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  EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 01/2016 - IFBA 
 
O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA, 
/Reitoria, através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 1.452 de 13 de 
julho de 2016, designada pelo Reitor, leva ao conhecimento de V.Sa. que realizará licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO 
INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,de acordo com as disposições 
contidas na Lei nº. 8.666 de 21.06.93, e suas alterações, Decreto nº 4.485, de 25 de novembro 
de 2002, Instrução Normativa nº 01 de 19.11.10, do MPOG e nas legislações subseqüentes 
vigentes no andamento do presente procedimento e com as condições deste instrumento 
convocatório. Salvo especificações em contrário, independente de transcrição, todas as 
citações são referentes à Lei n. 8.666/93. 
 
1. TERMOS DE REFERÊNCIA: 

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

- Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 09 de setembro de 2016, às 09:30 
horas (horário local), na Sala da Reunião da Reitoria do IFBA , Reitoria IFBA – Avenida 
Araújo Pinho, nº 39 - Canela – Salvador-Ba. 
 
- Estará afixada, no Quadro de Avisos do IFBA, cópia do instrumento convocatório, e divulgado 
na página www.comprasnet.gov.br e www.ifba.edu.br, maiores informações tel. (71) 2102-
0488 / 3221-0360.  
 
- Modalidade: Tomada de Preços 
- Tipo: Menor Preço 
- Forma de execução: Indireta 
- Regime: Empreitada por preço Global 
- Prazo máximo para execução dos serviços: 66 (sessenta e seis) dias.  
- Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das 
mesmas. 
- Autorização para a Licitação: Processo Administrativo Nº 23278.005645/2016-17 
 - 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 execução 
das adequações físicas e instalação de equipamentos para combate e proteção contra 
incêndio e pânico na Reitoria do IFBA, a partir das prioridades estabelecidas pela instituição 
e em conformidade com este edital e seus anexos e as normas técnicas pertinentes.   
 
3. ANEXOS: 

Fazem parte integrante desta Tomada de Preços: 

a) Projeto Básico - ANEXO I; 

b) Projetos de Proteção contra Incêndio e Pânico– ANEXO II; 

c) Planilha de Custo Orçamento estimativo – ANEXO III; 

d) Cronograma físico-financeiro – ANEXO IV; 
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e) Modelo de planilha de composição do BDI – ANEXO V; 

f) Planilha de Composições IFBA; - ANEXO VI;  

g) Planilha de encargos sociais adotados pelo IFBA – ANEXO VII; 

h) Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta – ANEXO VIII 

i) Modelo de Declaração de visita ao local da obra - ANEXO IX; 

j)  Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação - ANEXO X; 

k)  Modelo de declaração Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO XI; 

l)  Modelo de Declaração de Sustentabilidade Ambiental – ANEXO XII; 

m)  Minuta de contrato – ANEXO XIII; 

 
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. 
 
4.3 – Poderão participar do presente certame licitatório as empresas que: 
 
4.3.1 – Atendam às condições deste edital; 
 
4.3.2 – 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; 
 
4.3.3 –Não estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, consórcio de 
empresas, e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si; 
 
4.3.4 – 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; 
 
4.4 – Não poderão participar do presente certame licitatório: 
4.4.1 – As licitantes enquadradas na hipótese do Art. 9º, Inciso III, da Lei 8.666, de 23 de junho 
de 1993, ainda que na hipótese de participação indireta (pessoa que tenha qualquer vínculo de 
natureza técnica, comercial, econômica ou trabalhista com os integrantes das comissões); 
 
4.5 – A Proposta para a presente Licitação, será recebida pela Comissão Especial de Licitação 
designada pela Reitora do IFBA. 
 
4.6 – 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. 
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4.7 – 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 
Especial de Licitação exigir os originais de cada um deles. Serão os seguintes: 
 
4.8 - 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. 
 
4.9 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, mas não se beneficiarão do regime diferenciado. 
 
5. DO PROCEDIMENTO: 
 
5.1- O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, 
impreterivelmente, os envelopes “Habilitação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados 
no preâmbulo. 
 
5.1.1- Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser 

como ouvinte; 

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

5.1.3 - Na primeira sessão, os envelopes contendo os documentos relativos à habilitação serão 
abertos, na presença das interessadas, pela Comissão Especial de Licitação, que fará a 
conferência e dará vista da documentação, a qual deverá ser rubricada por todos os 
representantes legais das licitantes presentes. 
 

5.1.4 - Abertos os envelopes “Habilitação”, a Comissão Especial de Licitação, a seu juízo 
exclusivo, poderá apreciar os documentos de cada licitante e, na mesma reunião, divulgar o 
nome das habilitadas e das inabilitadas, devendo ser devolvidos às últimas os envelopes 
“Proposta”, devidamente fechados desde que não tenha havido recurso ou após sua 
denegação.  
 

5.2 - A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante poderá ser através 
de informações mediante o SICAF confirmada por meio de consulta “on line”, quando da 
abertura dos envelopes “Habilitação”. 
 
5.3 - Procedida à consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada 
licitante, que deverão ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos os 
representantes das licitantes presentes. As declarações serão juntadas aos autos do processo 
licitatório. 
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5.3.1 - Fica assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope nº. 01 
(habilitação), documentos para substituir aqueles eventualmente vencidos ou desatualizados, 
constantes da declaração impressa do SICAF. 
5.4 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
“Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Tomada de Preços 
ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 
 
5.5 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da habilitação ou realização 
de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante. 
 
5.6 - Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela 
Comissão Especial de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas 
consignadas em ata e a conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, 
ou mediante publicação na página web do IFBA no endereço www.ifba.edu.br. 
 
5.7 - As licitantes serão convocadas a comparecer, ficando os envelopes “Proposta” sob a 
guarda da Comissão Especial de Licitação, devidamente rubricados no fecho pelos seus 
membros e pelos representantes legais das licitantes presentes. 
 
5.8 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão 
estabelecidos pela Comissão Especial de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”. 
 
5.09 - Após a abertura dos envelopes “Habilitação”, os demais, contendo as “Proposta”, serão 

abertos: 

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

recurso; ou 

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

5.11 - As aberturas dos envelopes “Habilitação” e “Proposta” serão realizadas em sessão 
pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Especial 
de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes. 
 
5.12 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita 
no ato da reunião pelos representantes legais das licitantes presentes; 
 
5.13 - A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subseqüentes. 
 
5.14 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Habilitação” e “Proposta” 
em um único momento, em face do exame da habilitação e da conformidade das propostas 
apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, 
ficarão em poder da Comissão Especial de Licitação até a data e horário marcados para 
prosseguimento dos trabalhos. 
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5.15 - Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da 
Comissão Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à 
sessão. 
 
5.16 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas de preços, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação. 
 
5.17 - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá 
desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o resultado do julgamento. 
 
5.18 - É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase 
desta Tomada de Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar originariamente das propostas. 
 
5.19 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela 
licitante, mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome 
durante a reunião de abertura dos envelopes, seja referente à habilitação ou à proposta. 
 
5.20 - Entende-se por documento credencial: 

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

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

credenciada possa falar em seu nome em qualquer fase desta licitação; 

5.21 - Cada representante poderá representar apenas uma licitante; 

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

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

“Proposta”. 

5.23 - A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas 
impedirá o seu representante de se manifestar e responder em seu nome. 
 
5.24 - Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficarão à disposição 
dessas empresas pelo período de 10 (dez) dias úteis, contados do encerramento da licitação 
(transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resultado da licitação 
ou, se for o caso, quando denegados os recursos interpostos), após o que serão destruídos 
pela Comissão Especial de Licitação. 
 
 
6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 
6.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá 
apresentar à Comissão Especial de Licitação, simultaneamente, sua Habilitação 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: 
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TOMADA DE PREÇOS Nº  01/2016 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA 

HABILITAÇÃO- ENVELOPE Nº 01 
 

LICITANTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CNPJ: xx.xxx.xxx/xxx-xx 
OBJETO:xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2016 

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

 
LICITANTE: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CNPJ: xx.xxx.xxx/xxx-xx 
OBJETO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
 

 

7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 

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

 

7.1.1 Relativos à Habilitação Jurídica(para as licitantes que não optarem pelo SICAF):  
 
a) Cédulas de identidade dos responsáveis legais da empresa. 

 

b) Registro comercial, no caso de empresário individual; 

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



 

Comissão  Especial de Licitação 
Portaria nº 1.452,  de 13 de julho de 2016, 
Av. Aráujo Pinho, nº 39-  Canela - Cep: 40.110-150 – 
Salvador/Ba. Telefone: (71) 2102-0488 / 2102-0360 

 

 7

 

7.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

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

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

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

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

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

 

7.1.3 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira 
 

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

 
b) Demonstrativo da capacidade econômica – financeira através dos índices 
discriminados nas fórmulas a seguir: (para as licitantes que não optarem pelo SICAF) 

 
 

LG ≥≥≥≥ 1,0              SG≥≥≥≥ 1,0         LC ≥≥≥≥ 1,0 
 

LIQUIDEZ GERAL 
  

__ATIVO CIRCULANTE  +  ATIVO NÃO CIRCULANTE___ 

PASSIVO CIRCULANTE +  PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
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SOLVÊNCIA GERAL 
 

__________________ATIVO TOTAL_________________ 
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 
 

LIQUIDEZ CORRENTE 
 

____Ativo Circulante___ 
Passivo Circulante 

  

b.1)  Não será habilitada a licitante cujos índices LG, SG e LC forem inferiores a 1,0 (um). 
 
 

c) Apresentar comprovação de Patrimônio Líquido mínimo, 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 para 
esta data através de índices oficiais.  (para todas as licitantes, optantes ou não pelo SICAF) 

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

 

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

 
a) Prova de registro ou inscrição do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU-BR, 
da região a que estiver vinculado, que comprove o desempenho da atividade relacionada com 
o objeto, através da Certidão de Registro e Quitação. 

a.1)Tratando-se de empresa com sede em outra Unidade da Federação, exigir-se-á, 
ainda, o visto da Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia do Estado da Bahia, conforme Resolução nº. 413, de 27 de 
junho de 1997 – CONFEA. 
 
b) Capacitação Técnico-Operacional - Atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito  
público ou privado, onde fique comprovado que a licitante (pessoa jurídica) executou obra(s) 
civis para execução do sistema de segurança de combate a incêndio e pânico com instalação 
de rede de hidrantes, detecção e sistema de proteção de descargas atmosféricas. 
 
 
c) Capacitação Técnico-Profissional - Atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito  
público ou privado contratante da obra, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, ou 
acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA ou CAU, 
em nome de profissional ou profissionais de nível superior legalmente habilitados, integrantes 
do quadro permanente do licitante, comprovando experiência profissional na execução de  
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serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
contratação. 
 
 
c.1) Para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação 
da CAT citada anteriormente, consideram-se as parcelas de maior relevância e valor 
significativo da obra como sendo as correspondentes aos itens: 4.1) Abrigo para hidrante, 
17x45x17cm, com registro globo angular 45° 2 1/2", adaptador storz 2 1/2", mangueira de 
incêndio 15m, redução 2 1/2" x 1/2" e esguincho em latão 1 1/2"; 4.5) Tubo de aço carbono 
com costura, 2.1/2"; 4.10) Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, 
profunidade entre 1,5 e 3,00m; 4.17) Grupo Moto-Bomba - 01 Bomba hidráulica para rede de 
hidrantes, 01 bomba jokey e 01 bomba a diesel; Fornecimento,  transporte, instalação, garantia 
de 06 meses e teste com carga; 4.24) Piso de concreto acabamento rústico espessura 7cm 
com juntas em madeira; 5.2) Detector de fumaça; 5.7) Eletroduto de aço galvanizado eletrolitico 
DN20mm (3/4), tipo leve - fornecimento e instalação; 6.2) Cabo de cobre nú 50mm² - 
fornecimento e instalação 
 
c.2) Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão 
pertencer ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, 
entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por 
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado 
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 
serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de compromisso 
de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame; 

d) 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 Preços; 
 
d.1) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de 
responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da licitante. 
 
No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todas serão 
inabilitadas; 
 
e) Declaração de visita ao local da obra , conforme modelo ANEXO IX, emitida pela licitante. 
 
 
f) 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; 
 
 
7.2 - Declaração de inexistência de fato impeditivo á licitação, conforme modelo do ANEXO X; 

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 
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(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 
9.854/99), conforme modelo do ANEXO XI; 
 
7.4 Declaração que desenvolverá suas atividades obedecendo aos critérios de 
sustentabilidade ambiental para serviços e obras de engenharia na administração Pública 
Federal, conforme dispõe a Instrução Normativa nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, do Secretário 
de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
conforme modelo do ANEXO XII; 
 
7.4.1 De acordo com o Art. 6 da Instrução Normativa citada, as empresas contratadas deverão 
adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços, quando couber: 
I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam 
às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 
48.138, de 8 de outubro de 2003; 
III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 
IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para 
a execução de serviços; 
 V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 
meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de 
água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 
 VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua 
destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que será 
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 
IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 
 VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; e 
VIII – destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo 
disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999. 
 
7.5 - Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, de 
preferência, ser entregues numerados seqüencialmente e na ordem indicada neste Edital, a fim 
de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente. 
 
7.6 - Os documentos exigidos nesta Tomada de Preços poderão ser apresentados no original, 
por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da 
Comissão Especial de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
7.7 - Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a partir do 
original, no horário de 09:00 às 11:00 horas, até o último dia útil à data fixada para o 
recebimento e abertura dos envelopes; 
 
7.7.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis; 

7.7.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  

7.7.3 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer 
documento, sempre que julgar necessário. 
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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, conforme modelo do ANEXO XI, deverá ser realizada até o 
último dia útil à data fixada no preâmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes de 
“habilitação” e “proposta” e será efetuada em companhia de servidor(a) do IFBA, com  visto do 
mesmo, de segunda a sexta, no horário das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00. Endereço: 
Avenida Araújo Pinho, nº 39 – Canela – Salvador/Ba.  Não se faz necessário o agendamento 
prévio. 
 
 
8.3 - A visita ao local dos serviços deverá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou 
técnico em edificações, devidamente registrado no CREA / CAU e autorizado pelo 
responsável técnico indicado pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo 
que participe da visita; 
 

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 

9.1.5 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta – ANEXO VIII 
 

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

9.3 - Planilha de composição de encargos sociais de horistas e mensalistas, conforme modelo 
do Anexo VII. 
 
9.3.1 Na composição dos encargos sociais utilizados para formação dos preços unitários 
deverá ser considerada a desoneração instituída pela Lei nº 12.844/2013, que, ao alterar o art. 
7º da Lei 12.546/11, permite a redução dos custos previdenciários das empresas de construção 
civil nas obras de construção de edifícios, de instalações prediais, de acabamento e outros 
serviços especializados de construção; 

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

 
9.4.1 - 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.  
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9.4.2 - Conter preços dos serviços em moeda nacional vigente; 
 
9.4.3 - 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; 
 

9.4.4 - 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. 
 
9.4.5 - 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; 
 

9.4.6 - 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. 
 

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

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

9.6 - 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 Especial de Licitação, através do protocolo do IFBA - Reitoria no prazo de 
até 2 (dois) dias úteis para recebimento dos envelopes de “habilitação” e “proposta”, para fins 
de esclarecimentos por parte da Comissão.  
 
9.6.1 Não serão aceitos pedidos de esclarecimentos através de e-mail ou fax.  
 
9.7 - 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 Especial de Licitação; 
 

9.7.1 - 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;  
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9.7.2 - A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles 
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 -  “Habilitação”. 
 

9.7.3 - A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o licitante 
de executá-los dentro do preço global da proposta; 
 

 
9.8 - 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 Especial de Licitação, ressalvado o direito de recursos, de acordo com a 
Legislação vigente; 
 

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

 
9.10 - 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. 
 
9.11 - As empresas deverão ainda apresentar, obrigatoriamente, uma via em arquivo 
eletrônico - CD ou DVD - da “Proposta de Preços” e demais documentos constantes do 
envelope nº 02.  A planilha orçamentária deverá ser apresentada na forma eletrônica protegida 
(*.xls ou superior), não podendo ser em formato *.PDF, que permita somente a cópia dos dados 
inseridos, com a finalidade de facilitar a análise da referida proposta por parte da Comissão. 
 
 
10. DA COMPOSIÇÃO DO BDI: 
 
10.1 Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada adiante, 
levando em conta que nessa taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as 
despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 
 
A fórmula proposta pelo IFBA para cálculo do BDI é: 

 

BDI =   (1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L)  – 1  
                                                   (1 - I)                                                                 

 Fonte: Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União – TCU 

 

onde: 

AC = taxa de Administração Central; 
S+G= taxa de Seguros + taxa de garantias; 
R= taxa de Riscos; 
DF= taxa de despesas financeiras; 
L= taxa de lucro / remuneração; 
I= taxa de incidência de impostos. 
 

A parcela I deverá considerar os valores de PIS, Cofins, ISS e CPRB.  
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ISS = 2,50% (5% sobre mão de obra, considerada como 50% do total); PIS = 0,65%; COFINS = 
3,00% e CPRB = 4,5% (Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta – Lei n. 12.844/2013). 

 
No caso do orçamento estimado pelo IFBA, foram adotados valores, que conduziram a um BDI 
de 24,50%, conforme modelo do ANEXO V: 

 
11. DOS PRAZOS 
 
11.1 - Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 66 (sessenta e seis) dias 
corridos, contados a partir do início das obras, respeitando o prazo de vigência do contrato.  
 
11.2 - O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos contado do 
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento 
Institucional e Infraestrutura do IFBA; e o da conclusão, o proposto pela contratada, se inferior 
ao máximo definido no caput desta Condição; 
 
 11.2.1 - Os prazos previstos no item 11.1 e 11.2 poderão ser excepcionalmente prorrogados, 
quando solicitado pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo 
justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administração do IFBA.  
 
11.3 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 
validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do IFBA, 
poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes classificadas, 
por igual prazo, no mínimo. 
 
11.4 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 
Preços e seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de 
menor preço global; 
 
12.1.1 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de 
todos os itens da planilha de preços apresentada; 
 
12.2 - A Comissão Especial de Licitação solicitará parecer de técnicos pertencentes a DINFRA 
/PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Infraestrutura do IFBA, para 
orientar-se na sua decisão; 
 
12.3 - A Comissão Especial 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. 
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12.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Tomada de Preços, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas 
ofertas das demais licitantes.  
 
12.5 - À Comissão Especial 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 - Apresentarem preços unitários superiores aos constantes na Planilha de Custo 
Orçamento estimativo (Anexo III), elaborada pelo IFBA. 

 

12.6.2.1 Em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico 
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os custos 
unitários, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos na 
Planilha de Custo Orçamento estimativo (Anexo III) elaborada pelo IFBA.; 

 

12.6.2.2 Não sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerá a desclassificação do licitante 
caso este não concorde em alterar os itens que apresentem custo unitário superior 
aos custos medianos constantes da tabela SINAPI para a região, no prazo fixado 
pela Comissão. 

 
12.6.3 - Consideram-se manifestamente inexeqüíveis as propostas cujos valores sejam 
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) 
do valor orçado pela Administração; ou, 

b) valor orçado pela Administração. 

12.6.4 - 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 Serão desclassificadas também as propostas que estiverem em desacordo com qualquer 
das exigências do presente Edital. 
 
12.8 - Fica assegurado ao IFBA o direito de revogar ou anular a licitação, de conformidade com 
o estabelecido no Artigo 49 da Lei 8.666/93. 
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12.9 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Especial 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 da Lei n.º 8.666/93. 
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 Especial de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a 
contar da intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da 
licitante ou do julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preços. 
 

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

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

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

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 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 
15.1 - Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço global, 
após a homologação. 
 

15.3 - 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 da Lei n.º 8.666/93. 
 
 
16. DAS PENALIDADES 
 
16.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular 
processo administrativo, à penalidade de: 
 
16.2 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à 
CONTRATADA as seguintes sanções: 

I. advertência; 
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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. 
 

16.2.1 - A multa de que trata o Inciso II do Artigo 87 da Lei n.º 8.666/93 será a critério da 
Administração, de até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.   

 
16.2.2 A penalidade descrita no inciso III implicará na suspensão de licitar e impedimento de 
contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, 
estadual, do Distrito Federal ou municipal. 

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. 
 
16.6 Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais 
que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 
 
16.6.1 Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de tributos; 
 
16.6.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação 
 
 16.6.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
 

16.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 
previsto na Lei n.º 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n.º 9.784, de 1999. 
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16.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
16.9. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 
serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 
o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 
17. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
17.1 - A fiscalização destes serviços será exercida pela Diretoria de Infraestrutura/PRODIN. 

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 a Diretoria Geral do Campus. 
 
17.10 – A Contratada se obriga a fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos técnicos 
que venham a ser solicitados pelo Fiscal do Contrato, no que tange ao objeto deste edital, de 
modo a garantir o seu perfeito acompanhamento técnico. 
 
17.11 O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do IFBA, 
através da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá 
verificar se foram cumpridos os termos da Tomada de Preços e demais requisitos. 
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18. PAGAMENTO 
 

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

18.2 - As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-
financeiro aprovado pelo IFBA, considerando os serviços efetivamente medidos e 
apresentados num prazo não inferior a 15 (quinze) dias. 
 
18.3 - Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pela fiscalização da PRODIN 
/ Diretoria de Infraestrutura do IFBA. 
 

18.4 - Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada de 
documentação probante do vínculo regular dos empregados da empresa como: 
 
18.4.1 Guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e 
trabalhistas decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada; 

- Ficha de registro (quando da assunção da obra) 

- Cópia da Carteira de Trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção da 

obra); 

- Cópias dos cartões de ponto, frente e verso; 

- Cópias dos recebimentos de pagamento; 

- Cópias das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho; 

- TCRT diante de eventual dispensa; 

- Cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego. 

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

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

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

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

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

19.6 - Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por um representante especialmente 
designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93; 
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19.7 - Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas as 
formalidades e exigências estabelecidas neste Ato Convocatório; 

19.8 - Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 
objeto desta Tomada de Preços. 
 
 
20. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
20.1 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo 
com os elementos técnicos fornecidos pelo IFBA. 

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

20.3. 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. 
 
20.3.1 - 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. 

20.4 - 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; 

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

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

20.7 - Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes das 
obrigações assumidas em decorrência desta Tomada de Preços. 

20.8 - Reportar ao IFBA imediatamente qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que 
possam comprometer a execução dos serviços e o bom andamento das atividades da 
Instituição; 

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

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

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

20.12 - 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. 

 
 
21. GARANTIA CONTRATUAL 
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21.1 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. 
 
21.2 - Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período. 
 
21.3 - 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. 
 
22. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO 
 
22.1 - O IFBA reservar-se-á o direito de no interesse do Serviço Público, sem que aos licitantes 
caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização: 

a) Adiar a data de abertura da presente licitação; 

b) alterar as condições da Tomada de Preços, e outros elementos que digam respeito a 
presente licitação. 
 
22.2 - 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. 
 

22.3 - 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. 
 
22.4 - O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em 
contraditório e ampla defesa dos licitantes que dela participarem. 
 
 
23. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
23.1 - É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos da presente Tomada de 
Preços por irregularidade na aplicação da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, em até 5 (cinco) 
dias úteis antes da data fixada para recebimento e abertura dos envelopes Habilitação, 
cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis; 

23.1.1 – O pedido de impugnação deverá ser apresentado por escrito e protocolado na Reitoria 
do IFBA, situada à Avenida Araújo Pinho, nº 39 – Canela – Salvador/BA. 

 

23.2 - 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 Habilitação, apontando as falhas ou 
irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

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

 

24. DO TERMO DE CONTRATO 
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24.1 - 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 adjudicatária em sua proposta, se 
pertinentes, poderão ser acrescentadas ao contrato a ser assinado. 
 
24.2- Anuência do contratado com a adequação do projeto básico, conforme estabelecido no 
art. 102, §6º, III, da Lei 12.708/2012. 

 
25. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO 
 
25.1 - O IFBA convocará oficialmente a adjudicatária, 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. 
 
25.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e 
aceito pela Administração do IFBA. 
 
25.3 - 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 Preços, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n.º 8.666/93. 
 

25.4 - A recusa injustificada da adjudicatária 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. 
 
 
26. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
26.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Tomada de Preços, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

26.3 O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente processo licitatório é o 
da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia. 
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Salvador, 22 de agosto de 2016. 

 

 

Roger Ramos Santana  
Presidente da CEL 

 
 
 
Aline dos Santos Rocha                   Robson Alessandro Lima de Paiva 

Membro                                                             Membro 
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ANEXO I 
 
 

Lygia Baqueiro Arquitetura & Engenharia  
 
 
MEMORIAL EXECUTIVO DE SEGURANÇA  
Obra: IFBA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  
Local: Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, Salvador/BA CEP 40.110-150  
 
 
ESCOPO DO SISTEMA  

Este memorial estabelecerá as condições de execução dos serviços em pauta, desde 

seus aspectos de responsabilidade técnica, até os seus aspectos técnico-construtivos 

propriamente ditos.  

Este memorial é parte integrante do projeto e tem por objetivo fixar diretrizes básicas 

para seu perfeito entendimento e complementares o contido no projeto gráfico.  

Para o Sistema de Segurança Contra Incêndio foram elaborados os seguintes projetos: 

Rede fixa de Hidrantes e Detecção de Alarme, Iluminação de Emergência, Sinalização 

de Rota de Fuga e SPDA, tendo com base o projeto arquitetônico.  

Portanto o esquema de combate a incêndio aqui desenvolvido se dará inicialmente com 

os extintores manuais, em seguida com o sistema de hidrantes, e em última instância 

através do hidrante de recalque que receberá via carro tanque do corpo de bombeiros 

novo suprimento de água para continuar o combate ao eventual incêndio.  

Quaisquer modificações que por ventura se façam necessárias, só poderão ser 

executadas após prévia autorização do projetista, tais modificações deverão ser 

cadastradas e indicadas nos desenhos específicos, permitindo, na conclusão dos 

serviços, a execução do "As Built" final.  

 

OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO     

O memorial visa fixar as condições gerais do Sistema de Segurança do IFBA, situado 

em Salvador – Bahia.  

Os projetos das instalações para prevenções, de Combate a Incêndio foi elaborado em 

sistemas distintos e integrados entre se e envolvendo o sistema de Extintores, Rede de 

Hidrantes, Alarme Manual e Automático, Iluminação de Emergência, SPDA.  

Portanto o esquema de combate a incêndio aqui desenvolvido dará inicialmente com 

os sistemas de alerta através dos detectores de fumaça ou temperatura e para combate 

ao incêndio será utilizados os extintores manuais ou o sistema de hidrantes, e, em 

última instância através do hidrante de recalque que receberá via carro tanque do 

corpo de bombeiros novo suprimento de água para continuar o combate ao eventual 

incêndio.  
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RESPONSABILIDADE TÉCNICA RESPONSABILIDADE TÉCNICA RESPONSABILIDADE TÉCNICA RESPONSABILIDADE TÉCNICA  

Pela Obra: Pela Obra: Pela Obra: Pela Obra:     

 

Por tratar-se de instalações especiais, para execução dos serviços o contratado deverá 

possuir em seu quadro técnico engenheiro especializado, caso não o possua, deverá 

apresentar uma subcontratada na área de instalações que possua engenheiro 

especializado no assunto, em seu quadro técnico, e o mesmo esteja alocado à obra.  

 Pelo Projeto Executivo Contra Inc êndio e Pânico:  

 

Responsáveis técnicos: Responsáveis técnicos: Responsáveis técnicos: Responsáveis técnicos:     

Lygia Maria Burgos Menezes Baqueiro /CAU-BA : A18610-4  

Elizeu Marcos Silva /CREA-MG : 53.352/D  

 

SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO SISTEMA DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO  

As instalações projetadas destinam-se a manter o empreendimento em condições de 

prevenção e combate às chamas dentro dos limites e padrões recomendadas pela 

ABNT.  

 

1 1 1 1 ----Sistema de Iluminação de Emergência Sistema de Iluminação de Emergência Sistema de Iluminação de Emergência Sistema de Iluminação de Emergência  

Todas as áreas serão providas, de luminárias de emergências, a fim de garantir uma 

iluminação mínima necessária sendo ainda que todas as saídas de Emergência deverão 

ser providas placas indicativas com setas de rota de fugas nas circulações, halls, nas 

escadas de segurança/comuns e nas garagens.  

As luminárias tipo bloco autônomo e terão fluxo luminoso mínimo de 80 lux nos halls 

e nas escadas,acionável independentemente da iluminação geral da edificação sendo 

através de uma Central de Iluminação de Emergência autonomia mínima de 1h.  

As luminárias quando indicada em planta possuirá etiqueta adesiva com a inscrição 

“Saída de emergência”, acompanhada ou não de seta indicativa, de acordo com a 

necessidade do local.  

As luminárias de iluminação de emergência, com bloco autônomo e autonomia mínima 

de 1h (fab. Unitron), terá lâmpada fluorescente compacta de 9w e fluxo luminoso 

mínimo de 200 lx.  

 

2222----Extintores Extintores Extintores Extintores     

Os extintores deverão ser colocados a uma altura máxima de 1,60m a partir do piso a 

sua parte superior.  

 

Os extintores não poderão ficar bloqueados por armários, anteparos ou divisórias.  
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Os extintores deverão ser colocados de modo que fiquem visíveis e que os usuários do 

IFBA se familiarizem com a sua posição. De maneira alguma os extintores, deverão ser 

instalados, em uma outra posição, a não ser as indicadas em planta.  

Todos os extintores deverão possuir uma placa de identificação na parte superior, 

constando em que tipo de incêndio poderá ser utilizado e número de chamada do 

Corpo de Bombeiros da Cidade.  

 

Os extintores do tipo água deverão apresentar dizeres proibindo a sua utilização em 

incêndio envolvendo curto-circuito ou onde houver equipamentos elétricos 

energizados.  

 

Cada extintor deverá possuir uma ficha de identificação individual presa ao seu bojo, 

indicando a data em que foi carregado e a data para recarga, número de identificação 

e data de última inspeção.  

 

Os extintores deverão ser inspecionados a cada 06 (seis) meses e retestados a cada 03 

(três) anos, por técnicos devidamente autorizados pela ABNT.  

 

Deverá ter sua fabricação baseada na norma, com selo de aprovação do Imetro 

conforme norma da ABNT.  

 

Os extintores foram especificados e localizados atendendo à classificação do risco, 

observando-se a área máxima de 500m2 e ainda à distância máxima a ser percorrida 

de 20 m pelo operador de onde estiver o extintor mais próximo.  

 

Recomendamos a aquisição de aparelhos de marca BUCKA SPIERO, RESIL ou similar que 

atenda às normas de fabricação citadas anteriormente e que apresentem o selo da 

ABNT seja de vistoria ou de inspecionado, respeitadas as datas de vigência.  

 

2.1 Tipo de Extintores Utilizados 2.1 Tipo de Extintores Utilizados 2.1 Tipo de Extintores Utilizados 2.1 Tipo de Extintores Utilizados     

Os extintores, quando não instalados em superfícies, deverão ficar sobre bases ou 

suportes para não ficar em contato direto com o piso para atender ao item 5.1.3.2.c da 

NBR-12.693/93. 

 

 

 

• Água Pressurizada • Água Pressurizada • Água Pressurizada • Água Pressurizada     

Capacidade 10 (dez) litros, fabricados em chapa de aço nº 16, contendo válvula de 

pronta ação e manômetro indicador de pressão.  
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Deverá ser fornecido com mangote de descarga em borracha com bico em alumínio ou 

latão. 

 

• Gás Carbônico • Gás Carbônico • Gás Carbônico • Gás Carbônico     

Terá capacidade individual de 6,0kg com cilindro fabricado em aço carbono sem 

costura, com válvula tipo latão estampado, de descarga intermitente, dotada de 

dispositivo de segurança calibrado de 180 a 200 kgf/cm2, e difusor plástico 

inquebrável, pintado na cor VERMELHO padrão Corpo de Bombeiros e fornecido  

com carga inicial e suporte de fixação.  

 

• Pó Químico Seco • Pó Químico Seco • Pó Químico Seco • Pó Químico Seco     

Capacidade 6,0 (seis) quilos, fabricado em chapa de aço nº 16 laminada a frio, soldada 

eletronicamente, nos sentidos longitudinal e transversalmente, pelo processo mig.  

 

O acabamento será feito com tinta à base de poliuretano.  

A válvula será em latão forjado, sendo o gatilho e cabo bicromatizados.  

A mangueira será de tora-nylon, com duas camadas de PVC flexíveis entremeadas com 

tecido de fios poliéster. Às conexões deverão ser em latão trefilado. Os extintores de 

pó químicos deverão possuir válvula de segurança, em latão, dimensionados para 

funcionar a 18 kg/cm2.  

 

• Sinalização • Sinalização • Sinalização • Sinalização     

A sinalização de indicação da silhueta dos extintores, plotada nos desenhos de planta 

do projeto, será implantada nas superfícies verticais, logo acima dos extintores, com 

afastamento mínimo de 0,10m e máximo a 1,0m acima dele, e com as dimensões 

indicadas nos desenhos de planta do projeto, conforme o item 5.2.1.5 da NBR-

13.435/95.  

 

3 3 3 3 ----Sistema de Hidrantes Sistema de Hidrantes Sistema de Hidrantes Sistema de Hidrantes     

Deverá ser instalada uma rede de combate a incêndios, através de hidrantes instalados 

nos diversos locais da edificação, conforme indicação das plantas.  

A rede será constituída por tubulação com bitola mínima de Ø 2.1/2 “. A tubulação do 

sistema foi dimensionada em função da quantidade de hidrantes em funcionamento 

simultâneo”.  

 

A rede será prolongada até a entrada da Edificação, com dispositivo de recalque de2xØ 

2.1/2 “. A rede está calculada para atender aos hidrantes mais desfavoráveis com uma 

vazão mínima de 300l/mim por tomada, considerando duas tomadas em operação 

simultânea, no total de 36m³/h.  
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A rede de hidrantes foi dimensionada para alimentar duas mangueiras simultâneas 

com a vazão de 300 litros por minuto em cada requintem durante 1(uma) hora com 

pressão mínima em cada hidrante de 1,0 Kgf/cm².  

 

O sistema projetado será através sistema de bombeamento por motobombas elétrica e 

a diesel instalados em uma casa de bomba próximo ao reservatório inferior com 

reserva técnica para incêndio e saída independente para abastecer a rede, acima 

mencionada, constituída de tomadas, alimentador principal com registro de passagem 

e válvula de retenção.  

 

Os hidrantes internos serão do tipo "Só Tomadas simples" com diâmetro de 2 

1/2x1.1/2" com a tomada situada á altura de 1.50 metros.  

 

A rede foi calculada para atender em quaisquer condições, a pressão mínima de 1 

kg/cm2 (um quilo por centímetro quadrado) e, no máximo, de 4,00 kg/cm2 (quatro 

quilos por centímetro quadrado).  

 

Está prevista uma reserva técnica de incêndio no reservatório inferior de 15.000 litros. 

Os hidrantes serão localizados interna e externamente a edificação, conforme item 

5.2.2 da norma da ABNT, NBR-13.714/00.  

 

Os hidrantes internos terão alcance máximo de 30 m, sem contar os 8 m do alcance 

mínimo do jato de água, conforme os Art. 50 e 52 da Lei 6.546 e item 5.3.2 da norma 

da ABNT, NBR-13.714/00.  

 

Os hidrantes internos serão constituídos por uma válvula globo angular de 2.1/2”, com 

adaptador de engate rápido ou storz de 2.1/2” x 2.1/2”, e sua altura em relação ao 

piso variará de 1,0m a 1,50m, conforme o Inciso II do Art. 69 da Lei 6.546 e item 

5.2.1.d da norma da ABNT, NBR-13.714.  

 

O hidrante de passeio é formado por um único dispositivo de recalque, pois a vazão de 

projeto do sistema, que é de 617 l/min, está abaixo de 1.000 l/min, conforme item 

4.2.2 da NBR-13.714/2000 da ABNT. Lygia Baqueiro  
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Calculo das Vazões Calculo das Vazões Calculo das Vazões Calculo das Vazões e Pressões do Sistema e Pressões do Sistema e Pressões do Sistema e Pressões do Sistema  

Pressão Máxima na saída do Requinte = 4 kgf/cm2 Pressão Mínima na saída do 

Requinte = 1 kgf/cm2 Vazão do Hidrante em Operação = 2(300) l/min Tempo Mínimo 

de Operação do Hidrante = 60 min Diâmetro do Requinte Inicial = 1/2 polegada 

Diâmetro do Requinte Adotado = 3/4 polegada Diâmetro da Mangueira = 1.1/2 

polegada Comprimento da Mangueira = 15 m  

Diâmetro da Tubulação = 4 polegadas Comprimento da Tubulação = 176 m  

Pressão Mínima no Requinte P=Q(2)/29,7(2)xd(4) Qreq. = Q(2) = 0,005 m/s  

29,7(2)xd(4)  

Pireq. = Q(2) = 79,64 mca 29,7(2)xd(4)  

Pf req.= Q(2) = 15,57 mca 29,7(2)xd(4)  

Vazão para Cálculo da Bomba Q= 36 m3/h  

Cálculo da Altura Manométrica do Sistema de Hidrante  

Diâmetro da Tubulação 4 polegadas  

Diâmetro da Mangueira 1.1/2 polegada  

Diâmetro do Requinte Adotado 3/4 polegada  

Calculo do Comprimento da Tubulação  

Equivalente 98,9 m  

Perda Carga da Tubulação Calc. 4,82 m  

Pressão Estática ou Desnível 6,5 m  

Perda de Carga na Mangueira ,15 4,5 m  

Pressão Mínima no Requinte 15,73 m  

Altura Manométrica do Sistema de Hidrante 31,55 m  

Reserva Técnica de Incêndio 49000 litros  

Vazão do Sistema 36 m3/h  

Rendimento do Motor 70 %  

Fator de Potência 61 %  

Potencia Estimada da Bomba 10 CV 

 

Tubos e Conexões Tubos e Conexões Tubos e Conexões Tubos e Conexões     

Todos os tubos do sistema de hidrantes, serão em Aço Caborno SCH40 sem costura ou 

em Ferro Galvanizado DIN 2440, com diâmetros variados podendo suportar a uma 

pressão mínima de trabalho de 18Kg/cm².  

Os tubos deverão ser fabricados em conformidade com as especificações da norma da 

ABNT e quando possuírem roscas, devem ser cônicas do tipo gás.  

Todas as partes roscadas do sistema de hidrantes deverão possuir tratamento 

antecorrosivo.  
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As tubulações e conexões do sistema de hidrantes deverão possuir tratamento, e 

posteriormente ter acabamento com tinta esmalte sintético vermelho.  

Nos trechos embutidos no piso, a tubulação e conexões deverão ser protegidas por 

fita anticorrosiva, aplicada de acordo com recomendações do fabricante.  

Os revestimentos dos tubos e conexões deverão, ser mediante o processo de imersão 

à quente, em conformidade com a ABNT.  

 

As conexões deverão ser em ferro maleável, galvanizado, isento de rebarbas e defeitos 

de fabricação. Serão classe 10 (dez) roscavel.  

 

O dimensionamento da canalização do sistema de hidrante foi feito por cálculo 

hidráulico para funcionamento simultâneo de 2 hidrantes, conforme o item D.7.c da 

NBR-13.714/00.  

 

A velocidade máxima de projeto da água na canalização de alimentação dos hidrantes 

ficou abaixo do limite permitido no item 4.1 da NT-002/97, que é de 2,5 m/s, e ao 

item 5.3.10 da NBR-13.714/00, que é de 5m/s, obedecendo ao limite abaixo:  

Di20 = Vm = 5m / s  

Registro Angular  

Material em Latão fundido, conforme norma ABNT classe 150 ANSI ou em bronze do 

tipo, globo angular 45° diâmetro 2.1/2” com adaptadores tipo storz diâmetro 

2.1/2”x2.1/2” e tampão tipo storz diâmetro 2.1/2”.  

 

Válvula de Retenção Válvula de Retenção Válvula de Retenção Válvula de Retenção     

A válvula de retenção deverá ser do tipo vertical em bronze, classe 150 libras com 

rosca tipo “gás” conforme norma da ABNT.  

Abrigos de hidrantes  

Os armários para guarda de mangueiras terão forma paralelepipedal e serão em chapa 

de aço nº 16 de embutir medindo 0,60x0,90x0,20m com portas de vidro de 3mm (três 

milímetros) protegidas com moldura de 7cm (sete centímetros de largura) com 

inscrição “INCÊNDIO” em letras vermelhas de 1cm (Um centímetro) de espessura, 

confeccionada no vidro.  

 

Mangueiras Mangueiras Mangueiras Mangueiras     

As mangueiras deverão ser de 2.1/2”(63mm) com comprimento de 15m, 02 (duas) em 

cada armário e deverão ser fabricadas em fibra sintética pura.  

Deverão atender às Normas da ABNT.  

Nas extremidades das mangueiras deverão ser instalados adaptadores storz de engate 

rápido de 2.1/2” em bronze ou latão fundido.  
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As mangueiras serão flexíveis, de fibra resistente à umidade, revestida internamente 

de borracha capazes de resistir à pressão mínima de teste de 20 kg/cm2 (vinte quilos 

por centímetro quadrado).  

 

Chave de manobra Chave de manobra Chave de manobra Chave de manobra     

Em cada armário dos hidrantes deverá ser instalada 01 (uma) chave tipo storz no 

diâmetro de 2.1/2” para manobra, fabricados em latão naval ou bronze.  

Esguichos  

 

Os esguichos serão do tipo rotativos para formação de jato sólido e neblina, dotados 

de uniões tipo storz no diâmetro de 2.1/2” fabricados em latão naval ou bronze, com 

requinte de 3/4”.  

 

Deverá ser instalado 01 (um) esguicho em cada armário.  

 

Hidrante de Recalque Hidrante de Recalque Hidrante de Recalque Hidrante de Recalque  

Será instalado hidrante de recalque no passeio, conforme detalhe na planta, protegido 

por uma caixa com tampa metálica, medindo 40cm (quarenta centímetros) por 60cm 

(sessenta centímetros), com a inscrição INCÊNDIO, a profundidade máxima da caixa 

será de 40cm (quarenta centímetros), não podendo a borda do hidrante ficar abaixo de 

15cm (quinze centímetros) da borda da caixa.  

 

Bomba Elétrica Bomba Elétrica Bomba Elétrica Bomba Elétrica     

Deverá ser instalado um conjunto motobombas elétrico com vazão de 36m3/h e altura 

manométrica total de 30m.c.a.  

 

A moto bomba será de fabricação KSB, JACUZZI, ou WORTHINGTON.  

 

A partida deverá ser manual ou automática, definida pela posição da chave-reversora 

no quadro de comando, a qual terá também a posição bomba “Bloqueada”, que desliga 

a bomba e impede nova partida.  

 

Na partida manual, botoeiras tipo impulso serão utilizadas para ligar e desligar a 

bomba.  

 

Na partida automática a atuação do fluxostato Fx1 após a abertura de qualquer 

hidrante liga a bomba. Nessa condição, o desligamento somente se dará através da 

mudança de posição da chave reversora de “Automático” para “Bloqueada”, ou pela 

falta de energia.  
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A chave seletora deverá permanecer sempre na posição “Automática”.  

 

Bomba Diesel Bomba Diesel Bomba Diesel Bomba Diesel     

Deverá ser instalado um conjunto motobombas com vazão de 36m3/h e altura 

manométrica de 32m.c.a. com motor a diesel e partida automática.  

 

Será de fabricação KSB, WORTHINGTON ou JACUZZI.  

O conjunto deverá ser montado sobre chassis apropriado com previsão de 

antivibratórios para fixação à base de concreto.  

 

Montagem e fabricação do equipamento, através da STEMAC ou MAQUIGERAL.  

O motor a diesel será de quatro tempos, e seus componentes devem atender aos 

requisitos que se seguem:  

 

Bloco de motor e os cabeçotes fundidos em liga de ferro; o bloco deve ser dotado de 

camisas substituíveis e os cabeçotes cobrirão os cilindros.  

As válvulas devem ser fabricadas de aço-liga, resistente ao calor e com cabeças 

revestidas de material resistente a corrosão.  

 

Dispositivo e controles para pré-aquecimento automático de água de resfriamento do 

motor.  

 

Silenciador de escape. Silenciador de escape. Silenciador de escape. Silenciador de escape.     

Conexões elásticas entre coletor e silenciador. Gerador (dínamo) com regulador de 

voltagem. Motor de partida.  

 

Os instrumentos de painel do motor diesel serão os seguintes: Manômetro para óleo 

lubrificante.  

 

Indicador de velocidade. Horímetro. Indicador de velocidade. Horímetro. Indicador de velocidade. Horímetro. Indicador de velocidade. Horímetro.     

Termostato para regular a temperatura de água de resfriamento do motor.  

Indicador de temperatura (termômetro) de água de resfriamento do motor com um par 

de contatos para alarme.  

Chave de proteção contra baixa pressão do óleo lubrificante.  

 

Baterias Baterias Baterias Baterias     

Devem ser instaladas duas baterias com cabos de ligação. Cada bateria deve ter 

capacidade suficiente para efetuar 12 (doze) tentativas consecutivas de partida durante 
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6 (seis) minutos com 15 (quinze) segundos de partida e 15 (quinze) segundos de 

repouso.  

A recarga das baterias deve ser automática, através de carregador próprio e exclusivo, 

com sistema de flutuação. As baterias deverão ser recarregadas sem a necessidade de 

serem removidas de sua posição normal.  

 

Tanque Combustível Tanque Combustível Tanque Combustível Tanque Combustível     

O tanque deverá ter capacidade de estocar combustível para pelo menos 12 horas de 

funcionamento do motor a plena carga.  

 

O tanque deverá ser provido de visor de nível, conexões de entrada, saída, retorno, 

ladrão, dreno e suspiro com torneiras em todas as conexões, exceto de retorno e 

suspiro.  

 

Quadro de Controle Quadro de Controle Quadro de Controle Quadro de Controle     

O quadro de controle deverá conter um controlador com todos os dispositivos 

necessários para a partida automática e manual do motor e um carregador duplo de 

baterias.  

 

O controlador deverá disponibilizar contatos auxiliares para indicação de operação e 

defeito no motor ou falha de partida.  

 

O controlador deverá cumprir as seguintes exigências:  

a) Partida Automática  

Com a chave seletora na posição “partida automática” a partida deverá ser iniciada 

mediante o fechamento de um contato NA do fluxostato Fx3 em série com um contato 

de liberação do quadro de bomba elétrica;  

 

Deverá ser previsto um atraso de 20 segundos após o recebimento do sinal de partida 

para permitir a efetiva operação prioritária da bomba elétrica;  

 

Após a partida da bomba a diesel o fluxostato Fx3 voltará à condição inicial, portanto, 

deverá existir no comando da mesma um contato de selo que garanta o seu 

funcionamento mesmo havendo cessado o sinal de partida.  

 

A corrente de partida deverá ser fornecida pelas duas baterias em ciclos subseqüentes, 

primeiro por uma e depois por outra, sendo a transferência feita automaticamente.  
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Se o motor não partir depois de seis tentativas, deverá o controlador interromper as 

tentativas anteriores acionando o alarme “motor não iniciou funcionamento”.  

Em caso que uma bateria não esteja em condições de funcionamento, a outra ficará 

ligada automaticamente, fornecendo a corrente para as seis tentativas de partida.  

 

Uma vez iniciado o funcionamento do motor, este deverá continuar girando enquanto 

não for desligado manualmente, ou pelo regulador de velocidade, se ultrapassada a 

velocidade normal.  

 

A válvula solenóide no circuito de combustível deverá abrir com a primeira tentativa e 

deverá fechar se o motor não partir depois de seis tentativas.  

 

b) Partida Manual  

Com a chave seletora na posição “partida manual” deverá ser possível dar partida 

manual ao motor.  

 

Uma vez iniciado o funcionamento do motor, este deverá continuar girando, enquanto 

não for desligado:  

 

Manualmente;  

Pelo Regulador de Velocidade;  

Pela temperatura excessiva de água de resfriamento; Pela baixa pressão de óleo 

lubrificante.  

 

A operação de desligamento manual deverá colocar o sistema na condição de partida 

automática.  

 

Supervisão das Bombas Supervisão das Bombas Supervisão das Bombas Supervisão das Bombas     

A supervisão das bombas será feita através de contatos auxiliares nos fluxostatos Fx2 

e Fx4, localizados nos recalques das bombas elétricas e a diesel respectivamente, e 

contatos auxiliares nas chaves elétricas dos motores, indicando o seu efetivo 

funcionamento.  

 

Na eventualidade de existir, em qualquer das bombas a condição de “ligar” indicada 

pelos fluxostatos Fx1 e Fx3 e tal evento não acontecer, deverá ser acionado no Painel 

Central de Alarme de Incêndio um alarme audiovisual indicando defeito no sistema.  

 

Válvula de Fluxo Válvula de Fluxo Válvula de Fluxo Válvula de Fluxo     

Deverá ser instalada válvula de fluxo de fabricação BRUM .  
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1”, com palheta em aço inoxidável.  

 

Materiais de Vedação Materiais de Vedação Materiais de Vedação Materiais de Vedação     

Para vedação das conexões roscáveis deverão ser utilizados materiais apropriados 

massa de vedar de fabricação DOX, GUSOLIM.  

Fabricantes  

Tubos MANESMANN ou similar.  

Fita anticorrosiva tipo scotchrap 50 da 3M, Conexões tipo rosável fabricação TUPY ou 

similar  

Registros, esguicho “Bucka Spiero”, Niagara, Scai, Ciwal ou similar.  

Válvulas Scai, Ciwal ou similar. Mangueiras BUCKA SPIERO ou similar  

Todos os equipamentos, instalados deverá atender à norma ABNT.  

 

4 4 4 4 ----Sistema de Alarme Sistema de Alarme Sistema de Alarme Sistema de Alarme     

O Sistema de Alarme Emergência compõe-se de um conjunto de componentes e 

equipamentos que, em funcionamento, proporciona a indicação sonora clara e 

adequada para permitir a indicação segura da necessidade de evacuação do público 

para o exterior.  

 

4.1 4.1 4.1 4.1 ----Sistema de Alarme Manual e Automático Sistema de Alarme Manual e Automático Sistema de Alarme Manual e Automático Sistema de Alarme Manual e Automático  

De modo a identificar o local e restringir a área de combate, facilitando o trabalho da 

Brigada ou do Corpo de bombeiros, está previsto um sistema de alarme contra 

incêndio, baseado em avisadores manuais e detectores, localizados nas áreas 

indicadas no projeto, cobrindo a zona de influencia determinada na legislação em 

vigor.  

 

No caso de incêndio constatado visualmente, o usuário ou a equipe de segurança, 

pressiona o vidro frontal, quebrando-o e liberando o microswitch interno do 

equipamento. Isto irá deflagrar o acionamento do laço correspondente na central, 

indicando onde está ocorrendo o sinistro, o mesmo acontecerá com os detectores.  

 

A central possuirá retardo, para permitir a avaliação do alarme, se real ou falso, e após 

o tempo regulado do seu setup disparará as sirenes permitindo a evacuação do público 

e a adoção das medidas de combate.  

 

O sistema funcionará a 24 VCC, contendo baterias internas seladas, com autonomia 

mínima de uma hora em caso de falta de energia, com carregador / flutuador, além 

dos demais equipamentos exigidos pelas normas em vigor.  
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Todos os equipamentos eletrônicos devem atender, além das normas brasileiras as 

determinações da UL, FM e CE. Desejável também que os fabricantes sejam 

homologados pelas normas ISO.  

A central de Incêndio será localizada na guarita junto à entrada principal, com fácil 

visualização e audição do pessoal técnico ou da brigada de incêndio.  

 

4.2 4.2 4.2 4.2 ----Central de Alarme Central de Alarme Central de Alarme Central de Alarme  

A Central de Alarme Será do tipo convencional ou endereçável, com circuitos classe B, 

instalada corretamente, conforme projeto fornecido e instruções básicas do fabricante. 

A central deverá receber sinais provenientes dos acionadores manuais além de 

monitorar os defeitos de linha, como fuga a terra, curto-circuito e rompimento de 

linha.  

 

A central deverá atender a todos os requisitos da NBR 9441, notadamente os 

requisitos mínimos indicados no item 5.3.1 e sub-itens 5.3.1.1 e 5.3.1.2.  

 

Junto ao painel central, em local de fácil acesso e de boa visibilidade, deverão ser 

afixadas as plantas do sistema de segurança da edificação, em tamanho reduzido e 

protegido de maneira a não se estragarem com facilidade. Estas plantas estarão 

indicando a localização dos acionadores e demais componentes dos sistemas de 

segurança.  

 

Tubulações em ferro galvanizado de fabricação APOLLO ou PASCHOAL THOMEU. Fiação 

a ser executada conforme especificações do fabricante da central. Caixas de embutir 

em chapa de aço galvanizado ou alumínio 4 x 4".  

Caixas de passagens em chapa de aço galvanizado ou alumínio  

 

Acionador Manual Será tipo "Quebre o Vidro" modelo 14112-LS de fabricação GENT ou 

Similar  

 

Equipamento destinado a processar os sinais provenientes dos circuitos dos 

acionadores manuais e detectores de fluxo, fumaça e de temperatura e convertê-los 

em indicações adequadas e a comandar e controlar os demais componentes do 

sistema.  

 

Será instalado 01 painel central no local indicado em plantas, para onde serão 

encaminhados os circuitos de alarme automáticos e dos acionadores manuais.  

 

4.3 Acionador Manual Endereçável 4.3 Acionador Manual Endereçável 4.3 Acionador Manual Endereçável 4.3 Acionador Manual Endereçável     
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Os acionadores manuais endereçáveis do tipo “quebre o vidro” possui martelo para 

quebra o vidro. Possui pilotos de supervisão (led verde pulsante) e de alarme (led 

vermelho fixo), possui uma saída endereçável para sirenes convencionais em 24Vcc de 

até 100 mA, estas saídas são limitadas na sua quantidade conforme potência e modelo 

da central. Sua aplicação é unicamente para uso interno podendo ser utilizado em 

qualquer central endereçável com protocolo.  

 

Um microcontrolador armazena toda a programação de endereço e informações sobre 

a comunicação, em memória não volátil.  

 

4.4 Sirene Audiovisual Endereçável 4.4 Sirene Audiovisual Endereçável 4.4 Sirene Audiovisual Endereçável 4.4 Sirene Audiovisual Endereçável  

O sinalizador audiovisual é um dispositivo de alarme de incêndio endereçável com 

sirene piezoelétrica bitonal operando em conjunto com pilotos pulsantes do tipo leds 

na cor vermelha. Seu baixo consumo permite sua ligação diretamente ao circuito de 

comunicação, promovendo uma significativa redução nos custos com fonte de 

alimentação e fiação elétrica do sistema de alarme. Montado em caixa metálica para 

instalação de sobrepor, contém furos pré-moldados para entrada de eletrodutos ou 

cabos, na parte traseira e superior ou inferior.  

 

4.5 Detector de fumaça óptico endereçável 4.5 Detector de fumaça óptico endereçável 4.5 Detector de fumaça óptico endereçável 4.5 Detector de fumaça óptico endereçável     

Detector de fumaça óptico endereçável, para uso no sistema de alarme de incêndio 

endereçável. Possui dois led´s piloto vermelho que piscam em supervisão acende no 

disparo do detector. Área de cobertura de 81 m2, altura máxima para instalação 8 

metros.  

 

 

4.6 Detector termovelocimétrico endereçável 4.6 Detector termovelocimétrico endereçável 4.6 Detector termovelocimétrico endereçável 4.6 Detector termovelocimétrico endereçável     

Detector de temperatura endereçável, do tipo termovelocimétrico para uso no sistema 

de alarme de incêndio endereçável. Possui dois led´s piloto vermelho que piscam em 

supervisão acende no disparo do detector. Área de cobertura até 36 m2 , altura 

máxima para instalação 5 metros.  

 

5 5 5 5 ----Sinalização de Emergência Sinalização de Emergência Sinalização de Emergência Sinalização de Emergência     

O Sistema de Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico foi projetado para 

cumprir duas funções básicas distintas definidas a seguir:  

 

a – reduzir o risco de incêndio, alertando para os riscos potenciais, requerendo ações 

que contribuam para a segurança contra incêndio e proibindo ações capazes de afetar 

o nível de segurança.  
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b – garantir que sejam adotadas ações adequadas à situação de risco, que orientem as 

ações de combate e facilitem a localização dos equipamentos e das rotas de saídas 

para escape seguro da edificação, no caso de incêndio.  

 

O Sistema de Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico compõe-se de um 

conjunto de componentes que faz uso de símbolos, mensagens e cores, 

convenientemente alocados no interior da edificação segundo a NBR-13.435/95 e 

definidos nas NBR-13.434/95 e NBR-13.437/95.  

 

Os componentes do Sistema de Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico 

estão agrupadas em duas classes: sinalização básica e sinalização complementar.  

 

Os diversos tipos de Sinalização de Segurança Contra Incêndio e Pânico foram 

implantados em função de características especificas de uso e de riscos, bem como em 

função de necessidades básicas para garantia da segurança contra incêndio na 

edificação.  

 

Sinalização Básica Sinalização Básica Sinalização Básica Sinalização Básica     

A sinalização básica é constituída por cinco categorias, de acordo com sua função, 

descritas a seguir:  

 

sinalização de proibição; sinalização de alerta; sinalização de comando; sinalização de 

orientação e salvamento; e sinalização de combate e alarme.  

 

Material da Sinalização Material da Sinalização Material da Sinalização Material da Sinalização     

O material empregado nas placas de sinalização poderá ser de metal, plástico, pvc, 

polietileno ou outro material que atenda às seguintes condições:  

 

a – ter boa resistência mecânica;  

 

b – sua espessura seja suficiente para que as irregularidades da superfície aonde deve 

ser utilizada não seja transferida para a superfície da placa ou película da sinalização;  

 

c – nos símbolos, faixas e outros elementos da sinalização, a cor branca ou amarela 

deverá ser fotoluminescente;  

 

d – as faixas utilizadas na sinalização complementar dos pisos dos degraus das 

escadas de emergência deverão ser antiderrapantes.  
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O material fotoluminescente utilizado deverá atender a DIN-67.510.  

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  

As instalações projetadas destinam-se a manter o empreendimento em condições de 

prevenção e combate às chamas dentro dos limites e padrões recomendadas pela 

ABNT.  

 

1111----    Descrição Descrição Descrição Descrição     

A instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas deverá atender aos 

requisitos das Normas Brasileiras, em especial, da norma NBR 5419, baseando-se 

também na norma NFPA-78 nos itens omissos na norma ABNT.  

 

Devido ao fato de tratar-se de um prédio de uso comum, o SPDA será do nível II, 

conforme indicado pela NBR 5419 de 2001, tipo não isolado, e abrangerá todo o 

prédio.  

 

Os captores ficarão localizados no ponto mais alto da edificação e juntamente com os 

cabos serão diretamente ligados às descidas indicadas no projeto.  

Como captores, serão utilizados condutores de cobre nu bitola 35mm2, instalados na 

cobertura formando uma malha de aproximadamente 15x10m. A fim de reforçar o 

sistema, na cobertura serão utilizados também terminais aéreos a cada 15m.  

 

Serão instalados condutores de descida a cada 15m em média. Em cada cabo de 

descida, na altura de 0,5m do piso, será instalados uma caixa de inspeção com um 

conector bimetálico para ligação do cabo de da descida com o da malha de terra e 

também para inspeção do sistema.  

 

Em todas as descidas serão instalados eletrodutos de PVC diâmetro 1.1/4” para 

proteção mecânica dos cabos do piso até a altura de 3m”.  

 

A título de reforço do sistema, as ferragens da estrutura do prédio serão conectadas à 

malha de condutores no telhado e à malha de terra no térreo. Será soldado uma barra 

de cobre à ferragem dos pilares tanto no telhado como no nível do solo. No telhado 

uma parte da barra ficará exposta fora do pilar, onde serão, conectado o cabo da 

malha da cobertura. No térreo o cabo da malha de terra será soldado à barra através 

de solda exotérmica.  

 

Nas curvas o raio de curvatura mínimo será 205mm e o ângulo máximo 90°.  
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Após instalação dos condutores, os pisos e paredes deverão ser recompostos 

completamente de forma a manter o mesmo acabamento original e tornar o SPDA 

menos visível.  

 

Malha de Aterramento Malha de Aterramento Malha de Aterramento Malha de Aterramento     

O Aterramento será executado com hastes de terra tipo copperweld de 2,40m x Ø 

5/8”, com cabos de 50 mm² nu, sendo suas emendas executadas com solda 

exotérmicas. Todas as emendas cabo – cabo no solo, deverão também, serem 

executadas com solda exotérmicas”.  

 

Os eletrodos devem ficar em solo úmido e o aterramento utilizará hastes de terra de 

cobre nu de aço tipo COPPERWELD, com Ø de 5/8” e comprimento de 2,40m (metros), 

sendo que suas extremidades serão protegidas por manilhas ou concreto de Ø 10”, 

com tampa de concreto para verificação.  

 

Cabos Cabos Cabos Cabos     

Material Cobre Tipo Tempera mole Isolação nu  

Bitola 35 mm² -nu exposto no telhado e descidas 50 mm² - nu embutido no solo  

Referências Pirelli, Reiplas ou similar Terminais aéreos  

Material Latão cromado  

Altura h= 0,60m  

Fixação Na alvenaria  

Diâmetro Ø= Ø 3/8”  

Local de instalação Telhado  

NORMAS DE EXECUÇÃO  

Material:  

Eletrodutos  

Os eletrodutos rígidos devem ser emendados através de luvas atarraxadas em ambas 

extremidades a serem ligadas, as quais serão introduzidas na luva até se tocarem para 

assegurar a continuidade interna da instalação conforme estabelece a NBR-5410 da 

ABNT.  

 

A junção de eletrodutos de uma mesma linha deve ser feita de modo a permitir e 

manter permanentemente o alinhamento e a estanqueidade.  

Os eletrodutos rígidos só poderão ser cortados perpendicularmente a seu eixo. As 

rebarbas deixadas nas operações de corte ou de abertura de novas roscas devem ser 

retiradas.  
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As extremidades dos eletrodutos, querem sejam internos ou externos, embutidos ou 

não, deverão ser protegidas com buchas de vedação.  

 

Os eletrodutos, sempre que possível, devem ser assentados em linha reta.  

 

Não poderão ser feitas curvas nos eletrodutos rígidos, devendo ser usadas, quando 

necessárias, curvas préfabricadas.  

 

As curvas devem ser de padrão comercial e devem estar de acordo com o diâmetro do 

eletroduto empregado.  

 

A colocação de tubulação embutida em peças estruturais de concreto armado deverá 

ser feita de modo que a tubulação não fique sujeita a esforços, conforme recomenda a 

NBR-5410 da ABNT.  

 

Os eletrodutos embutidos em vigas e lajes de concreto armado devem ser colocados 

sobre os vergalhões que constituem as armaduras inferiores, devendo ser fechadas 

todas as entradas e bocas dos eletrodutos para impedir a entrada de nata de cimento 

durante a colocação de concreto nas formas, conforme recomenda a NBR-5410 da 

ABNT.  

 

Nas juntas de dilatação a tubulação deverá ser seccionada, colocando-se caixas de 

passagem junto à mesma, uma de cada lado. Numa das caixas um dos eletrodutos não 

deve ser fixado, ficando livre. Outros recursos, como por exemplo: a utilização de uma 

luva sem rosca do mesmo material do eletroduto, colocada na junta de dilatação para 

permitir o livre deslizamento dos eletrodutos.  

 

Os eletrodutos aparentes deverão ser fixados de modo a constituir um sistema de boa 

aparência e suficiente segurança para suportar o peso do cabo e os esforços de 

puxamento.  

 

Em todos os lances de tubulação deverão ser passados arames-guia, de aço 

galvanizado de 1,65mm de diâmetro, que deverão ficar dentro das tubulações, presos 

nas buchas de vedação, até sua utilização no puxamento dos cabos.  

 

Toda tubulação metálica deverá ter uma ligação à terra suficiente para desvio 

de correntes estranhas. A resistência a terra em qualquer ponto da tubulação 

não deve exceder a 10 ohms.  
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Caixas de Passagem Caixas de Passagem Caixas de Passagem Caixas de Passagem     

Toda a caixa deve ser situada em recintos seca, abrigada e segura, de fácil acesso e 

localizado em áreas de uso comum do edifício.  
 

As portas de todas as caixas devem se providas de fechaduras e de dispositivos para 

ventilação e só devem se abrir para o lado de fora das caixas. As portas devem se abrir 

de modo a deixarem inteiramente livre a abertura da caixa.  
 

Esta exigência deverá ser observada com cuidado, para facilitar o trabalho do pessoal 

encarregado de executar as emendas dos cabos e realizar serviços de instalação no 

interior das caixas.  
 

A fixação dos eletrodutos nas caixas deve ser feita por meio de arruelas e buchas de 

proteção. Os eletrodutos não devem ter saliências nas caixas maiores de que a altura 

da arruela mais a bucha de proteção.  
 

Similaridade Similaridade Similaridade Similaridade     

Os materiais similares aos especificados só poderão ser utilizados com autorização da 

fiscalização em diário de obra, constando o tipo e fabricante dos materiais similares e 

dos materiais especificados a serem substituídos.  
 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS CONSIDERAÇÕES GERAIS CONSIDERAÇÕES GERAIS CONSIDERAÇÕES GERAIS     

    

 O pleno funcionamento dos dispositivos de proteç ão contra incêndio e pânico será 

afiançado por testes elétricos e hidráulicos dos sistemas após sua instalação, assim 

como pela apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica do(s) 

profissional(is) que dimensionou(aram), especificou(aram) os equipamentos e 

executou(aram) os serviços de instalação.  

 

 Manutenç ões preventivas periódicas de todo o sistema de proteção contra incêndio e 

pânico garantem seu pleno funcionamento em situações adversas.  

 O n ão atendimento às prescrições deste projeto isentará as profissionais de qualquer 

responsabilidade perante ocorrências indesejáveis ou sinistros que venham a ocorrer 

neste empreendimento.  
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Salvador, 20 de setembro de 2014. 
 

Lygia Baqueiro       Elizeu Marcos Silva 

Arqtª e Engª de Segurança do Trabalho    Engº Eletricista 

CAU-BA A18610-4/SUCOM 4338    CREA-MG 53.352/D 
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ANEXO II 

 
 
 

PROJETOS  
 
 

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

estarão disponibilizados os projetos.  
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CUSTO ORÇAMENTO ESTIMATIVO – ANEXO III 
 
 

OBRA: EXECUÇÃO DE PROJETO DE SEGURANÇA DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO - IFBA CAMPUS DO CANELA, SALVADOR 

ITEM CODIGO FONTE DESCRIÇÃO 
Unidad

e 
Qnt. 

Térreo 
Qnt. 1° 
Pavto. 

Qnt. 2° 
Pavto. 

Cobertur
a 

Qnt. Total 
Custo 

Unitário 
Custo 
Total 

Preço 
Total (BDI 
= 24,5%) 

1 
    

Sinalização de 
Emergência  

                  

1.1 

3298 ORSE 

Ponto de tomada 
2p+t, ABNT, de 

embutir, 10 A, com 
eletroduto de pvc 
flexível sanfonado 

embutido Ø 3/4", fio 
rigido 2,5mm² (fio 

12), inclusive placa 
em pvc e 

aterramento. 

und. 33,00 15,00 6,00 0,00 54,00 R$ 129,44 R$ 6.989,57 R$ 
8.702,02 

1.2 

642 ORSE 

Ponto de luz em 
teto ou parede, com 

eletroduto pvc 
rígido embutido Ø 

3/4" 

und. 25,00 16,00 4,00 0,00 45,00 R$ 196,59 R$ 8.846,39 R$ 
11.013,76 

1.3 

- Cotação 

Lampadas de 
emergência, Led 30 

tipo Bronzeart ou 
similar - 

Fornecimento 

und. 58,00 31,00 10,00 0,00 99,00 R$ 30,00 R$ 2.970,00 R$ 
3.697,65 

1.4 

- Comp. SV 

Placas adesivas de 
emergência 
Hidrantes - 

Fornecimento e 
Instalação 

und. 6,00 5,00 2,00 0,00 13,00 R$ 16,11 R$ 209,46 R$ 260,78 
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1.5 

- Comp. SV 

Placas adesivas de 
emergência 
Extintores - 

Fornecimento e 
Instalação 

und. 43,00 20,00 4,00 0,00 67,00 R$ 18,11 R$ 1.213,53 R$ 
1.510,84 

1.6 

- Comp. SV 

Placas adesivas de 
emergência 
Botoeiras - 

Fornecimento e 
Instalação 

und. 5,00 5,00 2,00 0,00 31,00 R$ 12,00 R$ 372,00 R$ 463,14 

1.7 

9186 ORSE 

Adesivo indicativo 
de saída de fluxo 
de fuga, impresso 
no sistema digital 
reletivo, colado no 

piso 

m² 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 R$ 236,11 R$ 118,06 R$ 146,98 

2     Extintores                   

2.1 73775/001 SINAPI 

Extintor tipo Pó 
Quimíco 4kg - 

Fornecimento e 
locação 

und. 24,00 10,00 2,00 0,00 36,00 R$ 149,68 R$ 5.388,48 R$ 
6.708,66 

2.2 73775/002 SINAPI 

Extintor  de 
incêndio água 

pressurizada 10L  
incluindo suporte na 

parede, carga 
completa 

fornecimento e 
colocação 

und. 16,00 10,00 2,00 0,00 28,00 R$ 154,30 R$ 4.320,40 R$ 
5.378,90 

2.3 83634 SINAPI 

Extintor incêndio tp 
gás carbônico 4Kg 

completo 
fornecimento e 

instalação 

und. 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 457,38 R$ 1.372,14 R$ 
1.708,31 
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3     Obra                   

3.1 87450 SINAPI 

Alvenaria de 
vedação de blocos 

vazados de 
concreto de 

14x19x39CM 
(espessura 14cm)  

sem vãos e 
argamassa de 

assentamento com 
preparo manual 

m² 78,06 0,00 0,00 0,00 78,06 R$ 53,81 R$ 4.200,14 R$ 
5.229,17 

3.2 93204 SINAPI 

Cinta de amarração 
de alvenaria 

moldada in loco em 
concreto 

m 58,42 0,00 0,00 0,00 58,42 R$ 39,18 R$ 2.288,90 R$ 
2.849,68 

3.3 87904 SINAPI 

Chapisco aplicado 
em alvenaria (com 
presença de vãos) 

e estruturas de 
concreto de 

fachada, com 
colher de pedreiro. 
Argamassa traço 
1:3 com preparo 

manual 

m² 78,06 0,00 0,00 0,00 78,06 R$ 5,89 R$ 459,74 R$ 572,38 

3.4 75481 SINAPI 

Reboco Argamassa 
traço 1:2 (cal e 

areia fina 
peneirada), 

espssura 0,5 cm, 
preparo manual da 

argamassa 

m² 78,06 0,00 0,00 0,00 78,06 R$ 15,48 R$ 1.208,29 R$ 
1.504,32 
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3.5 3782 ORSE 

Concreto Simples 
fabricado na obra, 

fck 10Mpa, lançado 
e adensado 

m³ 14,77 0,00 0,00 0,00 14,77 R$ 307,98 R$ 4.547,48 R$ 
5.661,61 

3.6 8624 ORSE 

Emassamento de 
superficie, com 
aplicação de 02 

demãos de massa 
acrílica, lixamento e 

retoques 

m² 78,06 0,00 0,00 0,00 78,06 R$ 9,53 R$ 743,79 R$ 926,01 

3.7 88489 SINAPI 

Aplicação manual 
de pintura com tinta 

látex acrílica em 
paredes, duas 

demãos 

m² 78,06 0,00 0,00 0,00 78,06 R$ 8,58 R$ 669,71 R$ 833,79 

3.8 74072/003 SINAPI 
Corrimão em tubo 
aço galvanizado 1 

1/4" com braçadeira 
m 48,16 145,92 48,45 0,00 242,53 R$ 67,47 R$ 

16.363,50 
R$ 

20.372,56 

4     Rede de hidrantes                   

4.1 

72283 SINAPI 

Abrigo para 
hidrante, 

17x45x17cm, com 
registro globo 

angular 45° 2 1/2", 
adaptador storz 2 

1/2", mangueira de 
incêndio 15m, 

redução 2 1/2" x 
1/2" e esguincho 
em latão 1 1/2" - 
Fornecimento e 

instalação 

und. 6,00 5,00 2,00 0,00 13,00 R$ 
1.042,73 

R$ 
13.555,49 

R$ 
16.876,59 
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4.2 

83633 SINAPI 

Hidrante 
subterraneo ferro 
fundido c/ curva 
longa DN=75mm 

und. 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 
2.693,50 R$ 5.387,00 R$ 

6.706,82 

4.3 

92368 SINAPI 

Tubo de aço 
carbono com 
costura, 4" - 

composição obitida 
do SINAPI 92368, 

alterando 
proporcionalmente 
a produtividade da 
mão de obra e o 
valor do insumo 

(cotação) 

m 120,00 0,00 0,00 0,00 120,00 R$ 73,72 R$ 8.846,74 R$ 
11.014,20 

4.4 

92368 SINAPI 

Tubo de aço 
carbono com 
costura, 3" - 

composição obitida 
do SINAPI 92368, 

alterando o valor do 
insumo (cotação) 

m 36,00 0,00 0,00 0,00 36,00 R$ 54,66 R$ 1.967,79 R$ 
2.449,90 

4.5 

92368 SINAPI 

Tubo de aço 
carbono com 

costura, 2.1/2" - 
composição obitida 
do SINAPI 92367, 

alterando o valor do 
insumo (cotação) 

m 244,00 11,08 62,72 0,00 317,80 R$ 47,04 R$ 
14.949,25 

R$ 
18.611,81 

4.6 

92367 SINAPI 

Tubo de aço 
galvanizado com 
costura, Classe 
média, DN 65 

(2.1/2"), Conexão 
rosqueada, Intalado 

m 0,00 119,97 3,00 0,00 122,97 R$ 47,04 R$ 5.784,48 R$ 
7.201,68 



 

Comissão  Especial de Licitação 
Portaria nº 1.452,  de 13 de julho de 2016, 
Av. Aráujo Pinho, nº 39-  Canela - Cep: 40.110-150 – 
Salvador/Ba. Telefone: (71) 2102-0488 / 2102-0360 

 

 50

em rede de 
alimentação para 

Hidrantes. 

4.7 

74091/001 SINAPI 

Válvula de retenção 
vertical bronze (pn-
16) 2.1/2" 200 psi - 
extremidades com 

rosca - 
fornecimento e 

instalação 

und. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 191,38 R$ 191,38 R$ 238,27 

4.8 

92357 SINAPI 

Tê, em ferro 
galvanizado, dn 65 
(2.1/2"), conexão 

rosqueada, 
instalado em 
prumadas - 

fornecimento e 
instalação 

und. 7,00 3,00 1,00 0,00 11,00 R$ 100,31 R$ 1.103,46 R$ 
1.373,81 

4.9 
18 ORSE Demolição de piso 

cerâmica ou ladrilho m² 193,58 0,00 0,00 0,00 193,58 R$ 10,61 R$ 2.054,18 R$ 
2.557,45 

4.10 

2498 ORSE 

Escavação manual 
de vala ou cava em 

material de 1ª 
categoria, 

profunidade entre 
1,5 e 3,00m 

m³ 186,49 0,00 0,00 0,00 186,49 R$ 54,50 R$ 
10.162,50 

R$ 
12.652,31 

4.11 

10679 ORSE 

Serviço de furo em 
laje de concreto 

armado com 
Ø110mm e 
esp=15cm 

und. 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 R$ 65,00 R$ 195,00 R$ 242,78 

4.12 
90437 SINAPI 

Furo em alvenaria 
para diametros 

maiores que 40mm 
und. 5,00 2,00 2,00 0,00 9,00 R$ 19,79 R$ 178,09 R$ 221,72 
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menores ou iguais 
a 75 mm  

4.13 

7369 ORSE 

Concreto armado 
fck=30,0 Mpa, 

usinado, adensado 
e lançado, para uso 
geral, com formas 

planas em 
compensado 

resinado 12mm (5 
usos). 

m³ 4,01 0,00 0,00 0,00 4,01 R$ 
1.298,40 R$ 5.203,34 R$ 

6.478,16 

4.14 

7859 ORSE 

Manômetro 0 a 
10kgf/cm², 

d=100mm, conexão 
1/2" BSP - 

fornecimento e 
instalação 

und. 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 R$ 173,16 R$ 346,32 R$ 431,17 

4.15 

  Cotação 

Cotovelo de 90° em 
aço carbono - 

Fornecimento e 
Instalação 

und. 19,00 9,00 6,00 0,00 34,00 R$ 27,75 R$ 943,50 R$ 
1.174,66 

4.16 

73870/1 SINAPI 

Válvula de esfera 
em bronze Ø 1/2" - 

fornecimento e 
instalação 

und. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 45,28 R$ 45,28 R$ 56,37 

4.17 

  Cotação 

Grupo Moto-Bomba 
- 01 Bomba 

hidráulica para rede 
de hidrantes, 01 

bomba jokey e 01 
bomba a diesel; 
Fornecimento,  

transporte, 
instalação, garantia 

und. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 
24.126,50 

R$ 
24.126,50 

R$ 
30.037,49 
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de 06 meses e 
teste com carga 

4.18 

7883 ORSE 

Campanhia 
(alarme) tipo gongo 
4" Vcc, p/ incêndio, 
ref Gevi Gamma ou 

similar 

und. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 185,41 R$ 185,41 R$ 230,84 

4.19 

74179/1 SINAPI 

Registro de Gaveta 
3" Bruto Latão - 
Fornecimento e 

Instalação 

und. 1,00 1,00 1,00 0,00 3,00 R$ 355,41 R$ 1.066,23 R$ 
1.327,46 

4.20 

74180/1 SINAPI 

Registro de Gaveta 
2.1/2" Bruto Latão - 

Fornecimento e 
Instalação 

und. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 208,31 R$ 208,31 R$ 259,35 

4.21 
79489 SINAPI Reaterro manual 

sem apiolamento m³ 171,36 0,00 0,00 0,00 171,36 R$ 5,45 R$ 933,83 R$ 
1.162,61 

4.22 
8384 SINAPI 

Remoção manual 
de passeio em 

pedra portuguesa 
m² 5,08 0,00 0,00 0,00 5,08 R$ 6,66 R$ 33,85 R$ 42,15 

4.23 

73957/01 SINAPI 

Recomposição de 
piso em pedra 
portuguesa, 

assentada sobre 
argamassa traço 

1:5 (cimento e 
saibro), rejuntado 

com cimento 
comum, com 

aproveitamento da 
pedra 

m² 5,08 0,00 0,00 0,00 5,08 R$ 46,34 R$ 235,55 R$ 293,26 
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4.24 

73675 SINAPI 

Piso de concreto 
acabamento rústico 
espessura 7cm com 
juntas em madeira 

m² 193,58 0,00 0,00 0,00 193,58 R$ 60,41 R$ 
11.694,42 

R$ 
14.559,55 

5     Detecção                   

5.1 

13850.8.2.
1 

TCPO/PIN
I 

Acionador 
manual 

(botoeira) tipo 
quebra-vidro, 
p/instal. incendio 

und. 5,00 5,00 2,00 0,00 12,00 R$ 105,66 R$ 1.267,92 R$ 
1.578,56 

5.2 
1507 ORSE Detector de 

fumaça 
und. 49,00 51,00 49,00 0,00 149,00 R$ 153,55 R$ 

22.878,95 
R$ 

28.484,29 

5.3 

10447 ORSE 
Painel repetidor 
de incêndio - 
Fornecimento 

und. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 
1.584,52 R$ 1.584,52 R$ 

1.972,73 

5.4 

8058 ORSE 

Central de alarme e 
detecção de 

incêndio, 
capacidade: 8 

laços, com 2 linhas, 
mod. VR-8L ou 

similar 

und. 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 R$ 430,87 R$ 430,87 R$ 536,43 

5.5 

8503 ORSE 

Sirene de incêndio, 
modelo 5992, 

tensão 24vcc, da 
SETON ou similar 

und. 5,00 5,00 2,00 0,00 12,00 R$ 131,74 R$ 1.580,88 R$ 
1.968,20 

5.6 

2476 ORSE 

Rasgos em 
alvenaria para 
passagem de 

tubulação diâm 1/2" 
a 1" 

m 480,84 394,60 312,35 0,00 1187,79 R$ 5,03 R$ 5.970,43 R$ 
7.433,18 

5.7 
72308 SINAPI 

Eletroduto de aço 
galvanizado 
eletrolitico 

m 480,84 394,60 312,35 0,00 1187,79 R$ 18,85 R$ 
22.389,84 

R$ 
27.875,35 
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DN20mm (3/4), tipo 
leve - fornecimento 

e instalação 

5.8 

2483 ORSE 

Enchimento de 
rasgos em 
alvenaria e 

concreto para 
tubulação diâm 1/2" 

a 1" 

m 480,84 394,60 312,35 0,00 1187,79 R$ 3,59 R$ 4.258,94 R$ 
5.302,38 

5.9 

88489 SINAPI 

Aplicação manual 
de pintura com tinta 

látex acrílica em 
paredes, duas 

demãos 

m² 168,29 138,11 109,32 0,00 415,73 R$ 8,58 R$ 3.566,93 R$ 
4.440,83 

5.10 

7746 ORSE 

Caixa de passagem 
em aluminio 4" x 2" 
- Fornecimento e 

assentamento  

und. 112,00 86,00 82,00 0,00 280,00 R$ 16,60 R$ 4.648,00 R$ 
5.786,76 

5.11 
3796 ORSE 

Fio flexível 2 x 
1,5mm² ( paralelo 

ou torcido 
m 961,68 789,20 624,70 0,00 2375,58 R$ 5,11 R$ 

12.143,96 
R$ 

15.119,24 

6 

    

Sistema de 
proteção a 
descargas 
atmosféricas 

  

6.1 72253 SINPAI 

Cabo de cobre nú 
35mm² - 

fornecimento e 
instalação 

m 0,00 0,00 0,00 494,07 494,07 R$ 20,88 R$ 
10.315,02 

R$ 
12.842,20 

6.2 72254 SINPAI 

Cabo de cobre nú 
50mm² - 

fornecimento e 
instalação 

m 553,14 0,00 0,00 0,00 553,14 R$ 27,84 R$ 
15.398,31 

R$ 
19.170,90 

6.3 72315 SINAPI Terminal Aereo em und. 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 R$ 22,41 R$ 717,12 R$ 892,81 
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aço galvanizado 
com base de 

fixação h=30cm 

6.4 - Comp. SV Barra chata de 
aluminio und. 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 R$ 14,37 R$ 459,71 R$ 572,34 

6.5 355 ORSE 

Eletroduto de pvc 
roscavel diâm = 

40mm 1.1/4", sem 
luva 

m 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 R$ 12,93 R$ 1.034,76 R$ 
1.288,28 

6.6 3290 ORSE 

Aterramento 
composto de haste 
de cobre l = 2,40m, 

interligada com 
cabo de cobre tipo 

cordoalha 

und. 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 R$ 108,78 R$ 3.480,96 R$ 
4.333,80 

6.7 79478 SINAPI 

Escavação manual 
campo aberto em 
solo exceto rocha 

ate 2,00m 
profundidade 

m³ 371,43 0,00 0,00 0,00 371,43 R$ 35,48 R$ 
13.179,19 

R$ 
16.408,09 

6.8 10728 ORSE 
Caixa inspeção 

poliamida 
150x11x70mm 

und. 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 R$ 72,81 R$ 2.329,92 R$ 
2.900,75 

6.9 79489 SINAPI Reaterro manual 
sem apiolamento m³ 371,43 0,00 0,00 0,00 371,43 R$ 5,45 R$ 2.024,11 R$ 

2.520,01 

7 
    

Administração 
Local 

  

7.1 
  Comp. 

Composição de 
Administração local 

em anexo 
mês 2,21 2,21 R$ 

10.023,12 
R$ 

22.151,09 
R$ 

22.151,09 

8     Taxas   

8.1 
  Comp. 

ART (Anotação de 
Responsabilidade 

Técnica) - 
tx. 1,00 1,00 R$ 195,94 R$ 195,94 R$ 243,95 
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Execução de obra 

8.2 

  Comp. 

DAM - Renovaçõ 
de Licença para 

Instalação de 
Equipamentos de 
Proteção Contra 

Incêndio e Pânico  

tx. 1,00 1,00 R$ 
3.843,32 R$ 3.843,32 R$ 

4.784,93 

9 
    

Entrega e 
Recebimento da 
obra 

  

9.1 74220/1 SINAPI 

Tapume de chapa 
de madeira 

compensada, 
e=6mm, com 
pintura e cal e 

raeproveitamento 
de 2x 

m² 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 R$ 44,34 R$ 3.724,56 R$ 
4.637,08 

9.2 74209/001 SINAPI 
Placa de obra em 

chapa de aço 
galvanizado 

m² 6,14 0,00 0,00 0,00 6,14 R$ 297,65 R$ 1.827,57 R$ 
2.275,33 

9.3 2450 ORSE Limpeza geral m² 3800,10 3800,10 R$ 1,67 R$ 6.352,82 R$ 
7.909,26 

9.4 72895 SINAPI 

Carga, manobras e 
descargas de 

materiais diversos, 
com caminhão 9 t 
(carga e descarga 

manuais) 

m³ 36,17 36,17 R$ 16,36 R$ 591,67 R$ 736,63 

  
TOTAL 

R$ 
332.445,55 

R$ 
417.906,33 

SINAPI FEV. 2016     
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CRONOGRAMA - ANEXO IV 
 

 

R$ 315,71

R
ED

E 
D

E 
H

ID
R

A
N

TE
S

R$ 1.424,84 R$ 2.849,68

R$ 2.599,60

Reaterro

Hidrantes de recalque

Grupo Moto-Bomba

Abrigo de Hidrantes

DURAÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ 3.697,65

06 DIAS
R$ 18.051,25

R$ 243,95

R$ 4.784,93

1° MÊS

R$ 6.912,40

2° MÊS

R$ 6.478,16

R$ 228.873,98

R$ 12.652,31

R$ 163.572,39

R$ 11.086,55

R$ 1.262,85

R$ 15.119,24

R$ 28.484,29

R$ 6.706,82

R$ 30.037,49

Adm. Local R$ 10.068,68 R$ 10.068,68 R$ 2.013,74

R$ 3.389,68 R$ 3.766,31 R$ 753,26

R$ 20.459,17

R$ 7.234,55

R$ 2.520,01

R$ 1.162,61

Extintores - CO² 4kg

R$ 4.477,36

Manometros / Válvulas / Campanhia / Registros

5.321,54

R$ 13.735,01

SI
N

A
LI

ZA
Ç

Ã
O

R$ 27.875,35

R$ 464,50

R$ 20.372,56

Escavação

Eletroduto

Enchimento de alvenaria

R$ 5.625,53 R$ 11.251,06

R$ 1.831,28

Reaterro

Escavação

Lampadas

Cinta de amarração

R$ 8.702,02

R$ 11.013,76

R$ 2.381,74

R$ 1.708,31

R$ 5.378,90

R$ 6.708,66

Tês / Curvas

Placas de sinalização / Adesivo

R$ 25.813,50

Concretagem (reservatório inferior)

5.786,76

R$ 7.433,18

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

EX
TI

N
TO

R
E

S

Tubo  2.1/2"

SP
D

A

Fiação

Detectores

Sirenes / Central de Alarme / Repetidores

D
ET

EC
Ç

Ã
O

Acionador

Haste-terra

Cabo 35mm² - cobre nú

Cabo 50mm² - cobre nú

Corrimão 

Tapume / Placa

Limpeza geral

Alvenaria

Furos em alvenarias e lajes

Ponto de tomada

Ponto de luz

Extintores - Pó químico 4kg

Extintores - Água pressurizada 10L

O
B

R
A

S 
C

IV
IS

Pintura

Demolição de pisos

Expurgo de material R$ 736,63

R$ 4.440,83

R$ 9.065,68

Tubo de aço carbono 4"

Tubo de aço carbono 3"

Caixa de passagem

Rasgo em alvenaria

R$ 11.014,20

R$ 712,17

R$ 2.548,46

R$ 2.449,90

DAM

SE
R

V
IÇ

O
S 

PR
E

LI
M

IN
A

R
ES

Recomposição de piso R$ 14.852,80

R$ 5.302,38

ART
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ANEXO V 
 

MODELO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
 

 

1.0 4,77%
1.1 Administração Central 3,00%

1.2 Seguro + Garantia 0,21%

1.3 Riscos 0,97%

1.4 Despesas Financeiras 0,59%

2.0 10,65%
2.1 Pis 0,65%

2.2 Cofins 3,00%

2.3 ISS 2,50%

2.4 CPRB 4,50%

3.0 6,15%
3.1 Lucro 6,15%

4.0 24,50%

AC  →  Administração Central

S+G →  Seguro + Garantia

R    →  Riscos 

G     →  Garantia

DF    →  Despesas Financeiras

L  →  Taxa de Lucro/Remuneração

I  →  Incidência de Impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

TRIBUTOS

LUCRO

TAXA TOTAL DE BDI

Cálculo do BDI  segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS 
INDIRETAS (BDI)

Obra: Adequações físicas e instal. de equipamentos para combate 

e proteção contra incêndio e pânico na Reitoria do IFBA

COMPOSIÇÃO

CUSTOS INDIRETOS
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ANEXO VI 

 
COMPOSIÇÕES IFBA 

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

estarão disponibilizadas as planilhas contendo as referidas composições.  
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ANEXO VII 
 

MODELO DE PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS PELO IFBA 
 

 

 
 
 
 
 

Observação: 
O licitante deve preencher e encaminhar, juntamente à sua proposta de preços, a 

respectiva planilha, conforme modelo constante deste Anexo.  
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

(Identificação da Licitação) 
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio) doravante denominado 
(Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital (completar com 
identificação do edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi elaborada de 
maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou 
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação da licitação) 
não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
(identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não 
da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) não 
foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 
integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e  

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 

______________________________, em ___ de ___________________ de ________ 
 
 

____________________________________________________ 
(representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa) 



 

Comissão  Especial de Licitação 
Portaria nº 1.452, de 13 de julho de 2016, 
Av. Aráujo Pinho, nº 39-  Canela - Cep: 40.110-150 – 
Salvador/Ba. Telefone: (71) 2102-0488 / 3221-0360 

 

 62

ANEXO IX 
 

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

 
 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO IFBA - REITORIA 
 
 
 
Declaro, em atendimento ao previsto na Tomada de Preços nº. ___________/2016, 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 e vistoriei o local onde será executada as execução das 
adequações físicas e instalação de equipamentos para combate e proteção contra 
incêndio e pânico na Reitoria do IFBA, 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) 
 
 
 
 
 
Observação:         Visto do Servidor do IFBA 
 

 
 
 

Emitir em papel que identifique a licitante



 

Comissão  Especial de Licitação 
Portaria nº 1.452, de 13 de julho de 2016, 
Av. Aráujo Pinho, nº 39-  Canela - Cep: 40.110-150 – 
Salvador/Ba. Telefone: (71) 2102-0488 / 3221-0360 

 

 63

ANEXO X 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
(nome da licitante) ____________________________, 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 XI 
 

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 XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 de outubro de 
1988, e no inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 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) 
 
 

para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, de 5 
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ANEXO XII 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 
Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 

modalidade Tomada de Preço n.º xx/2016, instaurado pelo Instituto Federal da Bahia-IFBA, de 

que atendemos aos critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as normas de proteção 

do meio ambiente, conforme estabelece a Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro de 

2010, nos casos em que a referida instrução se aplica ao objeto. 

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  

 

 
............................,.......de............................de 2016. 
 
 

 
(Nome, carimbo e assinatura do Responsável Legal da empresa licitante) 
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ANEXO XIII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 
 

TERMO DE CONTRATO N.º XX/2016 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA – IFBA - REITORIA, E A SOCIEDADE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX EXECUÇÃO DAS 
ADEQUAÇÕES FÍSICAS E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS PARA COMBATE E 
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO 
NA REITORIA DO IFBA, CONFORME EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS Nº.01/2016, 
PROCESSO Nº  23278.005645/2016-17 
 

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e quinze, o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, sediado na Avenida Araújo Pinho, 39 Canela - 
Salvador/Ba, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu 
Reitor Prof. RENATO DA ANUNCIAÇÃO FILHO, RG n.ºXXXXXXX/SSP/BA, e a Sociedade 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF n.ºXXXXXXXXXXX, estabelecida na 
XXXXXXXXXXXXXXXXX, nº. XXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 
representado pelo Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, RG nº. XXXXXXXXXXX SSP/BA, 
CPF nº. XXXXXXXXXX-XXXX, CREA XXXXX-D/BA, celebram o presente Contrato, decorrente 
da Tomada de Preços Nº 01/2016, processo Nº 23278.005645/2016-17, nos termos da 
legislação em vigor e de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 
 
1- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.1 Constitui objeto do presente Contrato, a execução das adequações físicas e instalação 
de equipamentos para combate e proteção contra incêndio e pânico na Reitoria do IFBA, 
de acordo com o projeto básico (Anexo I), em conformidade com as condições estabelecidas 
no ato convocatório da Tomada de Preços nº. 01/2016 e em seus anexos, que passam a 
integrar este Instrumento como se nele transcritos estivessem. 
 
2- CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
2.1 Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a: 
2.1.1-Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa desempenhar 
seus serviços, dentro das normas deste Contrato; 
2.1.2-Prestar aos representantes da Contratada todas as informações e esclarecimentos 
possíveis que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços; 
2.1.3-Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Contrato através de representante 
especialmente designado para essa função; 
2.1.4-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; 
2.1.5-Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada; 
2.1.6-Aplicar as sanções administrativas contratuais. 
2.2-Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual deve 
ser assinado por comissão designada pelo Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e 
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Infraestrutura ou Reitor, 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. 
 
 
3-CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
3.1-Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na 
legislação pertinentes, as seguintes: 
3.1.2-Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços 
sejam entregues inteiramente concluídos de acordo com o exigido pelo Edital; 
3.1.3- Apresentar profissional para a função de responsável técnico do empreendimento. 
3.1.4-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. 
3.1.5-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. 
3.1.6-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; 
3.1.7-Dar integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, bem como sua proposta de 
acordo com a Tomada de Preços, os quais, juntamente com o Edital, passam a integrar este 
Instrumento, independentemente de transcrição; 
3.1.8-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; 
3.1.9-Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) no CREA, referentes ao objeto deste contrato; 
3.1.10-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;  
3.1.11-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,  
3.1.12-Apresentar periodicamente, principalmente antes do pagamento de qualquer etapa 
concluída da obra, da documentação probante do vínculo regular dos empregados da empresa 
a: 
a) ficha de registro (quando da assunção da obra); 
b) cópia da carteira de trabalho com o contrato de trabalho registrado (quando da assunção 
da obra); 
c) cópia dos cartões de ponto, frente e verso; 
d) cópia dos recibos de pagamento; 
e) cópia das normas coletivas que vieram a reger a categoria durante o contrato de trabalho; 
f) comprovante de recolhimento do FGTS; 
g) TRCT, diante de eventual dispensa; 
h) cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.  
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3.1.13 Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação 
mediante crachás; 
3.1.14-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; 
3.1.15-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; 
3.1.16-Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
3.1.17-Anuência do contratado com a adequação do projeto básico, conforme estabelecido no 
art. 102, §6º, III, da Lei 12.708/2012. 

 
4-CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 
4.1-O presente Contrato é no valor global de R$ XXXXX (XXXXXXX), de acordo com os 
valores especificados na Proposta apresentada na Tomada de Preços no. 01/2016, incluindo 
todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa realização. 
 
4.2-Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato 
correrão à conta dos recursos consignados no NATUREZA DA DESPESA: 449051-92, FONTE 
DE RECURSO: 0112000000, PTRES: 108880/108876 , Notas de Empenho nº XX no valor de 
R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXX). 
 
5-CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
5.1-O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma 
físico financeiro aprovado pelo IFBA. 
5.2-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 de, sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura. 
 
SUBCLÁUSULA QUARTA - Os preços contratuais serão irreajustáveis pelo período de 01(um) 
ano, contados a partir da data de apresentação da proposta. Transcorrido este período, o 
reajuste obedecerá a seguinte formula: 
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R=Pp x (I – Io)/Io, 

Onde: 

R= valor de reajustamento procurado; 

Pp= Valor dos preços iniciais contratuais dos serviços executados a serem reajustados no mês; 

I= valor do INCC, código AO 160868 da FGV (coluna 35), do mês da conclusão dos serviços; 

Io= valor do INCC, código AO 160868 da FGV (coluna 35), do mês da apresentação da 
proposta de preço; 

 

a. Caso o valor do índice não esteja disponível na data do aniversário da proposta, 
utilizar-se-á o índice disponível e o cálculo do reajuste será corrigido no certificado 
de pagamento seguinte; 

 
b. No caso de eventuais atrasos de responsabilidade da Contratada, os reajustes 

serão calculados até as datas contratuais do evento gerado do faturamento. 
 
 
6-CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
6.1-A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante 
especialmente designado, doravante denominado Fiscal do Contrato, que poderá ser 
assessorado por Comissão especialmente designada e/ou empresa especializada a ser 
contratada para esse fim. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não 
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer 
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. 
 
7-CLÁUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Depois de concluído o serviço detalhado no anexo I, poderá ser 
recebido provisoriamente, mediante termo circunstanciado feito pela comissão de recebimento 
de obras e serviços de engenharia, assinado pelas partes, ou contestado o seu recebimento, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação escrita e encaminhada pela 
CONTRATADA a Diretoria Geral do Campus Irecê. 
 
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.  
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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. 
 
8-CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
8.1-A vigência do Contrato será de até 120 (cento e vinte) dias corridos, 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: 
 
8.2-O prazo de execução do objeto contratual é de 66 (sessenta e seis) dias corridos, contado 
a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela 
CONTRATANTE através da PRODIN. 
 
8.3-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. 
 
8.4-O prazo de emissão do Termo de Recebimento Definitivo é de 15 (quinze) dias, contado a 
partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a realização de inspeção, 
comprovando a adequação do objeto aos termos contratuais e desde que não haja pendência 
a solucionar. 
 
SUBCLÁUSULA ÚNICA – A execução da Obra ora licitada, observará os prazos e as etapas 
previstas no Cronograma aprovado pelo IFBA. 
 
9-CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 
9.1-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. 
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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. 
 
10-CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
10.1-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. 
10.2-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. 
10.3-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. 
 
 
11-CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
11.1-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; 
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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. 
 
 
12-CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO 
12.1-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. 
 
13-CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1-O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Seção 
Judiciária da Justiça Federal do Estado da Bahia. 
 
14-CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
14.1-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.  
 
14.2-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. 
 
 
Salvador, ____de_____________2016 
 
 
 
____________________________________ 

Renato da Anunciação Filho 
 
 
____________________________________ 
SOCIEDADE CONTRATADA 
 
 
Testemunhas: 
                     __________________________________  
                     CPF: 
 
 
                      __________________________________  
                     CPF: 
 
  


