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PROJETO BÁSICO - IRE/COLIC.IRE

CONCORRÊNCIA Nº XX/2018
Processo nº 23460.000490/2018-60

1. OBJETO

1.1  O presente  projeto básico tem por  objeto a concessão  de  uso  de área física para
exploração dos serviços de reprografia  (cópia,  impressão,  digitalização,  encardenação,
plastificação  e  atividades  afins),  para  atendimento  à  comunidade  acadêmica  (alunos,
servidores e funcionários terceirizados) e público externo, que frequentam as dependências
do IFBA Campus Irecê, conforme condições presentes neste projeto e no edital e anexos.

1.1.1 A área disponibilizada para a cessão fica localizada nas dependências do IFBA
Campus Irecê, situado na Rodovia BA 148, Km 04, nº 1.800, Bairro Vila Esperança,
CEP:44900-000, na cidade de Irecê, Bahia, e possui área total de 6 (seis) m². 

2. DA CESSÃO DE ESPAÇO

2.1  A cessão de uso do espaço destinado a exploração dos serviços de reprografia  será
mediante o tipo MENOR PREÇO para os  itens  de serviços  mínimos exigidos,  sendo o
critério de julgamento o de MAIOR DESCONTO, de acordo com o percentual ofertado em
relação à tabela de preços médios.

2.2 Descrição dos serviços mínimos exigidos e preços médios:

ITEM DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO UND VALOR UNITÁRIO

01 Impressão preto e branco em folha A4 Página R$ 0,40

02 Xerox preto e branco em folha A4 Página R$ 0,23

2.3  Será cobrada mensalmente da CESSIONÁRIA taxa referente ao consumo de energia
elétrica da aréa cedida no valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), através de GRU (Guia
de Recolhimento Único) até o  10º (décimo) dia útil  do mês posterior ao do período de
competência do encargo.

2.3.1 A CESSIONÁRIA terá redução de 50% do valor da taxa mensal nos meses de
recesso escolar, férias ou greve, quando o período seja igual ou superior a 15 (quinze)
dias.

2.4  Pode a CESSIONÁRIA ofertar serviços além do mínimo exigido, desde que tenham
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relação com o objeto da concessão, os preços estejam dentro do ofertado no mercado local,
e que tenha sido solicitado ao fiscal do contrato e por este autorizado.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CESSÃO.

3.1 O IFBA Campus Irecê abrange as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, atendendo
discentes,  servidores, funcionários terceirizados e a comunidade em geral, de  segunda a
sexta,  das  07:00h  às  22:00h,  durante  os  dias  letivos  estabelecidos  pelo  calendário
acadêmico e excepcionalmente aos sábados.

3.2  Há a necessidade de fornecimento dos  serviços de Reprografia no Campus visando
atender  à  demanda  da  Comunidade  Acadêmica,  e  demais  usuários,  de  forma  eficiente,
ininterrupta, e com melhor custo benefício, evitando que os usuários tenham que se deslocar
à área externa para obter tais serviços.

3.3  O Campus Irecê atende a alunos de cursos técnicos e tecnológicos, de nível médio e
superior, ministrados em três períodos distintos (manhã, tarde e noite) e não possui, dentre
as  práticas  administrativas,  estrutura  que  permita  a  distribuição  de  cópias  gratuitas  aos
discentes, portanto, faz-se necessário licitar a prestação dos serviços e/ou cessão do espaço,
como preceitua a Lei 8.666/93.

3.4  O público de  prováveis  usuários  é  composto  pelo  quantitativo  aproximado  de  685
alunos, 97 servidores e 24 funcionários terceirizados, além de visitantes esporádicos.

3.5  A  cessão  remunerada  do  espaço  destinado  à  instalação  de  fotocopiadoras  possui
respaldo legal no Decreto n.º 3.725/2001 que dispõe sobre a utilização dos bens imóveis de
domínio da União.

3.6 Tendo em vista a questão do melhor custo para os serviços de xerox e Impressão em
preto  e  branco,  especialmente  aos  discentes,  que  serão  os  que  mais  se  utilizarão  dos
serviços, visualizamos que a concessão do espaço seja de menor preços para os itens dos
serviços mínimo exigido.

4. VISTORIA

4.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante deverá realizar
vistoria  nas  instalações  do  local  de  execução  dos  serviços,  acompanhado  por  servidor
designado para esse fim, de segunda à sexta-feira,  das  8  horas às 17 horas,  devendo o
agendamento  ser  efetuado  previamente  pelo  telefone  (74)  3688-6707  ou  pelo  email
compras-irece@ifba.edu.br.

3.2  O  prazo  para  vistoria  iniciar-se-á  no  dia  útil  seguinte  ao  da  publicação  do  Edital,
estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública.

4.3 Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante, deverá estar devidamente identificado.

5. FORMAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

5.1  A área de Concessão só poderá ser utilizada para a finalidade definida neste projeto
básico, salvo o disposto no item 2.4.

5.2 Os serviços deverão estar disponíveis, ao menos, de segunda a sexta-feira nos seguintes
horários: 08 às 11hs, 14 às 16:30hs e das 18:30 às 21hs.

5.2.1  O  horário  de  funcionamento poderá  ser  alterado  em caso  de  necessidade  e
conforme demanda, após acordo entre a IFBA Campus Irecê e a CESSIONÁRIA.
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5.2.2 Havendo necessidade e demanda, em casos especiais, conforme solicitação do
IFBA Campus Irecê, poderá ser realizado o funcionamento nos dias de sábado, em
horário acordado entre as partes.

5.3  A  CESSIONÁRIA  deverá  fixar  em  lugar  visível  aos  usuários  o  horário  de
funcionamento, bem como alterações no horário de funcionamento.

5.4 A CESSIONÁRIA deverá expor em local visível aos usuários a lista contendo todos os
serviços com os seus respectivos preços.

5.5 A CESSIONÁRIA deverá manter um quadro de pessoal capaz de atender aos serviços,
sem  interrupções,  seja  por  motivo  de  férias,  licença,  falta  ao  serviço,  demissão  de
empregados ou por  qualquer  outra razão,  de modo que possibilite  um perfeito  e rápido
atendimento dentro dos padrões estabelecidos pela legislação vigente e o código de defesa
do consumidor.

5.6  É  de  responsabilidade  única  e  exclusiva  da  CESSIONÁRIA  prover  os  móveis,
equipamentos  e  máquinas,  necessários  para  a  prestação  dos  serviços,  em  quantidade
suficiente a proporcionar um bom atendimento.

5.7  A  CESSIONÁRIA  deverá  manter  um  estoque  de  produtos  adequado  ao  bom
atendimento da demanda.

5.8  Os  empregados  deverão  usar  uniforme  apropriado  e  crachá  de  identificação  do
funcionário e da empresa.

5.9  A CESSIONÁRIA estabelecerá rotina de atendimento imediato aos pedidos, devendo
obedecer ao prazo máximo de 24 horas para entrega dos pedidos.

5.10  As cópias e impressões deverão ser fornecidas pela CESSIONÁRIA sem falhas de
qualidade.

6. OBRIGACÕES DA CEDENTE

6.1  Exigir  o  cumprimento  de  todas  as  obrigações  assumidas  pela  CESSIONÁRIA,  de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2  Exercer  o  acompanhamento e a fiscalização dos serviços,  por servidor  ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

6.3 Notificar a CESSIONÁRIA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas
ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4  Exigir o imediato afastamento e substituição de qualquer empregado ou preposto que
não atenda aos princípios e normas do IFBA Campus Irecê na execução dos serviços ou que
produza complicações para a fiscalização, ou, ainda, que adote postura inconveniente ou
incompatível com o exercício das funções que lhe foram atribuídas;

6.5 Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa desempenhar seus serviços,
dentro das normas da Concessão, prestando as informações e os esclarecimentos solicitados
pela empresa;

6.6 Aprovar a relação de serviços a serem prestados além do mínimo exigido, e os valores a
serem cobrados;

6.7 Providenciar a emissão da GRU – Guia de Recolhimento da União, contendo valor a ser
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pago  mensalmente  e  entregá-la  ao  respónsavel  pela  CESSIONÁRIA  antes  a  data  de
vencimento;

7. OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

7.1 Executar os serviços objeto da cessão do espaço, conforme especificações deste projeto
básico  e  de  sua  proposta,  com  a  alocação  dos  empregados  necessários  ao  perfeito
cumprimento  das  cláusulas  contratuais,  além  de  fornecer  e  utilizar  os  materiais  e
equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  na  qualidade  e  quantidade  mínimas
necessárias a perfeita execução das atividades prestadas.

7.2 Manter em funcionamento os serviços nos horários predeterminados pela CEDENTE;

7.3  Utilizar  empregados  habilitados  e com conhecimentos básicos dos serviços  a  serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

7.4  Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de uniforme e crachá,
além de provê-los com os equipamentos de proteção individual – EPI necessário;

7.5  Apresentar  à  CEDENTE,  quando  for  o  caso  ou  solicitado,  a  relação  nominal  dos
empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;

7.6  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade à CEDENTE;

7.7 Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;

7.8 Atender às solicitações da CEDENTE quanto à substituição dos empregados alocados,
no  prazo  fixado  pela  fiscalização  do  contrato,  nos  casos  em  que  ficar  constatado
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste
Projeto Básico;

7.9  Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  Normas  Internas  da
CEDENTE;

7.10 Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condição  de  aprendiz  para  os  maiores  de  quatorze  anos;  nem permitir  a  utilização  do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.11  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.12 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

7.13 Manter preposto aceito pela CEDENTE nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis
com os compromissos assumidos;

7.14 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal,
as normas de segurança da CEDENTE;

7.15 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da CEDENTE;

7.16 Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com
a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
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7.17  Comunicar  ao Fiscal  do contrato,  no prazo de 24 (vinte e  quatro) horas,  qualquer
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

7.18  Prestar  todo esclarecimento ou  informação solicitada pela  CEDENTE  ou  por  seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos à execução do empreendimento.

7.19 Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Campus Irecê ou a
terceiros  em razão de  ação ou  omissão, dolosa ou culposa,  sua  ou dos  seus  prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

7.20  Paralisar, por determinação da CEDENTE, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou
bens de terceiros.

7.21  Conduzir  os  trabalhos  com estrita  observância às  normas  da legislação  pertinente,
cumprindo as determinações dos Poderes  Públicos,  mantendo sempre limpo o local dos
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

7.22  Quando não for  possível  a  verificação da regularidade no Sistema  de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, a empresa CESSIONÁRIA cujos empregados vinculados ao serviço
sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão
conjunta  relativa  aos  tributos  federais  e  à  Dívida  Ativa  da  União;  3)  certidões  que
comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio
ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas – CNDT;

7.23  Manter  o  espaço  concedido  e  suas  adjacências  em  perfeita  condição  de  limpeza,
higiene, com recolhimento do lixo nos locais apropriados, inclusive colocando lixeiras com
sacos plásticos se necessário.

7.24 Somente realizar alterações ou modificações no espaço físico oriundo desta concessão,
tais como obras, instalações elétricas, iluminação, rede de internet, telefone, etc, após prévia
solicitação,  e  mediante  a  aprovação  prévia  do  Departamento  de  Administração  e
Planejamento (DEPAD) do IFBA Campus Irecê.

7.25 Não sublocar, emprestar, ceder, de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, o
espaço físico cedido, ainda que temporariamente, para outras entidades, sejam fabricantes,
técnicos ou quaisquer outros.

7.26 Concordar com a possibilidade de transferência de local, com área útil equivalente, de
acordo com a conveniência e necessidade da CEDENTE;

7.27  Manter em estoque o material mínimo necessário para a  execução do serviço, sem
atrasar a execução.

7.28  Executar os serviço no prazo máximo exigido neste termo.

7.29 Refazer os serviços que não estejam dentro da qualidade desejada, sem custos extras.

7.30  Manter  os  preços  dos  serviços  mínimo  exigido  conforme  a  proposta,  e  os
comercializados além do mínimo exigido compatíveis com os preços de mercado da região.

7.30.1  Não cobrar gorjetas,  taxas,  ou outra forma de pagamento pelos produtos  e
serviços comercializados.

7.31 Realizar o pagamento da taxa mensal dentro do período de vencimento.

7.32  Cumpir o  que determina as legislações vigentes pertinentes aos serviços do objeto
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desta concessão e ao Código de Defesa do Consumidor.

7.33 Responsabilizar-se por eventuais erros/equívocos no dimensionamento da proposta.

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação
da  conformidade  da  prestação  dos  serviços,  dos  materiais,  técnicas  e  equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos
por um ou mais representantes da CEDENTE, especialmente designados, na forma dos arts.
67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.2  O  representante  da  CEDENTE  deverá  ter  a  qualificação  necessária  para  o
acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

8.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Básico.

8.4  A  conformidade  do  material/técnica/equipamento  a  ser  utilizado  na  execução  dos
serviços  deverá  ser  verificada  junto  ao  documento  da  CESSIONÁRIA  que  contenha  a
relação  detalhada  dos  mesmos,  de  acordo  com  o  estabelecido  neste  Projeto  Básico,
informando  as  respectivas  quantidades  e  especificações  técnicas,  tais  como:  marca,
qualidade e forma de uso.

8.5 O representante da CEDENTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas,
adotando  as  providências  necessárias  ao  fiel  cumprimento  das  cláusulas  contratuais,
conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

8.6 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela
CESSIONÁRIA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará
a  aplicação  de  sanções  administrativas,  previstas  neste  Projeto  Básico  e  na  legislação
vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da
Lei nº 8.666, de 1993.

8.7 A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:

8.7.1  Verificar  o  atendimento  (rapidez,  cordialidade,  eficiência,  acessibilidade)  ao
público e se o horário de funcionamento atende o solicitado pelo IFBA Campus Irecê;

8.7.2  Se a CESSIONÁRIA zela pelas instalações físicas e pela limpeza do espaço
cedido;

8.7.3  Se  os  Itens  comercializados  e  preços  praticados  atendem  ao  descrito  no
Contrato, e se estão expostos em local visível a todos;

8.7.4  Verificar  se  a  estrutura  da  CESSIONÁRIA  atende  à  demanda  (mobiliário,
maquinas, pessoal, estoque de material);

8.7.5 Fiscalizar a qualidade dos serviços (impressão, xerox e demais), e se a empresa
refaz os itens que não atendem ao padrão de qualidade em tempo hábil;

8.7.6 Realizar pesquisa de satisfação, sempre que for necessário;

8.7.7 Receber e examinar as críticas, sugestões e reclamações dos usuários;

8.7.8 Emitir GRU de cobrança da Taxa e verificar o pagamento;

8.7.9 Anotar em relatório próprio as ocorrências que impliquem sanções e informá-las
ao gestor de contratos;

8.7.10 Executar demais atividades com o intuito de exigir o cumprimento de cláusulas
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contratuais

8.8  A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CESSIONÁRIA,  inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que
resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado
ou de qualidade inferior  e,  na  ocorrência  desta,  não implica  em corresponsabilidade da
CEDENTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,
de 1993.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 As sanções relacionadas à execução contratual são aquelas previstas no Edital.

11. DO REAJUSTE

11.1  A CESSIONÁRIA poderá solicitar,  à época da renovação do contrato,  reajuste dos
preços para os itens do serviço mínimo obrigatório conforme o índice IPCA para o período.

11.1.2 Neste caso, o mesmo percentual do IPCA aplicado para os preços dos itens será
aplicado para a taxa cobrada pelo IFBA.

Irecê, 28 de Fevereiro de 2018

Termo de Referência elaborado por:

Ezequias Magno do Ouro Neto
Coordenador de Compras, Licitações de Contratos.

Juliana Pires Carvalho Rocha Machado
Assistente em Administração

Este Termo de Referência foi APROVADO pela Autoridade Competente:

Robério Batista da Rocha
Diretor Geral

Documento assinado eletronicamente por EZEQUIAS MAGNO DO OURO NETO,
Coordenador de Licitações, Compras e Contratos, em 06/03/2018, às 15:49, conforme decreto
nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PIRES DE CARVALHO ROCHA
MACHADO, Assistente em Administração, em 06/03/2018, às 17:18, conforme decreto nº
8.539/2015.
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Documento assinado eletronicamente por ELIS FRANCIELIS BARBOSA PAIVA, Diretor(a)
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