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EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 02/2016 - IFBA 

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA – 

CAMPUS SALVADOR, através da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria Nº 

94 de 30 de agosto de 2016, designada pelo Diretor Geral do Campus Salvador, leva ao co-

nhecimento de V.S.ª que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, do tipo 

MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR 

PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar 

n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de Dire-

trizes Orçamentárias vigente, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, do Decreto nº 

7.746, de 05 de junho de 2012, Decreto nº 7.983, de 08 de abril de 2013, da Instrução Normati-

va SLTI/MPOG nº 1, de 19 de janeiro de 2010, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 

de outubro de 2010, e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e nas 

legislações subsequentes vigentes no andamento do presente procedimento e com as condi-

ções deste instrumento convocatório. 

 

1. TERMOS DE REFERÊNCIA: 

 

- Local dos serviços: IFBA – Campus Salvador – Barbalho – Salvador/BA. 

 

- Data, Hora e Local de recebimento das Propostas: dia 25 de outubro de 2016, às 09:30 

horas (horário local), na Sala de Reunião da Reitoria IFBA – Av. Araujo Pinho, n° 39, Cane-

la - Salvador / BA, CEP: 40110-150. 

 

- 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-

9562 / 2102 – 0462. 

- Modalidade: Tomada de Preço 

- Tipo: Menor Preço 

- Forma de execução: Indireta 

- Regime: Empreitada por preço Global 

- Prazo máximo para EXECUÇÃO dos serviços: 90 (noventa) dias corridos. 

- Prazo de validade das propostas: 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura das 

mesmas. 

- Autorização para a Licitação: Processo Administrativo Nº 23279.011158/2016 – 16 

- 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 I. 

 

http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.ifba.edu.br/
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2. OBJETOS DA LICITAÇÃO: 

2.1 A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia para EXECU-

ÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SUBESTA-

ÇÃO DA CLINICA ESCOLA NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E 

TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS SALVADOR, a partir das prioridades estabeleci-

das pela instituição e em conformidade com este edital e seus anexos e as normas téc-

nicas pertinentes.   

 

3. ANEXOS: 

Fazem parte integrante desta Licitação: 

a) ANEXO I;  

 Planilha Orçamentária e Cronograma; 

 Termo de Referencia: Memorial descritivo e especificações; 

 BDI; 

 Composição do Gerenciamento de Obra. 

b) Documentos Modelo: 

 ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA; 

 ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SU-

PERVENIENTE IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO; 

 ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO 

TRABALHO DO MENOR (LEI Nº. 9.854/99); 

 ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PRO-

CEDIMENTOS DE CONTROLE E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL; 

 ANEXO VI – MODELO DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO PELO IFBA; 

 ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS 

CONDIÇÕES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO DA LICITAÇÃO; 

 ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPEN-

DENTE DE PROPOSTA; 

 ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRE-

SA DE PEQUENO; 

 ANEXO X – MODELO DE PLANILHA PCP; 

c) Peças gráficas e documentos técnicos – ANEXO XI: 

 PROJETOS ARQUITETÔNICOS; 

d) Minuta de Contrato – ANEXO XII. 

 

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 Inte-

grado de cadastro de Fornecedores (SICAF), sendo permitido a participação de empre-

sas em consórcio; 
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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 nãos 

inscritos apresente a documentação correspondente no envelope de habilita-

ção; 

4.3.3 Não estejam sob falência, concurso de credores, dissoluções, liquidações, consór-

cio de empresas, e não sejam controladas, coligadas ou subsidiárias entre si; 

4.3.4 Não tenham 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 as licitantes enquadradas na hi-

pótese do Art. 9º, Inciso III, da Lei 8.666, de 23 de junho de 1993, ainda que na hipó-

tese 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 Licita-

ção designada pelo IFBA – Campus Salvador. 

4.6 As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com pode-

res para responder pela mesma durante o aludido procedimento licitatório. Caso não 

apresente, ficará o representante, sem poderes para questionamentos em ata. 

4.7 Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, devi-

damente identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou assina-

dos pelo licitante com caneta esferográfica cor azul ou preta, ficando à critério da Co-

missão 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 de-

zembro de 2006, e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado 

e favorecido previsto naquela lei deverão apresentar separadamente de qualquer 

dos envelopes, uma declaração de enquadramento como microempresa ou em-

presa 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 di-

ferenciado. 

5. DO PROCEDIMENTO: 
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5.1 O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, impre-

terivelmente, os envelopes “Habilitação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fi-

xados 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 li-

citantes 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 últi-

mas 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 repre-

sentantes das licitantes presentes. As declarações serão juntadas aos autos do proces-

so licitatório; 

5.3.1 Fica assegurado ao já cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope nº. 01 

(Habilitação), os 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 envelo-

pe “Habilitação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Licitação 

ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação pos-

terior; 

5.5 Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da habilitação ou realiza-

ção de diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitan-

te; 

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 previ-

amente, ou mediante publicação na página web do IFBA no endereço www.ifba.edu.br; 

http://www.ifba.edu.br/
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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 esta-

belecidos pela Comissão Especial de Licitação para a abertura dos envelopes “Propos-

ta”; 

5.9 Após a abertura dos envelopes “Habilitação”, os demais, contendo as “Propostas”, se-

rão 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 Depois de 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 sub-

sequentes; 

5.14 Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Habilitação” e “Pro-

posta” 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 marcado para prosseguimento dos trabalhos; 

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 Lici-

tação; 

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 Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a 
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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 lici-

tante, 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 creden-

ciada 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 Lici-

tação 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 li-

citação (transcorrido o prazo regulamentar para interposição de recurso contra o resul-

tado 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 deverão 

apresentar à Comissão Especial de Licitação, simultaneamente, sua Habilitação e 

proposta, em envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em su-

as partes externas e frontais, em caracteres destacados, além da razão social e do 

CNPJ da licitante, os seguintes dizeres: 

 

TOMADA DE PREÇO Nº  XX/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 PREÇO Nº XX/2016 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA 

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02 



 

Comissão Especial de Licitação 
Portaria Nº 94, de 30 de agosto de 2016 
Rua Emídio dos Santos S/N – Barbalho 
Salvador/BA – CEP: 40.110-150  
Telefone: (71) 2102-9562 /  2102-0488 

 

 

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 SI-

CAF):  

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 fun-

cionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

Órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

7.1.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ (para as lici-

tantes 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 en-

cargos 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 do-

micílio 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, forne-

cida pela Receita Federal do Brasil. 
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d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, expedida pelo TST, compro-

vando 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 licitan-

tes, optantes ou não pelo SICAF)  

b) Demonstrativo da capacidade econômica – financeira através dos índices discri-

minados nas fórmulas a seguir: (para as licitantes que não optarem pelo SI-

CAF) 

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

 

LIQUIDEZ GERAL 

  

__ATIVO CIRCULANTE  +  ATIVO NÃO CIRCULANTE___ 

PASSIVO CIRCULANTE +  PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

 

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, optan-

tes 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 
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previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida num prazo de 60 (sessen-

ta) 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 pe-

lo SICAF); 

a) Prova de registro ou inscrição do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenha-

ria, Arquitetura e Agronomia – CREA, 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, NO MO-

MENTO DA CONTRATAÇÃO, exigir-se-á, ainda, o visto para execução de obras 

ou serviços e da Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Enge-

nharia, 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) e serviço (s) compatíveis com o objeto INSTALAÇÃO DE SUBES-

TAÇÃO ABRIGADA COM POTENCIA MÍNIMA DE 250 KVA, com suas respectivas 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Certidão de Acervo Técnico – CAT. 

 
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, acompanhado (s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico - CAT, emitida pe-

lo CREA ou CAU, em nome de profissional ou profissionais de nível superior, legalmen-

te habilitados, integrantes do quadro permanente do licitante, comprovando experiência 

profissional na execução de 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 a 

Instalação de subestação abrigada com potencia mínima de 250 kVA. 

O Tribunal de Contas, em súmula de nº 263 publicado no D.O.U de 25/01/2011, reitera que: 
 

 “Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde 

que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo 
do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução de 
quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, 
devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do 
objeto a ser executado”. (Grifo nosso) 

 
A jurisprudência do TCU, que ao se posicionar sobre o dispositivo contido no inciso II, do art. 
30, da Lei 8.666/93, deliberou (Decisão nº 1.288/02 – Plenário): 

 
“9. O art. 30 da Lei 8.666/93, e seu inciso II dizem, entre outras coisas, que a exi-
gência para a qualificação técnica deve ser compatível em quantidades. Portan-
to é possível se exigir quantidades, desde que compatíveis. Por compatível, se 
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entende ser assemelhada, não precisa ser idêntica. A semelhança depende da 
natureza técnica da contratação, pois, para certas coisas, quem faz uma, faz 
duas. Para outras coisas, a capacidade para fazer uma não garante capacidade 
para fazer duas. Em abstrato, é lógico que a exigência de quantitativos não pode 
superar a estimada na contratação.” (Grifo nosso) 

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 compe-

tente do responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o 

objeto desta Licitação; 

d.1) O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de res-

ponsabilidade 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 II, emitida pela lici-

tante. Assim como a declaração de conhecimento das condições e grau de dificuldade 

do objeto da licitação, ANEXO VII; 

f) Indicação das instalações, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e dispo-

níveis 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 superveniente impeditivo de habilitação à licitação, 

conforme modelo do ANEXO II; 

7.3 Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de 

qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Fe-

deral de 1998 (Lei n.º 9.854/99), conforme modelo do ANEXO IV; 

7.4 Declaração que desenvolverá suas atividades obedecendo aos critérios de sustentabili-

dade 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 V; 
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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 ne-

cessários, para a execução de serviços; 

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três pri-

meiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétri-

ca, 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 enti-

dades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte 

geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de ma-

teriais 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 De-

creto 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 Declaração de elaboração independente de proposta. Conforme anexo I da Instrução 

Normativa nº 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. ANEXO VIII. 

7.6 Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope nº 01, deverão, 

de preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste 

Edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondente; 

7.7 Os documentos exigidos nesta Licitação 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; 

7.8 Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a partir do ori-

ginal, no horário de 09:00 às 11:00 horas, até o último dia útil à data fixada para o rece-

bimento e abertura dos envelopes; 
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7.8.1 Serão aceitas somente cópias legíveis; 

7.8.2 Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;  

7.8.3 A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de 

qualquer documento, sempre que julgar necessário. 

8. DA VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS: 

8.1 Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do 

Edital, sendo obrigatória a visita ao local de realização 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 pre-

tensões de acréscimo de preços. 

8.2 A visita ao local dos serviços, conforme ANEXO II, deverá ser agendada pelo telefone 

(71) 2102-9562 no horário 08:30 às 11:30 e das 13:30 às 16:30, será realizada até o 

segundo dia útil anterior a abertura da licitação, data fixada no preâmbulo deste Edital e 

será efetuada em companhia de servidor (a) do IFBA, com visto do mesmo, de segunda 

a sexta. Endereço: IFBA – Campus Salvador, Rua Emídio dos Santos S/N – Barbalho – 

Salvador/BA.  

8.3 A visita ao local dos serviços deverá ser realizada pelo responsável técnico devi-

damente autorizado, por procuração, pela empresa com qualificação para o objeto 

em questão e com registro no órgão competente; 

8.4 A visita tem como objetivo a análise do local em que serão realizados os serviços, para 

conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pe-

los licitantes. 

8.5 Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções dos projetos ora fornecidos de-

verão ser, antecipadamente, objeto de impugnação e não poderão constituir pretexto 

para a CONTRATADA pretender cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição de 

preços unitários. A CONTRATADA será considerada como especializada nos serviços 

em questão; por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, 

também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implí-

citos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalações, má-

quinas, equipamentos e aparelhos. 

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 I; 

9.1.3 Cronograma físico-financeiro, conforme – ANEXO I; 

9.1.4 Planilha de Composição de BDI, conforme modelo – ANEXO I. 
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9.2 Composição de Custos Unitários de todos os itens que compõem a planilha orçamentá-

ria (ANEXO I). 

9.3 Planilha de composição de encargos sociais de horistas e mensalistas, conforme mode-

lo do ANEXO VI. 

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, rasu-

ras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também ru-

bricada; em todas as páginas pelo representante legal da licitante ou procurador, 

nos termos do estatuto ou contrato social da empresa, ou por instrumento particular 

de procuração com firma reconhecida; 

9.4.2 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 benefí-

cios atribuídos aos trabalhadores na forma da lei, transportes, carga e descarga, 

fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, to-

dos 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, to-

dos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao de-

senvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas necessárias à reali-

zação dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 

concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o lucro bruto da licitan-

te 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 endere-

ço com CEP, devendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e 

o numero da conta para efeito de emissão de nota de empenho e posterior paga-

mento; 

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 es-

tabelecida no preâmbulo desta Licitação para o recebimento dos envelopes “Habili-

tação” e “Proposta”. 
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9.5 As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta de preços, verificar e compa-

rar todas as especificações fornecidas para execução dos serviços. 

9.6 No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Nor-

mas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comuni-

cação escrita à Comissão Especial de Licitação, através do protocolo do IFBA – Cam-

pus Salvador 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 impor-

te modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar ape-

nas 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 represen-

tante legal presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes 

para esse fim, sendo desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência;  

9.7.2 A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aqueles 

constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.º 01 - “Habilita-

ção”. 

9.7.3 A omissão ou exclusão, no custo de quaisquer itens específicos, não exime o lici-

tante 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 de-

cisões 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 ele-

trônico - CD ou DVD - da “Proposta de Preços” e demais documentos constantes 

do envelope nº 02.  A planilha orçamentária deverá ser apresentada na forma eletrôni-

ca protegida (*.xls ou superior), não podendo ser em formato *.PDF, que permita so-

mente a cópia dos dados inseridos, com a finalidade de facilitar a análise da referida 

proposta por parte da Comissão. 

10. DA COMPOSIÇÃO DO BDI 

Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada adiante, le-

vando em conta que nessa taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas 

indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e o lucro. 
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A fórmula proposta pelo IFBA para cálculo do BDI é: 

 

 

 

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

 

onde: 

AC = taxa de Administração Central; 

S= taxa de Seguros; 

R= taxa de Riscos; 

G= taxa de garantias; 

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.  

ISS = 2,50% (5% sobre mão de obra, considerada como 50% do total); PIS = 0,65%; COFINS 

= 3,00% e CPRB = 4,50% (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 25,22%, conforme modelo no ANEXO I. 

11. DOS PRAZOS 

11.1 Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos 

para conclusão da obra: EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALA-

ÇÕES ELÉTRICAS E SUBESTAÇÃO DA CLINICA ESCOLA NO INSTITUTO FEDE-

RAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS SALVA-

DOR, contados a partir do início das obras, respeitando o prazo de vigência do contra-

to.  

11.2 O prazo para início dos serviços será de até 10 (dez) dias corridos contado do recebi-

mento da Ordem de Serviço expedida pela equipe de fiscalização 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 prorroga-

dos, 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. 

BDI =⦋ -1⦌x 100 
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11.4 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelo-

pes, 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 Licitação 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 de Licitação solicitará parecer de técnicos pertencentes à 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 informa-

ções: 

12.3.1 Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos 

preços ofertados. 

12.4 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta Licitação, inclusi-

ve 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, ca-

berá 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 manifes-

tamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demons-

trada 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 do 

Orçamento estimativo (ANEXO I), elaborado pelo IFBA. 

12.6.2.1 Em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico cir-

cunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os custos uni-

tários, propostos pelos licitantes, ultrapassar os respectivos custos previstos 

na Planilha de Custo do Orçamento estimativo (ANEXO I) elaborado pelo 

IFBA; 
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12.6.2.2 Não sendo aceitas as justificativas, somente ocorrerá a desclassificação do li-

citante caso este não concorde em alterar os itens que apresentem custo uni-

tário superior aos custos medianos constantes da tabela SINAPI para a regi-

ão, no prazo fixado pela Comissão. 

12.6.3 Consideram-se manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores sejam in-

feriores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta 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 garan-

tia 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 qual-

quer 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. 

12.9 Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassifi-

cadas, 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, escoi-

madas 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 

Licitação. 

14.2 Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta 

Licitação 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. 
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14.4 O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão de Licitação, logo após ter 

sido protocolizado no Serviço de Protocolo do IFBA - Campus Salvador. 

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. 

15.2 Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a notificação 

referida desta licitação, o IFBA, poderá convocar os licitantes remanescentes na or-

dem 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; 

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 im-

pedimento 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 penali-

dade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRA-

TANTE 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.   
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16.2.2 A penalidade descrita no inciso III implicará na suspensão de licitar e impedi-

mento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Públi-

ca, 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 hi-

pótese de caso fortuito e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devi-

damente comprovada perante a CONTRATANTE. 

16.5 As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRA-

TADA 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 con-

tratar 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 vir-

tude de atos ilícitos praticados. 

16.7 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo adminis-

trativo 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. 

16.8 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravi-

dade 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 Adjunta de Engenharia e 

Manutenção com apoio quando necessário da Diretoria de Infraestrutura / PRODIN; 

17.2 O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxilia-

res) 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 res-

pectiva vigência, e estará especialmente atribuído de poderes, a fim de cumprir os di-
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tames e parâmetros que a lei n.º 8.666/93, estabelece, de especial forma, para as dis-

posições 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 qualida-

de, prazo e segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) em-

pregado(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 aten-

der às solicitações sem ônus para o IFBA. 

17.8 Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal es-

pecializado que a juízo do IFBA não atendam às necessidades ou exigências do servi-

ço por mal desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário pa-

ra atender os requisitos de qualidade, prazo e segurança dos serviços. 

17.9 A Contratada proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercí-

cio 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 Licitação e demais requisitos. 

18. PAGAMENTO 

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

18.2 As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-

financeiro aprovado pelo IFBA, considerando os serviços efetivamente medidos e 

apresentados num prazo não inferior a 15 (quinze) dias. 

18.3 Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pela equipe de fiscalização 

do IFBA. 

18.4 Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada de documen-

tação probante do vínculo regular dos empregados da empresa como: 
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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 as-

sunção 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 tra-

balho; 

- 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 referên-

cias 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 pos-

síveis interferências que porventura não tenham sido suficientemente esclarecidas. 

19.4 Permitir acesso dos empregados da contratada às suas dependências, sempre que 

necessário à execução dos serviços, nos horários previamente acordados; 

19.5 Notificar, por escrito, à contratada a ocorrência de quaisquer imperfeições no curso da 

execução do fornecimento, fixando prazo para a sua correção;  

19.6 Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto por um representante especialmente 

designado, nos termos do art. 67 da Lei n.º 8.666/93; 

19.7 Efetuar os pagamentos devidos pela execução do objeto, desde que cumpridas todas 

as formalidades e exigências estabelecidas neste Ato Convocatório; 

19.8 Comunicar oficialmente à contratada quaisquer falhas verificadas no cumprimento do 

objeto desta Licitação. 

20. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

20.1 A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo 

com os elementos técnicos fornecidos pelo IFBA. 
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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 pro-

fissão pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, acei-

to 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, de-

vendo, justificada e previamente, solicitar autorização ao IFBA, para qualquer alte-

ração 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 exe-

cução 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 Licitação, de 

acordo com os requisitos estabelecidos nas Especificações Técnicas; 

20.7 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes das obri-

gações assumidas em decorrência desta Licitação. 

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 Licitação, que eventualmente ve-

nham a ser solicitados pelo IFBA; 

20.10 Corrigir, alterar e/ou refazer os serviços não aprovados pela FISCALIZAÇÃO, confor-

me prazo definido por esta; 

20.11 Apresentar ART – Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços objeto Licita-

ção em até 5 (cinco) dias do recebimento da Ordem de Serviço; 

20.12 A contratada não poderá alegar desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esque-

cimento de qualquer detalhe relativo à execução do objeto, responsabilizando-se por 

qualquer ônus decorrente desses fatos. 

21. GARANTIA CONTRATUAL 

21.1 A licitante vencedora prestará garantia de execução, na modalidade de fiança bancá-

ria 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. 
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21.3 No caso de alteração contratual com acréscimo do valor original, a Contratada deverá 

apresentar, antes da celebração do termo aditivo, garantia complementar correspon-

dente a 4% do valor do acréscimo, ou substituir a garantia original por outra corres-

pondente 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 licitan-

tes caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização: 

a) Adiar a data de abertura da presente licitação; 

b) Alterar as condições da Licitação, e outros elementos que digam respeito a pre-

sente 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, induzin-

do a anulação do contrato, se houver. 

22.4 O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em con-

traditório 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 Licitação 

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 no 

IFBA – Campus Salvador, situado à Rua Emídio dos Santos S/N – Barbalho – Salva-

dor/BA. 

23.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Ato Convocatório perante a Adminis-

tração 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 

Licitação até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

24. DO TERMO DE CONTRATO 

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 
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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 pa-

ra, 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 so-

licitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justifica-

do e aceito pela Administração do IFBA. 

25.3 É facultado à Administração do IFBA, quando a convocada não assinar o referido do-

cumento no prazo e condições estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, 

obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condi-

ções propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços atualizados, ou 

revogar esta Licitação, 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 ins-

trumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do IFBA, ca-

racteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades 

legalmente estabelecidas. 

26. DISPOSIÇÕES GERAIS 

26.1 Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Licitação, 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 

Licitação, seus anexos e instruções, bem como a observância dos regulamentos ad-

ministrativos 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. 

Salvador, 07 de outubro de 2016. 

Dionísio Leite da Conceição  
Presidente da CEL 

 

 

 

  

Marcelo Souza Almeida 
Membro 

 
 

Thiago Messias Carvalho Soares 
Membro 

Jeferson Luiz Torres Vianna 
Membro 

 
 

Humberto Luis Silva Santos 
Suplente 



ANEXO I 
 
 
 

Planilha Orçamentária; 

Cronograma; 

Composição Analítica da taxa BDI; 

Composição do Gerenciamento de Obra; 

Termo de Referencia: Memorial descritivo e especificações; 

Projeto Elétrico da Subestação de 750 kVA; 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Projeto Elétrico da 

Subestação de 750 kVA. 

 



















































































ANEXO II – DOCUMENTOS MODELO 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

 

 

Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO IFBA – CAMPUS SALVADOR 

 

_________________________________ (empresa), inscrita no CNPJ nº. _________________ por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) ____________________ portador(a) da Carteira de 

Identidade nº ____________________ e Inscrito no CREA/_____ sob o n°_______ declara em 

atendimento ao disposto no edital TOMADA DE PREÇO n° ________________ que é detentora de 

todas as informações relativas à execução dos trabalhos ____________________ objeto da citada 

licitação e que não alegará posteriormente o desconhecimento de fatos evidentes à época da vistoria 

para solicitar qualquer alteração do valor do contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a 

vencedora do certame. 

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 

(do representante legal) 

Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca. 

 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Visto do Servidor) 



ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

 

A (empresa), inscrita no CNPJ nº. ______________________, por intermédio de seu representante 

legal o(a) Sr.(a) _________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 

_________________ e do CPF nº. _________________, declara atendimento ao disposto no edital 

da TOMADA DE PREÇO n° _______________ e sob as penas da Lei, que inexistem fatos 

supervenientes impeditivos da habilitação na licitação mencionada, cientes da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências futuras. 

 

 

 

Local e data 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca. 

 



ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI Nº. 

9.854/99) 

 

A empresa, inscrita no CNPJ nº ________________________, por intermédio de seu representante legal 

o(a) Sr.(a) ________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº ____________ e do 

CPF nº ____________, declara em atendimento ao quanto disposto no edital  da TOMADA DE PREÇO 

n° ____________ e para fins do disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, acrescido pela Lei 

nº. 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 (   ). 

 

Local e data 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca. 

 
 



ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E 

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

 

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

modalidade TOMADA DE PREÇO n.º _________, instaurado pelo Instituto Federal da Bahia – Campus 

Salvador, 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. 

Eu,____________________________, RG _________________________, legalmente nomeado 

representante da empresa _____________________________, CNPJ nº 

_____________________________ para o fim de cumprir com as documentações complementares 

previstas no edital na modalidade TOMADA DE PREÇO nº _____, declaro sob as penas da lei, que para 

a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação somente serão utilizados 

produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa de procedência legal, 

decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental 

competente integrante do sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de 

transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato 

poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e 

no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 

contempladas na referida lei. 

Atenciosamente, 

---------------------------------------------------- 

Nome: 

Empresa: 

Carimbo: 

Data: 

 
  



ANEXO VI 
MODELO DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADO PELO IFBA 

 

 

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

http://www.ifba.edu.br/


ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E GRAU DE DIFICULDADE DO OBJETO 

DA LICITAÇÃO 

 

..............................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº. ...................................., por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a)....................................................., portador(a) da 

Carteira de Identidade nº. ........................... e do CPF nº. ........................., declara em atendimento ao 

disposto no edital TOMADA DE PREÇO n° ........................ que é detentora de todas as informações 

relativas à execução dos trabalhos..................objeto da citada licitação e que não alegará posteriormente 

o desconhecimento de fatos evidentes à época da licitação para solicitar qualquer alteração do valor do 

contrato que vier a celebrar, caso a empresa seja a vencedora do certame. 

 

Local e data 

____________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca. 

 

 



ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA. CONFORME 

ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA SECRETARIA DE 

LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

(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) 

 



ANEXO IX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

(TOMADA DE PREÇO) N° XXXX 

 

 

_______________________________ (identificação do licitante), inscrita no CNPJ nº 

_______________, por intermédio de seu representante legal, o Sr. 

______________________________ (nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG nº 

_______________ e do CPF nº _______________, DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada: 

□ microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de 

dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo 

diploma; gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, 

para fins de participação na presente licitação. 

 

Município de __________________, data de _____________ 

 

 

________________________________ 

(assinatura do representante) 

Atenção: emitir em papel que identifique a licitante ou com logomarca. 



ANEXO X 
 

MODELO DE PLANILHA PCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os interessados deverão acessar o site do IFBA www.ifba.edu.br, link de licitações, onde estará 
disponibilizado o documento modelo em arquivo (.xls). 

http://www.ifba.edu.br/


ANEXO XI 
 

PEÇAS GRÁFICAS E DOCUMENTOS TÉCNICOS 
 

 PROJETOS; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os interessados deverão acessar o site do IFBA www.ifba.edu.br, link de licitações, onde estarão 
disponibilizados os documentos.  
 

 
 

 

http://www.ifba.edu.br/
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ANEXO XII 

MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO N.º XX/2016 QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO FEDERAL 
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 
BAHIA – IFBA – CAMPUS SALVADOR, E A 
SOCIEDADE XXXXXXXXXXX XXXXXXX  PARA: 
EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SUBESTAÇÃO 
DA CLINICA ESCOLA NO INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E 
TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS 
SALVADOR, CONFORME TOMADA DE PREÇO 
Nº XX/2016, PROCESSO Nº 
23279.XXXXXX/2016 – XX.  
 

 

Aos XX dias do mês de XXXXXXX do ano de dois mil e dezesseis, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – CAMPUS SALVADOR, CNPJ: 

10.764.307/0002-01 sediado na Rua Emídio dos Santos S/N – Barbalho – Salvador/BA, 

doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Diretor Geral 

Prof. ALBERTINO FERREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, inscrito no CPF nº 182869.925-04, 

e a Sociedade xxx  xxxxx  xxxxxxxxxx, CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx – xx, estabelecida na Rua 

xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx, CEP: xx.xxx-xxx, doravante denominada CONTRATADA, 

neste ato representado pelo Sr. Xxx   xxxxxxxx xxxxxxxx, Brasileiro, CPF nº. xxx.xxx.xxx-xx, 

celebram o presente Contrato, decorrente da TOMADA DE PREÇO Nº XX/2015, processo Nº 

23279.XXXXXX/2016 – XX, 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, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SUBESTAÇÃO DA CLINICA ESCOLA NO INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS 

SALVADOR, de acordo com o EDITAL e seus anexos, em conformidade com as 

condições estabelecidas no ato convocatório da TOMADA DE PREÇO Nº XX/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; 



 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA BAHIA 

CAMPUS DE SALVADOR 
 

 

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 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: 

3.1.1 Cumprir fielmente o presente contrato; 

3.1.2 Cumprir fielmente o edital e seus anexos, 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 PREÇO XX/2016, os quais, juntamente 

com o Projeto Básico e seus anexos, 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 
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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.  

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$ X.XXX.XXX,XX (X X XXXX XXXX X), de 

acordo com os valores especificados na Proposta apresentada na TOMADA DE 

PREÇO Nº XX/2016, incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa 

realização. 
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4.2 Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato 

correrão à conta dos recursos consignados NATUREZA DA DESPESA: 000000-00, 

FONTE DE RECURSO: 0000000000, PTRES: 000000, Notas de Empenho nº 

2015NE800456 no valor de R$ 0.000.000,00 (XXXX XXXXXXX XXXX XXXX). 

 

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 Emissão 

de Nota Fiscal, 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, calculados pro rata die, 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: 

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. 
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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 corresponsabilidade 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 Salvador. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento definitivo do serviço será efetuado pela comissão 

de recebimento de obras e serviços de engenharia, designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado assinado pelas partes após o decurso do prazo máximo de 15 

(quinze) dias úteis, necessário à observação, ou a vistoria que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da lei 8.666/93.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso seja constatado o não cumprimento ou o cumprimento 

irregular de qualquer das condições contratuais, a Comissão de Recebimento lavrará relatório 

circunstanciado dirigido à autoridade contratante indicando as falhas ou irregularidades 

constatadas, e apresentará proposta para a adoção das medidas cabíveis. 

PARÁGRAFO QUARTO – O Recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da 

Contratada pela perfeita adequação técnica da obra. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 

8.1 A VIGÊNCIA do Contrato será de até 300 (trezentos) 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. 

8.2 Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos: 
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8.2.1 O prazo de EXECUÇÃO do objeto contratual é de 240 (Duzentos e quarenta) 

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$ 000.000,00 (xxxx xxxxxx xxxxxxxx 

xxxx) correspondente a 4 % (quatro por cento) do valor do Contrato, na modalidade 

de fiança bancária. 

 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para 

corrigir imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos decorrentes 

da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para satisfazer qualquer 

obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva aos 

casos de multas aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente ou 

pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo das 

penalidades cabíveis. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação, 

somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive 

recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE e emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo dos serviços executados. 

SUBCLÁUSULA SEXTA – Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por 

igual período. 

 

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; 
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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. 

10.3 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. 

10.4  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; 

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. 
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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 ___________ de 2016. 

 

 

____________________________________ 
Albertino Ferreira do Nascimento Junior 

 

 

____________________________________ 
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx 

 

Testemunhas:                                                            __________________________________  
                                                                                 CPF: 
  
                                                                                  __________________________________  
                                                                                CPF: 


