1.125,36 5.626,81   

53590 03.05 LANCAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA m³ 98,64 13,45 1.326,71 331,68 1.658,39   

73499 03.06 
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA COM 
APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 10 VEZES m³ 927,01 0,18 166,86 41,72 208,58   
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74141-1 03.07 

 
LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL 
VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 
3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO 
DE OBRA m² 53,75 46,71 2.510,66 627,67 3.138,33   

    S-Total 03       25.262,60 6.315,65 31.578,25 7,09 

  4 SUPER-ESTRUTURA EM AÇO               

73970-1 04.01 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 
5 1/4 Kg 8,48 

10.824,1
8 91.789,05 22.947,26 

114.736,3
1   

    S-Total 04       91.789,05 22.947,26 
114.736,3

1 25,77 

  05. ALV. DE ELEVAÇÃO               

73987-1 05.01 

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 
1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO,CAL E AREIA), JUNTAS 12MM  m² 51,54 266,47 13.733,86 3.433,47 17.167,33   

73937-4 05.02 

COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 
6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 
(CIMENTO E AREIA) m² 92,30 37,31 3.443,71 860,93 4.304,64   

    S-Total 05       17.177,58 4.294,39 21.471,97 4,82 

  06. REVESTIMENTO               

5974 06.01 
CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO m² 2,94 532,94 1.566,84 391,71 1.958,55   

5984 06.02 

EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), 
ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO 
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m² 20,32 532,94 10.829,34 2.707,34 13.536,68   

5995 06.03 

REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E 
AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO 
MECANICO m² 9,52 532,94 5.073,59 1.268,40 6.341,99   

73912-2 06.04 

CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, 
PADRAO ALTO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO m² 27,75 12,44 345,21 86,30 431,51   

    S-Total 06       17.814,98 4.453,75 22.268,73 5,00 

  07. PISO                
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72183 07.01 
PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO 
MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA m² 47,17 274,57 12.951,47 3.237,87 16.189,33   

73920-1 07.02 

REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO 
MANUAL m² 9,94 274,57 2.729,23 682,31 3.411,53   

73829-1 07.03 

PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM 
REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO m² 53,82 17,90 963,38 240,84 1.204,22   

    S-Total 07       16.644,07 4.161,02 20.805,09 4,67 

  08. COBERTURA               

73938-1 08.01 
COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) m² 52,02 323,40 16.823,27 4.205,82 21.029,09   

73938-7 08.02 

EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, 
COLONIAL OU PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA) m 5,47 16,17 88,45 22,11 110,56   

    S-Total 08       16.911,72 4.227,93 21.139,65 4,75 

  09. ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS               

73910-1 09.01 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
0,60X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA unid 231,73 1,00 231,73 57,93 289,66   

73910-3 09.02 
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 
0,70X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA unid 234,14 2,00 468,28 117,07 585,35   

74087-1 09.03 PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM m 8,49 3,60 30,56 7,64 38,21   

73813-1 09.04 
JANELA DE ABRIR DE MADEIRA 1A COM ALMOFADA, 
1,5X1,5M, INCLUSO GUARNICOES E DOBRADICAS unid 448,49 2,00 896,98 224,25 1.121,23   

    S-Total 09       1.627,55 406,89 2.034,44 0,46 

  10. PINTURA               

74233-1 10.01 
FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO m² 3,76 520,50 1.957,08 489,27 2.446,35   

73954-1 10.02 
PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES 
INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS m² 13,80 520,50 7.182,90 1.795,73 8.978,63   

    S-Total 10       9.139,98 2.285,00 11.424,98 2,57 

  11.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA               
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74054-1 11.1 
PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E 
INTERRUPTOR) unid 82,69 34,00 2.811,46 702,87 3.514,33   

74054-2 11.2 
PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E 
TOMADA) unid 70,11 10,00 701,10 175,28 876,38   

74114-1 11.3 
PONTO PARA CHUVEIRO ELETRICO COM CAIXA, 
ELETRODUTO E FIO unid 67,70 1,00 67,70 16,93 84,63   

74042-1 11.4 
PONTO INTERRUPTOR SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 
1/2" E CAIXA 4X2" unid 52,64 4,00 210,56 52,64 263,20   

74248-1 11.5 
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA 
CONCRETO 40X40X40 CM unid 54,30 5,00 271,50 67,88 339,38   

74130-1 11.6 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO unid 8,67 8,00 69,36 17,34 86,70   

74130-4 11.7 

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 
(AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO unid 49,56 2,00 99,12 24,78 123,90   

72274 11.8 
LAMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO unid 1,87 3,00 5,61 1,40 7,01   

73953-6 11.9 

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 
PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, 
COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 65,49 14,00 916,86 229,22 1.146,08   

74041-2 11.10 
LUMINARIA GLOBO VIDRO 
LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W unid 32,04 3,00 96,12 24,03 120,15   

74094-1 11.11 
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA 
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA unid 16,88 3,00 50,64 12,66 63,30   

74082-1 11.12 

REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA 
REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE 
MERCURIO 250W unid 144,45 3,00 433,35 108,34 541,69   

74247-1 11.13 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA 
METALICA, DE EMBUTIR, PARA 12 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 
TRIFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 119,91 1,00 119,91 29,98 149,89   

68069 11.14 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR unid 30,50 2,00 61,00 15,25 76,25   

    S-Total 11       5.914,29 1.478,57 7.392,86 1,66 
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  12.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA               

73959-1 12.1 

PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE 
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC 
ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO unid 53,15 4,00 212,60 53,15 265,75   

73959-2 12.2 

PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE 
PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC 
ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO unid 48,84 4,00 195,36 48,84 244,20   

40729 12.3 
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO 
EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 169,41 1,00 169,41 42,35 211,76   

74174-1 12.4 
REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO 
CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 83,59 1,00 83,59 20,90 104,49   

72711 12.5 
REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO 
E INSTALACAO unid 23,01 1,00 23,01 5,75 28,76   

73664 12.6 
REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 42,32 1,00 42,32 10,58 52,90   

72135 12.7 

ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA 
TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) m 2,12 41,77 88,55 22,14 110,69   

6009 12.8 

LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO 
POPULAR, COM TORNEIRA CROMADA POPULAR , 
SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO unid 104,95 1,00 104,95 26,24 131,19   

73888-1 12.9 
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 50 
P/AGUA unid 0,78 5,66 4,41 1,10 5,52   

9535 12.10 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO 
DUCHA, FORNECIMENTO E INST unid 31,56 1,00 31,56 7,89 39,45   

73748-1 12.11 

RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBROCIMENTO CILÍNDRICO OU 
RETANGULAR, CAPACIDADE 1.000L - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO unid 283,86 1,00 283,86 70,97 354,83   

    S-Total 12       1.239,63 309,91 1.549,53 0,35 

  13.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA E DRENAGEM               

6021 13.1 

VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO 
POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO 
SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - unid 108,04 1,00 108,04 27,01 135,05   
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FORNECIMENTO E INSTALACAO 

74230-1 13.2 
ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 16,02 1,00 16,02 4,01 20,03   

73947-2 13.3 

LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO 
S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO 
SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E 
VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC 
FORNECIMENTO unid 152,96 1,00 152,96 38,24 191,20   

74104-1 13.4 

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 
LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA 
PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 
15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO unid 87,28 1,00 87,28 21,82 109,10   

40777 13.5 
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA 
REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 25,08 1,00 25,08 6,27 31,35   

72685 13.6 
RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO unid 14,35 1,00 14,35 3,59 17,94   

73958-1 13.7 

PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO 
PVC ESGOTO PREDIAL DN100MM E 1 JOELHO PVC 
90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO unid 66,44 1,00 66,44 16,61 83,05   

73784-1 13.8 

LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 
100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E 
REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE TUBO 
PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC 
PARA ESGOTO PREDIAL DN 100X100MM E CURVA PVC 
90GRAUS PARA RE unid 505,90 1,00 505,90 126,48 632,38   

74165-1 13.9 
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 13,55 2,73 36,99 9,25 46,24   

74165-2 13.10 
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 18,25 4,49 81,94 20,49 102,43   

74165-4 13.11 
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE 
CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO m 26,72 3,43 91,65 22,91 114,56   
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73888-1 13.12 
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 50 
P/AGUA unid 0,78 5,66 4,41 1,10 5,52   

73888-2 13.13 
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 75 
P/AGUA unid 1,06 56,95 60,37 15,09 75,46   

73888-4 13.14 
ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA - DN 150 
P/AGUA INCLUSIVE TRANSPORTE unid 1,50 25,89 38,84 9,71 48,54   

72286 13.15 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO unid 87,33 4,00 349,32 87,33 436,65   

73799-1 13.16 
GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG 
PARA CX RALO, FORNECI unid 194,11 1,00 194,11 48,53 242,64   

    S-Total 13       1.833,70 458,43 2.292,13 0,51 

  14.0 
EXECUÇÃO DE VIA DE ACESSO, ESTACIONAMENTO E 
PÁTIO DE MANOBRAS               

72967 14.1 

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, 
SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) m 21,62 715,00 15.458,30 3.864,58 19.322,88   

72961 14.2 
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 
CM DE ESPESSURA  m² 1,42 3.078,43 4.371,37 1.092,84 5.464,21   

72944 14.3 
PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO 
DE AREIA 10CM, REJUNTADO COM AREIA m² 34,53 3.078,43 

106.298,1
9 26.574,55 

132.872,7
3   

    S-Total 14       
126.127,8

6 31.531,96 
157.659,8

2 35,41 

  15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES               

9537 15.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 0,99 274,56 271,81 67,95 339,77   

    S-Total 15       271,81 67,95 339,77 0,08 
  TOTAL GERAL       356.190,27 89.047,57 445.237,84 100,00 
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ANEXO IV 
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 
 

       OBRA: Construção de Garagem e Estacionamento com via de acesso, para os veículos do IFBA - Campus Eunápolis; 

ÍTEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS 
SERVIÇOS A EXECUTAR - MENSAL VALOR 

(R$) 
% 

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 

1 Serviços Preliminares 
    
15.776,07        15.776,07 3,54% 

2 Fundações - Sapatas e Arranques 
    
14.768,24        14.768,24 3,32% 

3 
Superestrutura (em Concreto e em 
Aço) 

    
31.578,25  

  
114.736,31     146.314,56 32,86% 

4 Alv. de Elevação   
   
10.735,99  

    
10.735,99    21.471,97 4,82% 

5 Cobertura   
   
10.569,83  

    
10.569,83    21.139,65 4,75% 

6 Esquadrias     
      
2.034,44    2.034,44 0,46% 

7 Revestimentos     
    
22.268,73    22.268,73 5,00% 

8 Piso     
    
20.805,09    20.805,09 4,67% 

9 Pintura     
      
5.712,49  

     
5.712,49  11.424,98 2,57% 

10 Instalação Hidráulica     
      
1.549,53    1.549,53 0,35% 

11 Instalação Sanitária e Drenagem      
      
1.146,07  

     
1.146,07  2.292,13 0,51% 
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12 Instalação elétrica     
      
3.696,43  

     
3.696,43  7.392,86 1,66% 

13 

Execução de Via de Acesso, 
Estacionamento e Pátio de 
Manobras     

    
78.829,91  

   
78.829,91  157.659,82 35,41% 

14 Serviços Complementares 
          

84,94  
          

84,94  
           

84,94           84,94  339,76 0,08% 

PARCELA 
MENSAL   

    
62.207,50  

  
136.127,06  

   
157.433,44  

   
89.469,84  445.237,83 100,0% 

PARCELA 
ACUMULADA   

    
62.207,50  

  
198.334,56  

   
355.768,00  

 
445.237,83  

Com BDI = R$ 
445.237,84 
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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 



 

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 

 

 
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 de garagem e 
estacionamento com via de 
acesso para os veículos do IFBA – 
Campus Eunápolis CONFORME 
EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº. 
02/2011, PROCESSO Nº 
23.291000234/2011-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 02/2011, processo 
Nº 23.291000234/2011-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 construção de Garagem e Estacionamento com via de acesso, 
para os veículos do IFBA - Campus Eunapólis, 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, 
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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. 
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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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__________________________________________________ 
_________________________________________________ 

Professor Ricardo Torres Ribeiro 

Diretor do Campus 

 
____________________________________________________ 
SOCIEDADE CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
 
__________________________________ 
CPF: 
__________________________________ 
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