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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA
IFBA CAMPUS PORTO SEGURO

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2022
PROCESSO SEI Nº. 23282.000249/2022-15

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA CAMPUS
PORTO SEGURO através da Comissão Especial de Licitação, instituída Portaria nº 007 de 18 de
fevereiro de 2022 alterada pela Portaria nº 045 de 14 de julho de 2022, designada pela Direção
Geral, do IFBA, CAMPUS PORTO SEGURO, leva ao conhecimento de V.Sa. que realizará licitação na
modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob a forma de EXECUÇÃO
INDIRETA, no regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, de acordo com as disposições contidas
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 Diretrizes Orçamentárias vigente, do Decreto
n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, Decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto n. 7.983, de
08 de abril de 2013, do Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, das Instruções Normativas
SEGES/MP nº 05, de 26 de maio de 2017, Instrução Normativa SLTI/MP nº 1, de 19 de janeiro de 2010,
da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 26 de abril de 2018, Instrução Normativa SEGES/MP nº 6,
de junho de 2018 e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital. Salvo
especificações em contrário, independente de transcrição, todas as citações são referentes à Lei
n. 8.666/93.

1. TERMO DE REFERÊNCIA

1.1 Local: Campus do IFBA/Porto Seguro, Rua BR 367, KM 57,5, Bairro Fontana I, CEP 45.810-000,
Porto Seguro – BA.

1.2 Data, Hora e Local de apresentação das Propostas: dia 05 de AGOSTO de 2022, às 09:30
horas, na Sala de Reunião, Sala 14 – Gabinete - Prédio Central, a Rua BR 367, KM 57,5, Bairro
Fontana I, CEP 45.810-000, Porto Seguro – BA, prosseguindo com o credenciamento dos
participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a realização
de consulta “on line” ao SICAF.

1.3 Estará afixado, no Quadro de Avisos do IFBA, Campus Porto Seguro, cópia do instrumento
convocatório, e divulgado nas páginas: www.portoseguro.ifba.edu.br, www.ifba.edu.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br, informações tel. (73) 3288-6686 ramal 9817/9818.

1.4 Forma de execução: Indireta, Art. 6º, inc. VIII, alíneas “a” a “e” , da Lei 8.666/93.

1.5 Tipo de Licitação: Tomada de Preços / Menor Preço Global, Art. 22 inc II, § 2 da Lei 8666/93

1.6 Prazo máximo para execução dos serviços 120 (cento e vinte) dias corridos sendo prorrogável
na forma do §1º do art. 57 da Lei de Licitações, devidamente precedida de justificativa técnica e
autorização da autoridade competente, com a correspondente adequação do cronograma
físico-financeiro.

1



Comissão Especial de Licitação
Rodovia BR 367, Km 57,5, S/N bairro: Fontana I, CEP:
45810-000, Porto Seguro – BA, Setor DEPAD
Portaria nº 045 de 14 de julho de 2022
Sala de Licitações – COLIC – Prédio Administrativo - Anexo
Tel.: (073) 3288-6686 Ramal 9817/9818 Fax: (073) 3288-6670
CNPJ: nº 10.764.307/0005-46 Inscrição: nº 85.299.403

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

1.8 Autorização para a Licitação: Processo Administrativo nº 23282.000249/2022-15.

1.9 A despesa decorrente da execução da obra, objeto desta licitação, correrá à conta dos
recursos consignados no Orçamento Geral da União para o Exercício de 2022, a cargo do IFBA,
CAMPUS PORTO SEGURO, UASG 158408, ORGÂO 26427, Programa de Trabalho – 000000, Fonte
de Recursos – 0000 - Elemento de despesa – 449051, TED Ocorrências Climáticas n.º 11243: Ação
Orçamentária: 15R4 / PO: 0001 / GND: 4 / Gestor: SETEC

1.9.1 Também será utilizada fonte de recurso para investimento consignado no orçamento do
IFBA, Campus Porto Seguro: PTRES L20RGP4180R PI 171023 Fonte 8100000000 ND 449051

1.9.2 O projeto será cadastrado no CIPI conforme Decreto nº 10.496, de 28 de setembro de 2020, que
institui o Cadastro Integrado de Projetos de Investimento do Governo Federal (CIPI), solução
tecnológica que monitora os investimentos federais em infraestrutura.

1.9.3 O valor máximo estimado da contratação é de R$ 509.619,55 (Quinhentos e Nove Mil
Seiscentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).

1.10 Recomenda-se a utilização de máscara facial, álcool em gel e distanciamento conforme as
normas de proteção contra a Covid-19.

2. OBJETOS DA LICITAÇÃO:

2.1 - A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para

execução de obra para requalificação estrutural do acesso ao campus, entrada do IFBA, Campus Porto

Seguro, sendo composta de nova Guarita de Vigilância com melhoria na via de acesso externa e

também interna, construção de vias para veículos e pedestres, conforme projetos inseridos neste ato

convocatório (Planta Geral e Cortes - Anexo I).

2.2 O critério de julgamento adotado será o menor preço GLOBAL do grupo, considerando os valores
máximos estimados informados por item e metas, observadas as exigências contidas neste Edital e
seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2.3 Nas contratações de obras e serviços de engenharia, a definição do critério de aceitabilidade dos
preços unitário e global, com fixação de preços máximos para ambos, conforme ANEXO II na
planilha estimativa de preços unitários por item e metas, súmula TCU 259.

3. ANEXOS:
Fazem parte integrante desta TOMADA DE PREÇOS:

a) Projeto Básico - ANEXO I;

b) Planilha estimativa de preço – ANEXO II;
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c) Modelo de Declaração de visita ao local da obra - ANEXO III;

d) Orçamento estimativo – ANEXO IV;

e) Cronograma físico-financeiro – ANEXO V

f) Modelo de planilha orçamentária  – orçamento sintético – ANEXO VI

g) Modelo de planilha de composição do BDI – ANEXO VII

h) Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação - ANEXO VIII;

i) Modelo Empregador Pessoa Jurídica - ANEXO IX;

j) Projetos Executivos – ANEXO X

l) Modelo Indicação de Equipe Técnica – ANEXO XI

m) Minuta de contrato – ANEXO XII

n) Modelo Declaração de conhecimento das informações edital - ANEXO XIII

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO À LICITAÇÃO:
4.1 – As empresas licitantes deverão apresentar 02 (dois) envelopes fechados, denominados de
ENVELOPE HABILITAÇÃO E ENVELOPE PROPOSTA COMERCIAL, devendo constar, em todos, no
subscrito, a razão social do proponente e CNPJ, as referências desta Licitação e a denominação do
ENVELOPE;

4.2 – Sociedades nacionais, pessoa jurídica de direito privado, habilitadas na forma da legislação
vigente, cadastradas e habilitadas inicialmente no SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores, cuja regularidade cadastral será confirmada por meio de consulta ‘ON-LINE’ no ato de
abertura da licitação e de conformidade com o Inciso III do Item 7 da IN 05/95;

4.3 – A Proposta para a presente Licitação será recebida pela Comissão Especial de Licitação designada
por Portaria da Direção Geral do IFBA, Campus Porto Seguro.

4.4 – As empresas licitantes deverão apresentar credencial do representante legal, com poderes para
responder pela mesma durante o aludido procedimento licitatório. Caso não apresente, ficará o
representante, sem poderes para questionamentos em ata.

4.5 – Os documentos, cópias autenticadas, ordenados em 02 (dois) envelopes distintos, devidamente
identificados com: CNPJ, telefone e fax, numerados, rubricados e ou assinados pelo licitante com caneta
esferográfica cor azul ou preta, ficando ä critério da Comissão Especial de Licitação exigir os originais de
cada um deles. Serão os seguintes:

4.6 - As empresas consideradas microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), conforme
incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações da Lei
Complementar 147/2014, e que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime diferenciado e
favorecido previsto naquela lei, deverão apresentar, separado de qualquer dos envelopes, uma
declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte.
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4.7 As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das microempresas e empresas de
pequeno porte que não apresentarem a declaração prevista no subitem 4.6 poderão participar
normalmente do certame,

4.8 Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes
legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive,
encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais
para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com
aviso de recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter
os dois envelopes acima mencionados, com antecedência mínima de 1 (uma) hora do momento
marcado para abertura da sessão pública.

4.9 Não poderão participar desta licitação:

4,9,1 proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;
4.9.2 que não atendam às condições destes Edital e seus anexos;
4.9.3 estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4.9.4 que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;

4.9.5 que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou insolvência, em
processo de dissolução ou liquidação;

4.10 - Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –
SICAF, nos termos da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018, deverão apresentar, no envelope
nº 1, a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal e trabalhista, bem
como a Qualificação Econômico-Financeira, nas condições descritas adiante.

4.10.1 - O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP
nº 03, de 2018, mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das
propostas.

5. DO PROCEDIMENTO:

5.1- O representante da licitante, identificado por documento hábil, deverá entregar, impreterivelmente,
os envelopes “Documentação” e “Proposta” até o dia, horário e local já fixados no preâmbulo.

5.1.1- Não será aceita, em qualquer hipótese, a participação de licitante retardatária, a não ser como

ouvinte;

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

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

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

5.1.5 – Conforme jurisprudência do TCU. 4ª ed. p. 326: “Credenciamento do representante legal pode
ser exigido em qualquer modalidade licitatória. Considera-se representante legal pessoa credenciada por
documento hábil. Entende-se por documento hábil para credenciar o representante: estatuto/contrato
social, • quando o representante for sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante,
no qual estejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura; • procuração ou documento equivalente, ambos outorgados pelo licitante, dando poderes ao
representante para se manifestar em nome da concedente, em qualquer momento da licitação.

5.2 - A regularidade do cadastramento e da habilitação parcial da licitante será através de informações
mediante o SICAF confirmada por meio de consulta “on line”, quando da abertura dos envelopes
“Documentação”.

5.3 - Procedida a consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de cada licitante,
que deverão ser assinadas pelos membros da Comissão e por todos os representantes das licitantes
presentes. As declarações serão juntadas aos autos do processo licitatório.

5.4 - Havendo irregularidade da empresa no cadastramento constantes do SICAF, será a mesma

inabilitada.

5.5 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope
“Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta TOMADA DE PREÇOS
ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior.

5.6 - Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou realização de
diligências ou consultas, a Comissão decidirá sobre a habilitação de cada licitante.

5.7 - Se, eventualmente, surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato pela Comissão
Especial de Licitação e conduzam à interrupção dos trabalhos, serão elas consignadas em ata e a
conclusão da habilitação dar-se-á em sessão convocada previamente, ou mediante publicação na página
web do IFBA, Campus Porto Seguro no endereço www.portoseguro.ifba.edu.br.

5.8 - 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.

5.9 - Ocorrendo o desdobramento da sessão de habilitação, nova data e horário serão estabelecidos
pela Comissão Especial de Licitação para a abertura dos envelopes “Proposta”.

5.10 - Após a abertura dos envelopes “Documentação”, os demais, contendo as “Propostas”, serão

abertos:

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

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

5.12 - As aberturas dos envelopes “Documentação” e “Proposta” serão realizadas em sessão pública, da
qual se lavrará ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão Especial de Licitação e pelos
representantes legais das licitantes presentes.

5.13 - Consideradas as ressalvas contidas neste Edital, qualquer reclamação deverá ser feita no ato da
reunião pelos representantes legais das licitantes presentes;
5.14 - A inabilitação da licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases subseqüentes.

5.15 - Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta” em
um único momento, em face do exame da documentação e da conformidade das propostas
apresentadas com os requisitos deste edital, os envelopes não abertos, já rubricados no fecho, ficarão
em poder da Comissão Especial de Licitação até a data e horário marcados para prosseguimento dos
trabalhos.

5.16 - Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da Comissão
Especial de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão.

5.17 - Após a fase de habilitação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação.

5.18 - Ultrapassada a fase de habilitação das licitantes e abertas as propostas, não caberá
desclassificá-las por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só
conhecidos após o resultado do julgamento.

5.19 - É facultada à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase desta
TOMADA DE PREÇOS, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente
das propostas.

5.20 - Considera-se como representante legal qualquer pessoa investida de poderes pela licitante,
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para falar em seu nome durante a reunião de
abertura dos envelopes, seja referente à documentação ou à proposta.

5.21 - Entende-se por documento credencial:

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

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

seu nome em qualquer fase desta licitação;

5.22 -  Cada representante poderá representar apenas uma licitante;

5.23 - O documento de representação deverá ser apresentado à Comissão Especial de Licitação no

início dos trabalhos, isto é, antes da abertura dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.
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5.24 - A não apresentação do documento legal de representação não inabilitará a licitante, mas impedirá

o seu representante de se manifestar e responder em seu nome.

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

6. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES:

6.1 - Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à
Comissão Especial de Licitação, simultaneamente, sua documentação e propostas de preço, em
envelopes separados, fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em
caracteres destacados, além da razão social e do CNPJ da licitante, os seguintes dizeres:

TOMADA DE PREÇOS Nº   01 /2022
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

DOCUMENTAÇÃO - ENVELOPE Nº 01

TOMADA DE PREÇOS Nº  01  /2022
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA-IFBA

PROPOSTA - ENVELOPE Nº 02

7. DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO)

7.1. - Declaração de visita ao local da obra, conforme item 8.1, conforme modelo ANEXO III, emitida pela
licitante, com visto do servidor do Campus onde serão executados os serviços, quando for o caso..

7.1.1 - A empresa licitante que não realizar a visita ao local da obra deve apresentar declaração
conforme modelo do Anexo XIII tomando conhecimento de todas as informações, documentos e
condições inseridas neste Edital.

7.1.2 - A licitante poderá obter informações sobre o endereço a ser visitado no Departamento
Administrativo - DEPAD, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para o recebimento dos
envelopes de documentação de habilitação e proposta, fixada neste edital, pelo telefone (73) 3288-6686
ramal 9818 / 9834

7.2 - Prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos (preencher modelo
declaração Anexo XI), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, competente da região a que estiver vinculada a licitante, que
comprove atividade relacionada com o objeto, através da Certidão de Registro e Quitação.

7.2.1 - Conforme a LEI Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010 é garantido para todos os
efeitos que os ARTs podem ser substituídos por RRTs conforme legislação profissional vigente.

7.2.1 - Tratando-se de empresa de engenharia com sede em outra unidade da federação,
exigir-se-á, ainda, o visto da Certidão de Registro e Quitação no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Estado da Bahia, conforme Resolução n. 413, de 27 de junho de 1997 - CONFEA.
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7.2.3 - Conforme art. 5 parágrafo único da Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010 o
registro/certidão do profissional no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU o habilita a atuar em
todo território nacional.

7.3 - Atestado(os) de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado
contratante do serviço, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhado de Certidão de
Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou CAU, em nome de profissionais de nível superior,
legalmente habilitados, integrantes do quadro permanente da empresa licitante, onde fique comprovada
a responsabilidade técnica na Construção de prédios públicos, comerciais ou industriais, proporcionais
em termos quantitativos a obra objeto desta licitação (ARTs e/ou RRTs):

7.3.1 - Em relação a comprovação de experiência técnica, será permitido ao licitante a
inserção de mais de um atestado. O somatório de atestados para verificação de capacidade técnica será
permitido, nesse sentido é o entendimento do TCU, cuja jurisprudência pacífica considera possível o
somatório de atestados independentemente de previsão editalícia (TCU: Acórdão nº
1.983/2014-Plenário; Acórdão nº 1.231/2012-Plenário e; Acórdão nº 1.890/2006-Plenário).

7.4 - Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico, adequados e disponíveis para
a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe
técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

7.5 - A comprovação de vínculo profissional se fará com a apresentação de cópia da carteira de trabalho
(CTPS) em que conste a licitante como contratante, do contrato social da licitante em que conste o
profissional como sócio, do contrato de trabalho devidamente registrado no CREA e/ou CAU, em que
conste o profissional como responsável técnico.

7.6- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, todas serão inabilitadas;

7.7- Declaração indicando o nome, CPF e nº do registro na entidade profissional competente do
responsável técnico que acompanhará a execução dos serviços de que trata o objeto desta TOMADA
DE PREÇOS;

7.7.1 - O nome do responsável técnico indicado deverá constar dos atestados de responsabilidade
técnica apresentados para qualificação técnica da licitante.

7.8 - Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica;

7.9 - Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, conforme modelo do ANEXO VIII;

7.10 - Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a de qualquer trabalho a menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 (Lei n.º 9.854/99), ANEXO IX;

7.11 - 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.
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7.12 - Os documentos exigidos nesta TOMADA DE PREÇOS poderão ser apresentados no original, por
qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Especial
de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial.

7.13 - Os documentos serão autenticados pela Comissão Especial de Licitação, a partir do original, no
horário de 09:00 às 11:00 horas do dia anterior à data marcada para o recebimento e abertura dos
envelopes;

7.13.1 - Serão aceitas somente cópias legíveis;

7.13.2 - Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

7.13.3 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer
documento, sempre que julgar necessário.

7.13.4 – Caso a licitante queira apresentar proposta para mais de 01 (um) lote, não se faz necessário à
apresentação de mais de 01 (um) envelope de habilitação.

7.13.5 - Em nenhuma hipótese o licitante poderá alegar desconhecimento das condições existentes para
elaboração do orçamento e das planilhas, bem como para a execução do contrato e cumprimento das
obrigações decorrentes.

7.14 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão
verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade,
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

d) Lista de Inidôneos, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – TCU;

7.14.1 - Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das
alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU
(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

8. DA VISITA AO LOCAL DA OBRA:
8.1 - Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar os projetos executivos e todos os
documentos do Edital preenchendo a declaração ANEXO XIII e poderá realizar visita ao local da obra,
conforme o art. 30, III, da Lei 8.666, de 1993, executando todos os levantamentos necessários ao
desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser
alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

8.2 - A visita ao local da obra poderá ser realizada até o segundo dia útil anterior à data fixada no
preâmbulo deste Edital para o recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta de preço” e
será efetuada em companhia de servidor(a) do Campus onde será executado a obra, com visto do
mesmo, conforme ANEXO III.
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8.3 - A visita ao local da obra poderá ser realizada por engenheiro civil, arquiteto ou técnico em
edificações, devidamente registrado no CREA e/ou CAU e autorizado pelo responsável técnico indicado
pela empresa para os serviços, caso não seja ele mesmo que participe da vistoria;

8.4 – A declaração de visita será individual para cada lote visitado pela licitante.

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 VI

9.1.3 - Cronograma físico-financeiro, conforme ANEXO V

8.1.4     - Planilha de Composição de BDI, conforme modelo VII

9.2 – Apresentar Planilha de Composição de Custos Unitários de todos os itens e subitens que compõem
o Anexo IV – Orçamento Estimativo.

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

9.3.1 - De preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos
ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada; em todas as páginas pelo
representante legal da licitante ou procurador, nos termos do estatuto ou contrato social da empresa, ou
por instrumento particular de procuração com firma reconhecida.

9.3.2 - Conter preços dos serviços em moeda nacional vigente;

9.3.3 - Declaração de que o preço proposto inclui todas as despesas com materiais e equipamentos,
ferramentas, pró-labore, salários, encargos sociais e demais benefícios atribuídos aos trabalhadores na
forma da lei, transportes, carga e descarga, fretes e seguros, lucros, todos os tributos incidentes e
demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa da obra
discriminada nos projetos;

9.3.4 - Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas necessários ao desenvolvimento dos trabalhos,
enfim, quaisquer outras despesas necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos
quaisquer descontos que venham a ser concedidos. Os impostos, as taxas, as despesas indiretas e o
lucro bruto da licitante deverão estar considerados em item específico-BDI.

9.3.5 - CNPJ, número(s) de telefone(s) e de fax e, se houver e-mail e o respectivo endereço com CEP,
devendo fazer referência ao banco, a agência e respectivos códigos e o n.ºda conta para efeito de
emissão de nota de empenho e posterior pagamento;

9.3.6 - Conforme Lei 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolução CONFEA nº. 282, de 24 de agosto
de 1983 e Legislação CAU, o responsável técnico da licitante, engenheiro ou arquiteto (CREA e/ou CAU)
deverá carimbar e assinar todas as páginas dos orçamentos e especificações constantes na proposta de
preço.
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9.3.7 - A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, contada da data estabelecida no
preâmbulo desta TOMADA DE PREÇOS para o recebimento dos envelopes “Documentação” e
“Proposta”.

9.4 - As licitantes deverão, para fins de elaboração da proposta, verificar e comparar todos os projetos
fornecidos para execução dos serviços:

9.5 - No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem como transgressões às Normas
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à licitante formular imediata comunicação escrita à
Comissão Especial de Licitação, através do protocolo do IFBA no prazo de até 5 (cinco) dias úteis para
recebimento dos envelopes de “documentação” e “proposta de preços”, para fins de esclarecimentos por
parte da Comissão.

9.5.1 Pedidos de esclarecimentos/impugnações apenas serão aceitos dentro do prazo legal.

9.6 - Em nenhuma hipótese o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às
características técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e preço dos serviços,
equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus termos
originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão
analisadas pela Comissão Especial de Licitação;

9.6.1 - A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal
presente à reunião de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo
desclassificada a licitante que não satisfizer tal exigência;

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

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

9.7 - A empresa licitante deverá apresentar comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratação, através do Balanço Patrimonial, devidamente registrado na
Junta Comercial (art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93). O balanço patrimonial deverá estar assinado por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

9.8 - O não comparecimento de representante da empresa licitante ao ato de abertura das propostas ou
a falta de sua assinatura na respectiva ata implicará na aceitação das decisões da Comissão
Permanente 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 – Caso a licitante queira apresentar proposta para mais de 01 (um) lote, os mesmos deverão ser
entregues em envelopes separadamente.
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10. DA COMPOSIÇÃO DO BDI:

10.1 - Todas as licitantes deverão apresentar como parte integrante de suas propostas, composição
analítica do BDI (bonificação e despesas indiretas) segundo a fórmula:

BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] x 100

onde:
IMP = impostos incidentes sobre o faturamento;
ADM =  despesas administrativas (central e local);
DEF = despesas financeiras e seguros;
RIS = riscos e imprevistos;
LB = lucro bruto.

Observação: A parcela IMP deverá considerar os valores de PIS, CONFINS e ISS.

No orçamento estimado pelo IFBA, Campus Porto Seguro foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI de 25,22%, memória de cálculo do BDI - ANEXO VII

SEG = 0,80%;
ADM = 3,00%;
DEF = 0,59%;
RIS = 0,97%;
LB = 6,16%.

Os impostos incidentes sobre o faturamento considerados foram:

ISS = 2,50%
PIS = 0,65%;
COFINS = 3,00%.
CPRB = 4,50%

10.2 Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro e
acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra,
não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

10.3 As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos
na legislação tributária;

10.4 As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS,
PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas a que estão
obrigadas a recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006.

10.5 Será utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos casos de aditivos contratuais
incluindo novos serviços, sempre que a taxa de BDI adotada pela contratada for injustificadamente
elevada, com vistas a garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal e ao art. 14 do Decreto 7.983/2013;

10.6 Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local
relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo
cronograma.
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10.7 Na apresentação do detalhamento dos encargos sociais o licitante deverá declarar se recolhe os
encargos sociais com o benefício da desoneração da folha de pagamento criada pela Lei 12.546/2011
ou não. Somente o fornecedor que seja beneficiado pela desoneração da folha de pagamento
poderá informar o percentual de INSS na composição do BDI.

11. DOS PRAZOS

11.1 - A obra deverá ser executada no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a
partir do início das obras.

11.2 - O prazo para início da obra será de até 10 (dez) dias corridos contado do recebimento da Ordem
de Serviço expedida pela Direção Geral do IFBA, Campus Porto Seguro; e o da conclusão, o proposto
pela contratada, se inferior ao máximo definido no caput desta Condição;

11.3 - Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser previamente
comunicado por escrito à Fiscalização da obra;

11.4 - Quaisquer serviços a serem realizados fora dos referidos horários dependerão de prévia e formal
comunicação a Gerência de Fiscalização da PRODIN e não implicarão nenhuma forma de acréscimo ou
majoração do preço pactuado para a execução da obra ora licitada, razão pela qual será improcedente a
reivindicação de restabelecimento de equilíbrio econômico-financeiro, bem, ainda, “horas-extras” ou
“adicionais-noturnos”, uma vez que a contratada se obrigará a dimensionar o horário dos trabalhos de
acordo com os parâmetros apontados nesta TOMADA DE PREÇOS.

11.5 - O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior à 5 (cinco) anos, contado do Termo de
Recebimento Definitivo da obra a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente.

11.6 - Caso os prazos estabelecidos nas Condições anteriores não estejam expressamente indicados na
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento.

11.6.1 - O prazo previsto no item 10.1 e 10.2 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado
pela contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, devidamente
comprovado e aceito pela Administração do IFBA.

11.7 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das
propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse do IFBA, poderá ser solicitada
prorrogação geral da validade referida a todas as licitantes classificadas, por igual prazo, no mínimo.

11.8 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a
solicitação ou a convocação de que tratam o item 10.7, as licitantes ficam liberadas dos compromissos
assumidos.

12. DO ENQUADRAMENTO LEGAL DA LICITAÇÃO

12.1 - Trata-se de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo “MENOR PREÇO”
enquadrada nos artigo 22, Inc. II, § 2, artigo 23, alínea b), artigo 21, Inc. III da Lei n.º 8.666/93.

13. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
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13.1 - 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:

13.1.1 - Apresentarem valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade por meio
de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto;

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

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor

orçado pela Administração; ou,

b) valor orçado pela Administração.

13.1.3 - Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da proposta for
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será exigida, para
a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades prevista neste edital,
igual a diferença entre o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta.

13.2 - Os preços de cada item da planilha não poderão ultrapassar o valor mencionado para o
item na referida planilha de orçamento estimativo, ANEXO II - inserida no link site/drive -
fornecido pelo IFBA, Campus Porto Seguro.

13.3 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Especial de Licitação poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação e/ou de outras propostas, escoimadas das causas referidas na
condição anterior.

13.4 - Não atenderem às exigências contidas nesta TOMADA DE PREÇOS.

14. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

14.1 - Após analisar a conformidade das propostas com o estabelecido nesta TOMADA DE PREÇOS e

seus Anexos será declarada como mais vantajosa para a Administração a oferta de menor preço global;

14.1.1 - Considera-se preço global o valor total apurado na proposta, ou seja, o somatório de todos os
itens da planilha de preços apresentada para o lote;

14.2 - A Comissão Especial de Licitação solicitará parecer de técnicos pertencentes a Pró-Reitoria de
Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional do IFBA, para orientar-se na sua decisão;

14.2.1 - A Prodin designará servidor qualificado para assessorar a Comissão de Licitação e
emitir Parecer Técnico para orientar a decisão da Comissão durante o julgamento das propostas.

14.3 - A Comissão Especial de Licitação reserva-se o direito de solicitar das licitantes, para efeito de
análise e caso entenda necessário, a apresentação das seguintes informações:
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14.3.1 - Relação da marca e do modelo dos materiais considerados na composição dos preços

ofertados.

14.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista nesta TOMADA DE PREÇOS,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das
demais licitantes.

14.5 - À Comissão Especial de Licitação, além do recebimento e exame das propostas, caberá o
julgamento da obediência às condições aqui estabelecidas, bem como em seus Anexos, e a decisão
quanto às dúvidas ou omissões deste Edital.

14.6 - Fica assegurado ao IFBA, Campus Porto Seguro o direito de revogar ou anular a licitação, de
conformidade com o estabelecido no Artigo 49.

14.7 - Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, será
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

15. DO DESEMPATE

15.1 - No caso de empate entre duas ou mais propostas o critério de classificação dar-se-á conforme o §
2ºº do Artigo 45.

15.2 Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas
para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na
aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial.

16. DOS RECURSOS

16.1 - Observado o disposto no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao
Presidente da Comissão Especial de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação
do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do julgamento das
propostas, anulação ou revogação desta TOMADA DE PREÇOS.

16.2 - Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta TOMADA DE
PREÇOS com vista franqueada aos interessados.

16.3 - 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.

16.4 - O recurso interposto deverá ser comunicado à Comissão Especial de Licitação, logo após ter sido
protocolizado no Serviço de Protocolo do IFBA, Campus Porto Seguro

17. DA ADJUDICAÇÃO

17.1 - Os serviços serão contratados com o Licitante classificado, com o menor preço global, após
homologação.
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17.2 - Ocorrendo à desclassificação do Licitante vencedor por desatendimento a notificação referida
desta licitação, o IFBA, Campus Porto Seguro, poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem
de classificação para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro
classificado, conforme o § 2ºo do Artigo 64.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

18.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário
que:

18.1.1. não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade
da proposta;

18.1.2. apresentar documentação falsa;

18.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

18.1.4. ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.5. não mantiver a proposta;

18.1.6. cometer fraude fiscal;

18.1.7. comportar-se de modo inidôneo.

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

18.3 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:

I. advertência;
II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido,
até o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;
III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento
de contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

18.4 - 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.

18.5 - 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.

18.6 - As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não
fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será
retido o valor da multa, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos
débitos fiscais.
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19. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

19.1 - A fiscalização deste serviço será exercida pela Diretoria de Infraestrutura do IFBA / Dinfra e equipe

de fiscalização do IFBA, Campus Porto Seguro.

19.2 - O Fiscal do contrato (juntamente, quando exigir o caso, com seus respectivos auxiliares) é o
representante do IFBA, designado para acompanhar e exercer a fiscalização do contrato (ou ajuste que
resultar pactuação formal), em todas as suas fases, na respectiva vigência, e estará especialmente
atribuído de poderes, a fim de cumprir os ditames e parâmetros que a lei n.º 8.666/93, estabelece, de
especial forma, para as disposições contidas nos seus arts. 67 a 76.

19.3 – O Fiscal do Contrato é a única pessoa credenciada pelo IFBA, Campus Porto Seguro para
certificar Notas Fiscais relativas à conclusão de eventos e/ou serviços.

19.4 - O Fiscal do Contrato será a pessoa credenciada para prestar quaisquer informações e/ou
esclarecimentos de qualquer natureza.

19.5 – A Contratada se obriga a cumprir fiel e integralmente perante o IFBA, Campus Porto Seguro
exigências que venham a ser feitas pelo Fiscal do Contrato, que terá plenos poderes para:

19.6 – Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos relacionados à qualidade, prazo e
segurança dos serviços prestados, bem como o desempenho do(s) empregado(s) da Contratada.

19.7 - Rejeitar materiais e serviços que não atendam às especificações ou que não esteja de acordo com
a técnica adequada, ficando a Contratada na obrigação de aceitar e atender às solicitações sem ônus
para o IFBA.

19.8 – Exigir a complementação ou substituição imediata de equipamentos e de pessoal especializado
que a juízo do IFBA, Campus Porto Seguro não atendam às necessidades ou exigências do serviço por
mal desempenho ou em quantidades inferior ao mínimo julgado necessário para atender os requisitos de
qualidade, prazo e segurança dos serviços.

19.9 - A Contratada proporcionará ao Fiscal do Contrato total liberdade para o pleno exercício de suas
funções, devendo atender, de imediato, as exigências por ele impostas ou se vier a discordar, interpor
recursos junto a Diretoria do IFBA, Campus Porto Seguro.

19.10 – 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.

19.11 O recebimento dos serviços será de competência e responsabilidade exclusiva do IFBA, Campus
Porto Seguro através da comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia a quem caberá
verificar se foram cumpridos os termos da TOMADA DE PREÇOS e demais requisitos.

20. PAGAMENTO

20.1 - O IFBA, Campus Porto Seguro emitirá Empenho para cobrir os pagamentos dos serviços a serem

adquiridos.
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20.2 - As medições dos serviços para pagamento serão baseadas no cronograma físico-financeiro
aprovado pelo IFBA, Campus Porto Seguro, considerando os serviços efetivamente medidos e
apresentados num prazo não inferior a 30 dias.

20.2.1 - será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local
relativamente ao andamento físico do objeto contratual, nos termos definidos no Projeto Básico e no
respectivo cronograma físico-financeiro.

20.2.2 - é admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento
Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital.

20.3 - Os pagamentos far-se-ão após a aprovação das medições pela fiscalização designada pela
Direção Geral do IFBA, Campus Porto Seguro.

20.4 - Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser acompanhada de documentação
probante do vínculo regular dos empregados da empresa como:

20.4.1 Guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários (GPS e GRF) e trabalhistas
decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia autenticada;
- Ficha de registro (quando da assunção da obra)

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

- Cópias dos cartões de ponto, frente e verso;

- Cópias dos recebimentos de pagamento;

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

- TCRT diante de eventual dispensa;

- Cópias dos formulários necessários à percepção do seguro desemprego.

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

20.6 - A Contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e

incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los,

caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do artigo 57 da Lei n°

8.666, de 1993.

20.7 - A empresa é a única responsável pela cotação correta dos encargos tributários. Em caso de
erro ou cotação incompatível com o regime tributário a que se submete, serão adotadas as
orientações a seguir:

20.7.1 cotação de percentual menor que o adequado: o percentual será mantido durante toda a
execução contratual;

18



Comissão Especial de Licitação
Rodovia BR 367, Km 57,5, S/N bairro: Fontana I, CEP:
45810-000, Porto Seguro – BA, Setor DEPAD
Portaria nº 045 de 14 de julho de 2022
Sala de Licitações – COLIC – Prédio Administrativo - Anexo
Tel.: (073) 3288-6686 Ramal 9817/9818 Fax: (073) 3288-6670
CNPJ: nº 10.764.307/0005-46 Inscrição: nº 85.299.403

20.7.2 cotação de percentual maior que o adequado: o excesso será suprimido, unilateralmente da
planilha e haverá glosa, quando do pagamento.

20.8 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
últimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou à fiscalização, a
qualquer tempo, comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem
anterior.

20.9 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

21. RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

21.1 - Cabe ao IFBA, Campus Porto Seguro a definição precisa do objeto desta Licitação, especificações

e referências necessárias ao perfeito entendimento dos serviços a serem executados.

22. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

22.1 - A Contratada assumirá integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os
elementos técnicos fornecidos pelo IFBA, Campus Porto Seguro.
22.2 - Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.

22.3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente
habilitado para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
e/ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU , aceito pela CONTRATANTE, para execução das
obras.

22.4 - Todas as despesas decorrentes da execução do objeto deste certame ocorrerão por conta da
CONTRATADA, tais como alvarás, licenças de implantação, habite-se e demais taxas e emolumentos.

22.4.1 - Em relação a licença de implantação segue documentos necessários a serem
providenciados pela empresa CONTRATADA junto a autoridade municipal:

- CND Tributária do Imóvel;
- Registro do Imóvel atualizado;
- Cópia dos documentos da empresa CONTRATADA (última alteração contratual, cnpj e cópia dos

documentos dos sócios);
- CND e cópia da carteira profissional do responsável pelo projeto arquitetônico ou edificações
- CND e cópia carteira profissional do responsável pela execução da obra;
- ART/RRT do projeto arquitetônico ou edificações;
- ART/RRT de execução da obra;
- Projeto arquitetônico ou edificações em 02 vias;
- Cópia licença implantação;
- Cópia habite-se das construções existentes.

23. GARANTIA CONTRATUAL
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23.1 A licitante vencedora prestará garantia de execução, na modalidade de fiança bancária ou seguro
garantia no percentual de 4% (quatro por cento) do valor do contrato, conforme disposto no art. 56 da Lei
nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

23.2 - Caso o contrato seja prorrogado a garantia deve ser prorrogada por igual período.

23.3 - No caso de alteração contratual com acréscimo do valor original, a Contratada deverá apresentar,
antes da celebração do termo aditivo, garantia complementar correspondente a 4% do valor do
acréscimo, ou substituir a garantia original por outra correspondente a 4% do novo valor do contrato.

23.4 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

23.4.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

23.4.2 prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

23.4.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

23.4.4 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas
pela contratada, quando couber.

24. REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO

24.1 - O IFBA, Campus Porto Seguro reservar-se-á o direito de no interesse do Serviço Público, sem que
aos licitantes caiba qualquer tipo de reclamação ou indenização:

a) Adiar a data de abertura da presente licitação;

b) alterar as condições da TOMADA DE PREÇOS, e outros elementos que digam respeito à presente

licitação.

24.2 - 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.

24.3 - Constatada a ilegalidade de ato pertinente a esta licitação, de ofício por provocação de terceiros,
mediante parecer escrito e fundamentado, a licitação será anulada, induzindo a anulação do contrato, se
houver.

24.4 - O desfazimento do processo licitatório, por anulação ou revogação, importa em contraditório e
ampla defesa dos licitantes que dela participarem.

25. DO TERMO DE CONTRATO

25.1 - Sem prejuízo do disposto da Lei n.º 8.666/93, o contrato referente à execução das obras será
formalizado e conterá, necessariamente, as condições já especificadas neste Ato Convocatório.
Quaisquer condições apresentadas pela adjudicatária em sua proposta, se pertinentes, poderão ser
acrescentadas ao contrato a ser assinado.

25.2 - Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, deverá ser firmado Termo de
Contrato, prorrogável na forma dos arts. 57, § 1° e 79, §5º da Lei n° 8.666/93.
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25.3 - Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF
e ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos
autos do processo. Tão-somente a inscrição no CADIN não determina a impossibilidade de contratar.

25.3.1 - Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de
aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

25.4 - Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que mantém as
mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à assinatura, poderá ser
convocado outro licitante para celebrar o ajuste, desde que respeitadas a ordem de classificação e
mantidas as mesmas condições da proposta vencedora, sem prejuízo das sanções previstas neste
edital e demais normas legais pertinentes.

26. DA ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO

26.1 - O IFBA, Campus Porto Seguro convocará oficialmente a adjudicatária, durante a validade da sua
proposta para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato sob pena de decair o direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n.º 8.666/93.

26.2 - O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela
adjudicatária durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração
do IFBA, Campus Porto Seguro.

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

26.4 - A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração do IFBA, caracteriza o descumprimento
total da obrigação assumida, sujeitando-a às penalidades legalmente estabelecidas.

27. DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS

27.1 - No caso de divergência de informações entre os desenhos de execução dos projetos e as
especificações, prevalecerá primeiramente o contido nas especificações, seguido da planilha
orçamentária e, por último, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZAÇÃO.

27.2 - As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes deste Edital,
serão resolvidas pelo IFBA, Campus Porto Seguro com apoio e supervisão da Pro-Reitoria de
Infraestrutura da PRODIN – IFBA.

27.3 - Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a contratada
estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços constantes das
Especificações Técnicas.
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27.4 - A contratada ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas especificações,
não se admitindo modificações sem a prévia consulta do IFBA, Campus Porto Seguro.

27.5 - A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, em local estratégico, “container”
tipo caçamba, para o recolhimento diário dos entulhos provenientes da obra.
27.6 - Instrução Normativa (IN) nº 53/2020 Art. 15. Os editais e respectivos contratos administrativos
celebrados devem prever expressamente a possibilidade de cessão dos créditos decorrentes da
contratação de que trata esta Instrução Normativa. Art. 19. Os contratos em andamento poderão ser
objeto de operação de crédito nos termos desta Instrução Normativa, desde que celebrado termo aditivo,
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

28. DISPOSIÇÕES GERAIS

28.1. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta TOMADA DE PREÇOS, excluir-se-á o dia do inciso e
incluir-se-á o do vencimento.

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

28.3. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço, Rod. BR 367, S/N, Km 57,5, Fontana I, Porto
Seguro - BA e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço eletrônico
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro, nos dias úteis, no horário das 08:00 horas às 17:00 horas,
mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista
franqueada aos interessados e onde serão recebidos os documentos de habilitação dos licitantes não
credenciados no SICAF, para efeito de cadastramento por esta Administração (art. 22, § 2º, da Lei nº
8.666, de 1993).

Porto Seguro, 14 de Julho de 2022.

Comissão

Presidente

Ademir da Silva Santos

Membros

Edimar Santos Maciel
Maurício da Rocha
Jilton de Sant’Ana
Leonardo Silva Vasconcelos
Aristides Carlos Souto Rocha
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ANEXO I

PROJETO BÁSICO E MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para execução, conforme os termos deste
Projeto Básico, a partir das prioridades estabelecidas pela instituição e em conformidade com as normas
técnicas pertinentes e legislação em vigor, da obra destinada à requalificação do acesso ao IFBA,
Campus Porto Seguro, com construção dos seguintes elementos:

a) GUARITA DE VIGILÂNCIA com portão de acesso, vias de acesso para veículos e para pedestres.

Este documento apresenta o Projeto Básico, Memorial Descritivo e Especificações Técnicas referentes
à execução da OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO ACESSO AO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO, BA,
situado na Rodovia BR 367, Rua José Fontana, 1, Porto Seguro - BA, em conformidade com as
disposições deste Projeto Básico e seus anexos que o integram e complementam.

O objetivo é estabelecer a indicação, localização e especificação de todos os materiais relacionados
com a execução desta obra.

Os serviços serão executados em estreita observância às indicações constantes dos projetos a seguir
referidos, cujo responsável técnico está indicado.

O construtor deverá ter procedido à prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem como
minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos, de modo a seguir as orientações e
determinações do Caderno de Encargos da PINI, a NR18, as normas técnicas pertinentes, e o código
de obras.

2. JUSTIFICATIVA

No ano de 2009, o IFBA, Campus Porto Seguro iniciou o seu funcionamento em um edifício
pré-existente na cidade, a Escola Brasil Profissional, construído a aproximadamente 22 anos.
Posteriormente passou por três ampliações: a primeira, com a construção de dois edifícios destinados a
salas de aula e serviço; a segunda, com a construção do ginásio de esportes; e a terceira, com a
construção e funcionamento de um edifício maior e que hoje abriga a maior parte das salas de aula e
laboratórios do campus.

Esse processo de ocupação ocorreu de maneira quantitativa, agregando-se novos projetos às unidades
pré-existentes. Na maioria das vezes, sem uma inter-relação ou “diálogo” projetual sustentável entre as
partes componentes do conjunto. Somado a isso, decorrente das especificidades contratuais
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celebradas entre a Escola Brasil Profissional e o IFBA, resultou na impossibilidade de se fazer
adaptações no primeiro edifício do Campus Porto Seguro, e reforçaram os efeitos de isolamento e
independência de cada um dos três edifícios do Campus.

São perceptíveis os problemas relacionados às condições anteriormente descritas:

a) Guarita de acesso mal localizada e subdimensionada para garantia da segurança dos
usuários;

b) Estacionamento sem pavimentação e rede de drenagem;
c) Espaço de circulação de pedestres em conflito com as vias e espaços de uso de veículos,

comprometem a mobilidade, dentro e fora do Campus;
d) Inexistência de rotas acessíveis devido a obstáculos físicos e visuais;
e) Inexistência de espaços lúdicos e de encontros que possibilitem uma maior qualidade

àqueles que acessam as atividades ofertadas pelo e no campus.

Desta forma, para a requalificação do espaço de acesso do Campus Porto Seguro o Projeto
Arquitetônico e de Desenho Urbano prevê a relocação e construção de uma nova guarita, maior e
melhor posicionada; a reforma e pavimentação das vias de acesso, separando a circulação de veículos
de pedestres; a adequação da circulação de pedestres às normas de acessibilidade.

O Campus Porto Seguro possui um acesso inadequado e muito degradado pelo tempo, guarita
extremamente pequena e carece de acessibilidade física às pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzida. Assim, essa obra de requalificação visa melhorar o acesso das pessoas e veículos à
instituição, assim como restaurar um espaço de convivência e permitir deslocamentos internos
organizados e seguros neste local.

A instituição não possui uma entrada padronizada, sendo que a guarita de acesso é pequena e não
possui a estrutura necessária para abrigar os dois postos de vigilância (não possui banheiro), o acesso
de veículos também é prejudicado, pois não há sinalização e nem controle por cancelas, do
estacionamento não pavimentado sofre com constantes alagamentos devido a constantes chuvas, sendo
que não possui sistema de drenagem, não possui uma correta divisão das vagas e nem critérios de
acessibilidade. Diante dos problemas apresentados se faz necessária a realização da obra de
requalificação da entrada da instituição, trazendo segurança, melhoria da acessibilidade e visibilidade
para o IFBA, Campus Porto Seguro.

3. FUNDAMENTO LEGAL

Os serviços poderão ser executados com fundamento no Inciso I do artigo 22, combinado com o inciso I,
alínea “c” do artigo 23 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Destaca-se também que a
licitação com base nas justificativas já apresentadas atendem ao art. 3º do Decreto n. 8540/2015 quanto
a essencialidade de seu objeto e o relevante interesse público.

4. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos ambientais são as alterações no ambiente causadas pelas ações humanas. Os impactos
ambientais podem ser considerados positivos e negativos. Os impactos negativos ocorrem quando as
alterações causadas geram risco ao ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço.
Por outro lado, os impactos são considerados positivos quando as alterações resultam em melhorias ao
meio ambiente. A presente contratação visa gerar impactos ambientais positivos, uma vez que haverá
previsão da responsabilidade ambiental da futura contratada, que todo o material e equipamento a ser
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fornecido deverá considerar a composição, características ou componentes sustentáveis, atendendo,
dessa forma, o disposto na Instrução Normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, Capítulo III,
artigo 5.º, I, II, III e § 1º, exceto aqueles em que não se aplica a referida norma.

A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01/2010;
da Resolução Conama nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução Conama nº 416, de 30 de
setembro de 2009; bem como da Resolução Conama Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja
assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos. A
CONTRATADA deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre
resíduos sólidos. Os serviços a serem contratados deverão estar sujeitos às resoluções Conama
237/1997 Anexo I para avaliação da necessidade ou não de licenciamento ambiental prévio e Resolução
Conama 01/1986 para aprovação de estudo de impacto ambiental.

4.1 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Conforme previsão do art. 4º da IN 01/2010 e art. 3º do Decreto n. 7.746/2012 serão consideradas
práticas sustentáveis na obra:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
b) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
d) maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
e) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;
f) uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
g) origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras;
h) utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal

sustentável ou de reflorestamento.

4.2 - RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO

A CONTRATADA deve elaborar e executar o Projeto de Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil
- PGRCC, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através
da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, deverá ser estruturado em conformidade com o modelo
especificado pelos órgãos competentes.

5. METAS SOCIAIS

Os indicadores sociais com a contratação de empresa de engenharia para execução das obras objeto
deste edital na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do IFBA, Campus Porto Seguro
apontam para uma educação de qualidade, ocupando posição de referência educacional. Mantendo-se
as instalações prontas para uso e em perfeito estado de conservação, estas irão contribuir e integrar
com a sociedade, qualificando profissionais para os diversos setores da economia baiana e brasileira.

6. DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O dispêndio para execução das obras se encontra estimado em R$ 509.619,55 (Quinhentos e Nove Mil,
Seiscentos e Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), distribuídos conforme Planilha estimativa
de preço por item – ANEXO II.

6.1   DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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A despesa decorrente da execução da obra, objeto desta licitação, correrá à conta dos recursos
consignados no Orçamento Geral da União para o Exercício de 2022, a cargo do IFBA, CAMPUS
PORTO SEGURO, UASG 158408, ORGÂO 26427, Programa de Trabalho – 000000, Fonte de Recursos
– 0000 - Elemento de despesa – 449051, TED Ocorrências Climáticas n.º 11243: Ação Orçamentária:
15R4 / PO: 0001 / GND: 4 / Gestor: SETEC. Também será utilizada fonte de recurso para investimento
consignado no orçamento do IFBA, Campus Porto Seguro: PTRES L20RGP4180R PI 171023 Fonte
8100000000 ND 449051

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

7.1.TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos deste memorial descritivo, são adotadas as seguintes definições:

CONTRATANTE: órgão que contrata a execução de serviços e obras de construção,
complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.

CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execução dos serviços e obras de
construção, complementação, reforma ou ampliação de uma edificação ou conjunto de edificações.

FISCALIZAÇÃO: atividade exercida de forma sistemática pela CONTRATANTE e seus
prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e
administrativas em todos os seus aspectos.

7.2 OBJETO:

7.2.1 O presente memorial descritivo refere-se à Execução da OBRA DE REQUALIFICAÇÃO
DO ACESSO AO IFBA CAMPUS PORTO SEGURO – BA complementa e faz parte integrante do
projeto arquitetônico, projetos complementares de engenharia e planilhas orçamentárias, sendo que no
caso eventual de qualquer divergência entre informações contidas nos projetos, memorial descritivo e
orçamento, a CONTRATADA deverá obedecer aos dois primeiros ou a critério dos AUTORES DOS
PROJETOS e da FISCALIZAÇÃO.

A obra compreende uma área total de 568,00 m², e contempla a execução do projeto de uma nova
guarita de acesso ao campus. As disciplinas que compõem cada um dos três projetos são:

a) Sistema viário local:

b) Projeto de geometria e pavimentação;

c) Guarita de acesso ao campus:

- Projeto arquitetônico;

- Projeto estrutural;

- Projeto elétrico, rede e telefonia;

- Projeto hidrossanitário.
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7.2.2 A CONTRATADA ao apresentar o preço para a execução dos serviços e da obra
esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações
constantes das presentes especificações.

7.2.3 A FISCALIZAÇÃO, sempre que julgar necessário, poderá exigir amostras de materiais e
laudos que comprovem suas características previamente à sua instalação.

7.2.4 Os materiais que influenciam diretamente na estética da obra, como azulejos,
revestimentos de piso, cor das tintas e juntas, deverão ser submetidos à apreciação e aprovação do
arquiteto, autor do projeto.

7.2.5 A obra será executada por empresa idônea de engenharia, doravante denominada
CONTRATADA, de acordo com as normas, especificações, projetos e demais documentos integrantes do
edital, não sendo permitida qualquer alteração dos mesmos, salvo se autorizado por escrito, pela
fiscalização do IFBA, Campus Porto Seguro

7.2.6 A responsabilidade da CONTRATADA é integral para todos os itens das obras contratadas
nos termos do Código Civil Brasileiro. Caberá à CONTRATADA verificar e conferir todos os documentos
e instruções que lhe forem fornecidos pelo IFBA, através da fiscalização, comunicando a esta qualquer
irregularidade, incorreção ou discrepância encontrada que desaconselha ou impeça a sua execução.
Caberá, igualmente, à CONTRATADA a elaboração dos detalhes construtivos necessários aos
trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pelo IFBA, Campus Porto Seguro

7.2.7 A CONTRATADA acatará de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido
neste projeto básico. Antes do início da obra a CONTRATADA deverá executar todas as instalações
provisórias necessárias, de tal modo que facilite a recepção, estocagem e manuseio de equipamentos e
materiais de construção a serem utilizados na obra, como também escritório, sanitários e alojamentos.
Todos os custos e providências com serviços auxiliares, ligações provisórias e definitivas, serão da
Construtora, como também os pagamentos referentes a consumos de água, luz, telefone, obtenção de
alvará de construção, habite-se, licença de implantação e demais taxas e emolumentos.

7.2.8 A CONTRATADA deverá instalar placas de obra, em quantidades e tamanhos, de acordo
com as normas e modelos fornecidos pela Fiscalização e colocadas em locais a serem definidos. Os
materiais a serem empregados deverão obedecer às Normas da ABNT e ser de primeira qualidade,
podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário.

7.2.9 A CONTRATADA deverá dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e
equipamentos de segurança necessários à execução do serviço. A CONTRATADA deverá fornecer todos
os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou não à obra, inclusive aqueles
não citados neste projeto básico, porém necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde
explicitamente anotado em contrário.

7.2.10 A CONTRATADA se responsabilizará por danos pessoais e / ou materiais que porventura
vier a causar ao IFBA, Campus Porto Seguro ou a terceiros. A CONTRATADA será responsável pela
conservação e guarda de todo e qualquer material ou construção decorrente dos - ou afetados pelos -
serviços objeto desta tomada de preços, até a aceitação final da obra pelo IFBA. Qualquer dano ou
prejuízo será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.
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7.2.11 A entrada e saída de equipamentos, ferramentas e materiais, bem como a remoção de
remanescentes da obra deverão obedecer aos horários definidos pelo IFBA, Campus Porto Seguro.
Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão devidamente
uniformizadas e obrigadas ao uso do crachá de identificação, quando nas dependências do IFBA,
Campus Porto Seguro.

7.2.12 Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das funções relativas aos
serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI - Equipamentos de Proteção Individual
(cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos). O trânsito e / ou permanência em outras locais
do IFBA, Campus Porto Seguro, que não no local da obra só serão permitidos a pessoal em serviço,
mediante autorização por escrito do IFBA, Campus Porto Seguro.

7.2.13 A CONTRATADA nomeará um supervisor que se encarregará, permanentemente, de
fazer cumprir as determinações aqui contidas. No caso de os trabalhos não serem conduzidos de acordo
com as especificações contratuais, além das sanções previstas no contrato e na legislação que rege a
matéria, poderá a Administração determinar a paralisação total ou parcial dos trabalhos, até que os
defeitos sejam corrigidos pela CONTRATADA.

7.2.14 Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os ambientes de
execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem como para
evitar a disseminação de pó resultante de demolições e construção.

7.2.15 A CONTRATADA será responsável por qualquer engano de ação ou serviços mal
executados, correndo por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos
mesmos. Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza geral da
obra, incluindo a retirada dos entulhos e a limpeza de: esquadrias, pisos, revestimentos, bancadas,
louças, espelhos, etc.

7.2.16 É de responsabilidade da Construtora manter atualizados, no canteiro de obras em um
escritório apropriado para os estudos dos projetos, Alvará, Certidões e Licenças, bem como ter um jogo
completo, aprovado e atualizado dos projetos, especificações, orçamentos, e cronogramas.

7.2.17 Será mantido na obra, um diário onde serão anotadas todas as decisões tomadas que
venham a alterar o projeto, bem como acidentes de trabalho, dias de chuva e demais ocorrências
relativas à obra.

7.2.18 Não será admitida a subcontratação do objeto da obra decorrente deste certame
licitatório.

8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Este memorial tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços de
Arquitetura e Complementares para a execução das obras objeto deste edital. Todas as informações
constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetônico e respectivos detalhes, projetos
especializados, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ficarão fazendo parte integrante do
contrato e visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de execução das obras.
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Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 1ª qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa
obediência aos princípios da boa técnica, devendo atender as normas brasileiras e práticas
complementares. O projeto não poderá ser modificado sem a autorização dos seus respectivos autores.

A execução de todos os serviços objeto do edital deverá atender às seguintes Normas e Práticas
Complementares:

● Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

● Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de

concessionárias de serviços públicos;

● Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU;

● Normas da ABNT e do INMETRO.

Seguir demais recomendações e procedimentos de execução conforme Cadernos de Encargos da SEAP
e/ ou da PINI.

8.1 FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização deverá realizar as atividades mencionadas na Prática Geral de Construção e Serviços
Técnico-Profissionais, partes integrantes deste Caderno de Especificações Técnicas. Caso algum
procedimento não se encontre descrito neste documento, os Cadernos de Encargos da SEAP e da PINI
deverão ser adotados como norma.
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9. A SEGUIR AS PLANTAS ARQUITETÔNICAS DA OBRA:

9.1 PLANTA GERAL
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9.2 PLANTA GUARITA FACHADA

31



Comissão Especial de Licitação
Rodovia BR 367, Km 57,5, S/N bairro: Fontana I, CEP:
45810-000, Porto Seguro – BA, Setor DEPAD
Portaria nº 045 de 14 de julho de 2022
Sala de Licitações – COLIC – Prédio Administrativo - Anexo
Tel.: (073) 3288-6686 Ramal 9817/9818 Fax: (073) 3288-6670
CNPJ: nº 10.764.307/0005-46 Inscrição: nº 85.299.403

9.3 PLANTA VIAS DE ACESSO
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9.4 PLANTA GUARITA CORTES
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10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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Este memorial tem o objetivo de estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços de
Arquitetura e Complementares para a execução das obras objeto desse edital. Todas as informações
constantes deste documento juntamente com o projeto arquitetônico e respectivos detalhes, projetos
especializados, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, ficarão fazendo parte integrante do
contrato e visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de execução das obras.
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de 1ª qualidade e
satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa
obediência aos princípios da boa técnica, devendo atender as normas brasileiras e práticas
complementares. O projeto não poderá ser modificado sem a autorização dos seus respectivos autores.

10.1 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de todos os serviços objeto do edital deverá atender às seguintes Normas e Práticas
Complementares:

● Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
● Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas

de concessionárias de serviços públicos;
● Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA e CAU;
● Normas da ABNT e do INMETRO.

Seguir demais recomendações e procedimentos de execução conforme Cadernos de Encargos da SEAP
e/ ou da PINI.

10.2 FISCALIZAÇÃO

A Fiscalização deverá realizar as atividades mencionadas na Prática Geral de Construção e Serviços
Técnico-Profissionais, partes integrantes deste Caderno de Especificações Técnicas. Caso algum
procedimento não se encontre descrito neste documento, os Cadernos de Encargos da SEAP e da PINI
deverão ser adotados como norma.

11 SERVIÇOS COMUNS EM TODAS AS OBRAS

11.1 RASPAGEM, REGULARIZAÇÃO E LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno deverá ser executada antes do início da obra, retirando todo e qualquer tipo de
entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de desmatamento mecânico utilizando-se das
máquinas que forem necessárias, preservando as árvores existentes e, quando se situarem nas áreas
de construção e arruamento, a Fiscalização deverá ser consultada.

Deverá ser executada a limpeza geral do terreno com retirada dos entulhos, oferecendo a área
totalmente livre para a construção, armazenamento de materiais, circulação de veículos, equipamentos
e pessoas.

11.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

Os canteiros de serviços devem ser localizados nos pontos mais próximos das principais frentes de
trabalho, com acesso fácil através de áreas bem conservadas, abrigando todos os equipamentos,
materiais e mão-de-obra necessários à execução dos serviços contratados.

A CONTRATADA deverá fechar toda a área da obra e não permitir a entrada de pessoas não
autorizadas. Não será permitida em hipótese alguma a presença de servidores (técnicos
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administrativos/professores) ou alunos no canteiro de obra sem autorização da FISCALIZAÇÃO. Da
mesma forma, não será permitida a entrada de pessoas não autorizadas no canteiro de obras.

Construir as instalações mínimas necessárias ao desenvolvimento dos serviços técnicos e
administrativos e compatíveis com o porte da obra, assim como ao atendimento do pessoal empregado,
inclusive com execução das instalações, a saber:

Escritório para Empreiteira e Fiscalização;

Refeitórios;

Depósito de materiais;

Almoxarifado(s) para a guarda de equipamentos miúdos, utensílios, peças e ferramentas;

Instalações sanitárias para todo o pessoal da obra;

Instalações necessárias ao adequado abastecimento, acumulação e distribuição de água;

Instalações necessárias ao adequado fornecimento, transformação e condução da energia elétrica (luz e
força);

Outras construções ou instalações necessárias, a critério da Empreiteira, tais como alojamentos,
produtos para higiene pessoal e de ambiente.

Os abrigos provisórios deverão ser dimensionados considerando-se:

O número provável de operários residentes na obra;

O devido atendimento ao serviço de fiscalização;

O eventual armazenamento de materiais perecíveis como cimento, cal e gesso.

Deverão ser providenciadas ligações provisórias de água, esgoto, energia elétrica, telefonia e rede
lógica.

Deverão ser executadas em paredes de madeira, construídas em chapas compensadas fixadas nas
peças de madeira, cravadas 60 cm no solo a cada 1,80m;

Piso cimentado;

Cobertura e telhas de fibrocimento e peças em madeira;

Área de ventilação mínima equivalente à 1/10 da área do piso;

Rede de iluminação com fiação protegida por eletrodutos.

A licitante vencedora deverá apresentar o layout do canteiro de obras com a devida distribuição das
instalações de acordo com as características de cada implantação.

12 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA

Refere-se às instalações sanitárias provisórias, com abastecimento de água e esgotamento sanitário, e
instalações provisórias de luz e força para a obra, a fim de atender às necessidades de um canteiro de
obra.

12.1  EM RELAÇÃO À LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO:
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Deverá ser solicitado a ligação provisória de água e esgoto junto à concessionária local. A instalação
provisória de água e esgoto será realizada em local definido pela FISCALIZAÇÃO, a partir da Ordem de
Início de Serviços a ser emitida pela CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pela
mobilização, manutenção, operação e desmobilização de todas as suas instalações durante o período
de vigência do contrato.

Este serviço deve atender as necessidades de toda a instalação do canteiro, até a conclusão da obra e
deve prever o uso de mão-de-obra habilitada, bem como o uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).

A rede interna de água do canteiro deve ser ligada à rede local. Toda canalização deve ser feita de
PVC e enterrada, no mínimo 40 cm. A água deve ser armazenada em caixas d'água.
Na execução das valas para recebimento das tubulações e posterior recobrimento dos mesmos,
recomenda-se: cuidado com o material que envolve os tubos, para evitar quebras no reaterro; e a
realização de teste de estanqueidade.

Na inexistência de rede de esgotos, o tratamento será realizado in loco, por meio de fossa séptica e/ou
filtro anaeróbio.

12.2 EM RELAÇÃO À LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA

Deverá ser solicitado a ligação provisória de energia junto à concessionária local. A instalação
provisória de água e esgoto será realizada em local definido pela FISCALIZAÇÃO, a partir da Ordem de
Início de Serviços a ser emitida pela CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA responsável pela
mobilização, manutenção, operação e desmobilização de todas as suas instalações durante o período
de vigência do contrato.

Para a segurança dos trabalhadores, devem ser observadas as prescrições da Norma
Regulamentadora NR-18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção (MTb).

12.3 AS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DEVEM TER:

● chave geral tipo blindada localizada no quadro principal de distribuição;
● chave individual para cada circuito de derivação;
● chave blindada em quadros de tomadas;
● chaves magnéticas e disjuntores, para equipamentos;
● os fusíveis da chaves blindadas não podem ser substituídos por dispositivos improvisados;
● as estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser aterrados;
● os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos fechados;
● máquinas e equipamentos elétricos móveis só podem ser ligados, por meio de plug e

tomada.
● Este serviço deve atender as necessidades de toda a instalação do canteiro, até a

conclusão da obra.
● A rede deve ser de baixa tensão e, se possível, trifásica.

Recomenda-se o emprego de mão-de-obra habilitada e o uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).

Deve-se iniciar a ligação com a colocação do poste em local apropriado no canteiro, com medidor,
disjuntor geral e disjuntores para os diversos ramais, que permitirá o corte de luz de uma zona sem
prejudicar as demais.

37



Comissão Especial de Licitação
Rodovia BR 367, Km 57,5, S/N bairro: Fontana I, CEP:
45810-000, Porto Seguro – BA, Setor DEPAD
Portaria nº 045 de 14 de julho de 2022
Sala de Licitações – COLIC – Prédio Administrativo - Anexo
Tel.: (073) 3288-6686 Ramal 9817/9818 Fax: (073) 3288-6670
CNPJ: nº 10.764.307/0005-46 Inscrição: nº 85.299.403

A distribuição da energia no canteiro far-se-á por meio de linhas aéreas fixadas em postes de madeira
a cada 15 ou 20 m, firmemente colocados no terreno, alimentando todos os postos de trabalho, além da
construção propriamente dita.

13. DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO

Refere-se a demolição com o emprego de técnica e ferramentas compatíveis com a estrutura a ser
demolida e a posterior retirada de entulho existente para facilitar trabalhos de nova construção. Para a
execução do sistema viário de acesso ao estacionamento, deverá ser feito o corte de uma árvore e a
relocação do poste de entrada de energia do campus. Recomenda-se o uso obrigatório de
equipamento de proteção individual (EPI).

14. LOCAÇÃO DA OBRA DA GUARITA

Corresponde à execução do “gabarito” da obra, a marcação no solo com a máxima exatidão dos
elementos construtivos da edificação, transferindo para um determinado terreno em escala natural, as
medidas de um projeto elaborado em escala reduzida ou com o uso de equipamento tipo Estação Total

Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado o RN,
marcados os pontos característicos através dos aparelhos de precisão, teodolito, nível, estação total
(medidas maiores que 25 m) ou simplesmente empregando-se fita métrica de aço, esquadro, prumo e
nível de pedreiro, quando as distâncias forem menores que 25 m.

As locações deverão obedecer rigorosamente ao projeto estrutural. Cuidados preliminares: demolição,
remoções e limpeza do local de trabalho. Uso de mão-de-obra habilitada.

Para a execução desse serviço deve-se: confrontar inicialmente a exata correspondência entre os
projetos arquitetônicos, estruturais e de fundações; verificar a orientação Norte-Sul; constatar os
ângulos reais do terreno; determinar e assinalar o RN previsto.

O gabarito deverá ser construído por guias de madeira, devidamente niveladas, pregadas a uma altura
mínima de 60 cm, em caibros, afastados convenientemente do prédio a construir.

15. LOCAÇÃO DA OBRA COM USO DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO.

A locação da obra demandará serviços de topografia com uso de equipamento eletrônico de precisão e
nível óptico. Deverá confrontar inicialmente a exata correspondência entre os projetos arquitetônicos,
estruturais e de fundações.

16. PLACA DA OBRA

Instrumento padronizado e obrigatório que serve para que os órgãos fiscalizadores observem quem é o
responsável por cada tipo de serviço contratado.

Para sua execução deverão ser observadas as disposições da Resolução nº 250, de 16/12/77, do
Confea – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que “regula o tipo e uso das placas
de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia”.
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No Brasil é obrigatório o recolhimento de taxa no CREA / CAU da Região desse mesmo profissional,
podendo sofrer advertência e multa no caso de inexistência desta.

A colocação e manutenção das placas são obrigatórias enquanto durar a obra. Deverão estar visíveis e
legíveis ao público e ter área mínima de 1m2, contendo os nomes do Autor e co-autor do projeto, em
todos os seus aspectos técnicos e artísticos, assim como dos responsáveis pela execução dos trabalhos.

A placa será em chapa galvanizada nº. 24 estruturada em cantoneira de ferro e pintura com esmalte
sintético de base alquídica.

17. MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA

Caberá a Empreiteira efetuar a mobilização e a completa desmobilização do Canteiro de Obras, com a
retirada completa de instalações provisórias, equipamentos, máquinas, etc, necessárias para execução
dos serviços, devendo deixar a área totalmente livre de vestígios da obra.

18. TAPUME

Correspondem à cerca de proteção provisória construída nos limites do terreno com a Via Pública e
propriedades vizinhas para o fechamento do terreno onde ocorrerá a obra. Sua colocação é obrigatória
em caso de obras de construção, demolição ou reparos, conforme a NBR 7678/ 1983.

Características construtivas:

Deverão ser construídos de forma a resistir a impactos de no mínimo 60 kgf/m2, com altura mínima de
2,5m em relação ao nível da calçada, conforme a NBR 7678/ 1983;

O tapume será construído com estrutura de madeira com fechamento em chapa compensada em
madeira de 2,10 x 1,25m, espessura de 12mm, colocadas na posição vertical, justapostas, com altura de
2,0 m, pregadas em estacas de madeira maciça com 6x16cm de seção transversal, espaçados de 2,44m
e cravadas no solo. Os montantes intermediários e as travessas serão peças inteiras e maciças com
6x6cm de seção transversal.

Deverá haver uma porta de 0.80 x 2.10m, no mínimo, que servirá para acesso de pessoas;

Deverá haver um portão devidamente dimensionado para entrada de veículos grandes, como
caminhões. Neste portão deverá haver sinalização sonora e/ou visual indicando entrada e saída de
veículos;

As superfícies dos tapumes deverão receber uma pintura protetora e decorativa com cores a critério do
Arquiteto e/ou Fiscalização.

19. TAXAS E EMOLUMENTOS

Caberá a contratada efetuar a regularização das obras junto aos órgãos públicos (Prefeitura, CREA,
CAU, INSS, concessionárias, etc.). A contratada deverá providenciar cópia dos projetos para execução
das obras e apresentação junto à prefeitura. A regularização da obra, bem como a quitação das taxas e
emolumentos, deverá ser realizada em tempo hábil, para evitar transtornos ao bom andamento dos
serviços.

20. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto
estrutural, e às normas NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto — Procedimento), NBR 7480
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(Barras e fios de aço destinados à armadura de concreto), NBR 7211 (Agregados para concreto) e a
NBR 14931 (Execução de estruturas de concreto — procedimento).

O concreto a ser aplicado em toda a obra é definido nos desenhos do projeto estrutural através de sua
tensão característica de compressão, não sendo admitido concreto com resistência inferior a 25 MPA. A
CONTRATADA deverá contratar laboratório especializado para o controle tecnológico de concreto,
previamente aprovado pela CONTRATANTE, que será responsável pela coleta de amostras e corpos
de prova para os testes e ensaios previstos pelas normas técnicas, em cada partida de concreto
usinado ou virado na obra. Este laboratório terá que emitir, ao término da obra, o laudo de aceitação da
estrutura em concreto armado da mesma. Todos os materiais que serão empregados no concreto
deverão ser aprovados no mesmo laboratório, que fará a sua dosagem racional.

21. CIMENTO, AGREGADOS E ÁGUA

O concreto deverá atender às características especificadas em projeto, sendo que o cimento comum
deverá atender a norma NBR 5732.

Para o agregado graúdo deverá ser utilizada pedra britada proveniente do britamento de pedras
estáveis, isentas de substâncias nocivas ao concreto, enquadrando-se a sua composição
granulométrica na norma NBR 7211 (Agregados para concreto). O agregado deverá ser areia natural
quartzosa com granulométrica que se enquadre na especificação da norma NBR 7211. Os diversos
agregados devem ser cuidadosamente medidos ou pesados e perfeitamente misturados, na dosagem
indicada, de modo a oferecer massa plástica e homogênea, de cor uniforme, que se adaptem às
formas, sem ocasionar a separação entre os elementos. Deverão ser observados os seguintes
cuidados na preparação e uso do concreto: A água de amassamento do concreto será limpa e isenta
de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matérias orgânicas e demais substâncias que sejam prejudiciais
ao concreto ou as armaduras.

22. FORMAS E ESCORAMENTOS

Não será permitido a concretagem de elementos estruturais sem formas, sob pena de demolição e não
aceitação dos serviços.

As formas deverão ser executadas de modo que as suas dimensões internas sejam exatamente iguais
às das estruturas de concreto armado que nelas se vão fundir. Para isso, serão construídas de forma a
respeitar as dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto. Deverão ser estanques, para
que não permitam perda de material.

Os materiais de execução das formas devem ser compatíveis com o acabamento desejado. Partes da
estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeiras serrada em bruto. Para partes aparentes,
será exigido o uso de chapas compensadas plastificadas. As formas e seus escoramentos deverão ter
suficiente resistência para que as deformações, devido à ação de cargas atuantes e das variações de
temperatura e umidade sejam desprezíveis. Para a retirada das formas e escoramentos deverão ser
observadas as prescrições da NBR 14931 (Execução de estruturas de concreto — Procedimento).

A forma das vigas baldrames deverá ser em tábua de pinho ou de chapa compensada resinada de 14
mm, obedecendo a norma NBR 6118, e as especificações a seguir:

● O cimbramento deverá ser feito com sarrafos 2,5 cm x 5 cm, de forma que não haja
desalinhamento e deformação das formas durante a concretagem;

● A emenda da forma deverá estar perfeitamente alinhada e bem fechada, de modo a não
40



Comissão Especial de Licitação
Rodovia BR 367, Km 57,5, S/N bairro: Fontana I, CEP:
45810-000, Porto Seguro – BA, Setor DEPAD
Portaria nº 045 de 14 de julho de 2022
Sala de Licitações – COLIC – Prédio Administrativo - Anexo
Tel.: (073) 3288-6686 Ramal 9817/9818 Fax: (073) 3288-6670
CNPJ: nº 10.764.307/0005-46 Inscrição: nº 85.299.403

haver escoamento do concreto durante a concretagem;
● Os cantos deverão estar perfeitamente travados.

Após a concretagem as formas deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento futuro.

O concreto só poderá ser lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças
embutidas e preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado pela fiscalização.

O lançamento de concreto nas formas deve ser feito com cuidados necessários, para não deformar,
deslocar a armadura ou danificar as formas;

Após as concretagens, as formas e escoras deverão ser desmontadas e limpas para aproveitamento
futuro.

23. ARMADURAS

As barras de aço deverão ser limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando as
camadas eventualmente agredidas por oxidação. Para o dobramento das armaduras, deverão ser
respeitados os raios de curvatura previstos na NBR 6118. Para manter o posicionamento da armadura
durante as operações de montagem, lançamento e adensamento, deverão ser utilizados espaçadores
apropriados para este fim, conforme espaçamento de projeto. Qualquer armadura não poderá ter
cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na NBR 6118. As
emendas de armadura também deverão ser executadas segundo especificações da NBR 6118.
Recomenda-se ainda para que as armaduras sejam acondicionadas, de maneira a não sofrer
agressões de intempéries.

24. CONCRETAGEM

O concreto não poderá ser lançado sem o prévio registro no diário de obras e a realização dos ensaios
de abatimento "slump test" pela CONTRATADA, na presença da FISCALIZAÇÃO.

Os elementos estruturais deverão ser moldados “in loco” com concreto usinado e recobrimento de
armadura conforme projeto estrutural. As sapatas e vigas baldrames deverão ser executadas sobre um
lastro de concreto magro, com 5 cm de espessura. O concreto deverá ser lançado nas formas de
acordo com cada situação, com utilização de vibradores de imersão de 35 a 38 mm, evitando a
segregação do mesmo. A resistência característica do concreto aos 28 dias deverá ser conforme
especificado no projeto estrutural. O concreto deverá ser bem vibrado, para que seja evitado o
aparecimento de bicheiras. Dever-se-á evitar que o vibrador encoste-se à forma e a armadura.

As concretagens só poderão ser executadas mediante conferência e aprovação por parte da
CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, das formas e armaduras, bem como do exame da correta
colocação de tubulações elétricas e hidráulicas e outras que eventualmente ficarão embutidas na
massa de concreto, sob pena de demolição da estrutura e não aceitação dos serviços. Sempre que a
FISCALIZAÇÃO tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura de concreto, poderá
solicitar provas de cargas para avaliar a qualidade da resistência das peças.

Todos os serviços de concretagens deverão obedecer às normas brasileiras pertinentes ao assunto,
com retirada de 3 (três) corpos de prova para cada 15 m³ de concreto, de acordo com a NBR-6118,
para posterior rompimento aos 7 e 28 dias e os resultados deverão ser apresentados à FISCALIZAÇÃO
para avaliação, aprovação dos resultados (laudos) para arquivamento nos documentos da obra.

41



Comissão Especial de Licitação
Rodovia BR 367, Km 57,5, S/N bairro: Fontana I, CEP:
45810-000, Porto Seguro – BA, Setor DEPAD
Portaria nº 045 de 14 de julho de 2022
Sala de Licitações – COLIC – Prédio Administrativo - Anexo
Tel.: (073) 3288-6686 Ramal 9817/9818 Fax: (073) 3288-6670
CNPJ: nº 10.764.307/0005-46 Inscrição: nº 85.299.403

As peças de concreto não poderão sofrer interrupções de concretagem por mais de 20 minutos, sendo
proibido remisturar o concreto aplicado. No caso de desvios de forma na concretagem ou que se
verifiquem após a desforma, os serviços serão demolidos e refeitos, sem ônus para a CONTRATANTE.
No caso de suspensão do serviço, que só se faz nas partes menos fatigadas da construção, são
deixadas, antes da pega, amarrações convenientes, com superfícies rugosas para a continuação do
trabalho, aplicando-se produtos à base de epóxi para perfeita junção entre o concreto antigo e o novo.

24.1 NOS DIVERSOS SERVIÇOS E ETAPAS DA CONCRETAGEM SÃO FEITAS AS SEGUINTES
RECOMENDAÇÕES:

a) AMASSAMENTO MECÂNICO DO CONCRETO

O amassamento mecânico deve ser contínuo e durar o tempo necessário para permitir a
homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. Depois da adição da
água, não deve correr mais de 30 minutos até o início do lançamento. Quando a mistura for feita à mão,
deverá acontecer sobre estrado de madeira ou equivalente, de modo a evitar a agregação de qualquer
material estranho.

b) TRANSPORTE

O concreto deve ser transportado, do local do amassamento para o lançamento, tão rapidamente
quanto possível e o meio de transporte deve ser de tal que não acarrete segregação de seus elementos
ou perda de quaisquer deles. Deverão ser usados equipamentos adequados para o transporte e
lançamento do material nas formas. Quando for transportado por gravidade, é indispensável que seja
novamente misturado à mão, antes de ser aplicado.

c) LANÇAMENTO

O concreto será lançado o mais próximo possível de sua posição final nas formas, de modo que o
escoamento da massa e consequentemente segregação seja reduzida ao mínimo. O concreto será
espalhado rapidamente, de modo que preencha os cantos e ângulos das formas e os espaços entre as
armaduras e peças embutidas. A colocação será feita com velocidade tal que o concreto subjacente
não tenha iniciado sua pega. Para peças altas o concreto será lançado por janelas abertas, ou por meio
de funis ou trombas. Não será admitido o uso de concreto remisturado ou com tempo de mistura
superior ao recomendado por norma. No caso de aplicação de aditivos retardadores de pega, o tempo
será recomendado pelo fabricante. O lançamento do concreto deverá obedecer ao plano estabelecido
pela CONTRATADA, sendo que não será admitido o lançamento em queda livre de alturas superiores a
2 m.

d) ADENSAMENTO – VIBRAÇÃO

Cada camada de concreto será levada a uma vibração de forma a não deixar vazios no interior das
peças. Deverá ser evitada uma vibração excessiva, que cause a segregação da nata e tendência a
provocar presença indesejável de água na superfície. O vibrador será operado numa posição quase
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vertical, deixando que o cabeçote penetre sob a ação no próprio peso. A sequência da aplicação de
vibração será linear em um único sentido, mantendo-se uma distância uniforme entre os diversos
pontos de imersão, distância variável unicamente em função da capacidade de cada vibrador,
cruzando-se levemente os sucessivos bolsões de influência do aparelho. Os vibradores serão do tipo
de imersão, operando por ação elétrica ou pneumática. O equipamento de vibração será previsto em
quantidade e potência unitária, para adensar adequadamente o concreto.

e) CURA E PROTEÇÃO DO CONCRETO

Serão usados, sempre que possível, todos os materiais e equipamentos necessários para a cura
adequada e proteção do concreto, antes que se inicie a concretagem de cada camada. Todas as
superfícies serão curadas por meios úmidos. As superfícies de concreto deverão ser curadas até que
se atenda a resistência prescrita no item 10.1 da norma NBR 14931. No processo de cura, as
superfícies deverão ser protegidas contra a chuva, secagens, mudanças bruscas de temperatura,
choque e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura. As
superfícies do topo de paredes e pilares em formas serão umedecidas, cobrindo-se com material
saturado suficientemente para impedir avarias causadas pelo ato. Essas superfícies, as de declive
acentuado e as verticais, serão mantidas completas e continuamente úmidas antes da remoção das
formas, aplicando-se água nas superfícies que não receberão formas e deixando a água descer entre
estas e as faces de concreto. Devem-se manter as formas úmidas, ao ponto de saturação. As formas
serão retiradas somente após a cura ser completada, a ponto de não causar efeitos contrários aos
esperados.

f) DESFORMA

A desforma só será executada quando a estrutura apresentar a resistência necessária para suportar
seu peso próprio e as cargas adicionais.

25 INFRA-ESTRUTURA

A execução das fundações implicará na responsabilidade integral da CONTRATADA pela resistência
das mesmas e pela estabilidade da obra. A execução das fundações deverá satisfazer às normas NBR
6122 (Projeto e Execução de Fundações), NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto —
Procedimento) e a NBR 14931 (Execução de estruturas de concreto — Procedimento) (Figura 01).
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Figura 01

26 ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO (SAPATA)

As cavas para fundações e outras partes da obra, previstas abaixo do nível do terreno, serão
executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra
e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho executado. As escavações serão todas
realizadas em material de 1ª categoria. Entende-se como material de 1ª categoria todo o depósito solto
ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas
misturas, com ou sem componentes orgânicos, formados por agregação natural, que possam ser
escavados com ferramentas de mão ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho.
Considerar-se-á também 1ª categoria a fração de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha,
isoladamente, diâmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer que seja o teor de umidade que apresente,
e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado como de 2ª ou 3ª categoria.

Desde que obedecidas às condições retro citadas, as escavações provisórias de até 1,50m não
necessitam de cuidados especiais. Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra a
ação de água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lençol
freático.

26.1 ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE VIGAS BALDRAMES E PAREDES PREVISTAS
NAS FLOREIRAS E MOBILIÁRIO URBANO DA OBRA

As escavações para vigas baldrames da fundação e paredes deverão considerar 30 cm de abertura
lateral de cada lado para cálculo de volume de abertura. Se forem encontrados materiais estranhos às
constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações,
salvo casos excepcionais a critério da FISCALIZAÇÃO.
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26.2 REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA

Após a escavação, o fundo das valas deverá ser regularizado, de acordo com a profundidade
constante no projeto de estrutura / arquitetura, para posterior apiloamento de fundo de vala, antes da
execução do lastro de concreto. Deverá ser executado nivelamento e apiloamento do fundo das valas
a fim de corrigir possíveis falhas.
Na execução, os fundos das valas deverão ser abundantemente molhados com a finalidade de
localizar possíveis elementos estranhos (raízes de árvores, formigueiros, etc.) não aflorados, que
serão acusados por percolação de água; após o que deverá ser fortemente apiloado com maço de 10
kg ou compactador CM-20.
No fundo das vigas baldrames e das paredes, deverá ser executado lastro de concreto magro, com
espessura de 5 cm, de forma a ultrapassar as dimensões da estrutura, em planta, em pelo menos 10
cm para cada lado.

26.3 SAPATAS

As fundações serão executadas com sapatas isoladas de concreto armado com dimensões e
profundidades indicadas conforme projeto estrutural. Deverão ser executadas no local, respeitadas as
composições na resistência indicada no projeto, devendo o concreto receber adensamento
compatível.
As operações de colocação de armaduras e concretagem dos elementos de fundação serão
realizadas de acordo com o projeto estrutural e, em conformidade com a prática de construção de
estruturas de concreto.
Após a concretagem das fundações e seu desenforme, as cavas deverão ser reaterradas com
material de boa qualidade e adensadas.

26.4 BALDRAME

O respaldo das fundações será feito pela viga baldrame, executadas no local em concreto armado,
com dimensões e profundidades indicadas conforme projeto estrutural. O concreto deverá ser lançado
em trechos de pouca altura e adensado.
Após a concretagem das vigas baldrame e seu desenforme, as cavas deverão ser reaterradas com
material de boa qualidade e adensadas.

26.5 IMPERMEABILIZAÇÃO

A impermeabilização deve ser feita antes do reaterro. A superfície das faces superior e laterais das
vigas baldrames deverá ser impermeabilizada com tinta asfáltica em duas demãos aplicadas com
trincha, uma em sentido transversal e outra em sentido longitudinal, para dar completo recobrimento.

O substrato deverá estar regularizado, perfeitamente liso, sem reentrâncias, saliências ou qualquer
outro elemento que prejudique o desempenho da impermeabilização. Observar o tempo de secagem de
24 horas entre as demãos. Observar a execução de acordo com as normas NBR 9686 - Solução e
emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na impermeabilização, NBR 9575 -
Impermeabilização - Seleção e projeto, NBR 9574 - Execução de impermeabilização.
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26.6 REATERRO MANUAL APILOADO DE VALA COM SOQUETE E ATERRO PARA
EXECUÇÃO DE LAJE DE PISO

O apiloamento do solo é realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por
metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais
baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura. Prever o
caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo
em qualquer ponto. Observar a umidade de compactação do solo de acordo com a Norma NBR 12266 -
Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana.

26.7 LASTRO DE CONCRETO MAGRO (CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO ARMADO)

Após a execução da viga baldrame e sapatas, e antes da execução dos pilares, paredes ou pisos, será
executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante, e com 8,0 cm de espessura. O lastro de
contrapiso do térreo terá um consumo de concreto mínimo de 350 kg de cimento por m³ de concreto, o
agregado máximo de brita número 2 e SIKA 1, no traço 1:12 (SIKA 1 – ÁGUA); com resistência mínima
à compressão de 250 Kgf/cm².

Os lastros serão executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado,
convenientemente apiloado com maço de 30 kg e que todas as canalizações que devam passar sob o
piso estejam colocadas. É imprescindível manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou
corrente de ar, por um período mínimo de 8 dias para que cure. Todos os pisos terão declividade de 1%
no mínimo, em direção ao ralo ou porta externa, para o perfeito escoamento de água. As copas, os
banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terão seus pisos com caimento para os ralos. A argamassa
de regularização será sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar um acabamento sem
depressões ou ondulações.

27 ESTRUTURA

Conforme NBR 6118 a estrutura será executada em concreto armado com resistência: fck= 25MPa, aço
CA-50 e CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme projeto básico
estrutural.

27.1 VERGAS E CONTRAVERGAS

Deverá ser empregado, em todos os vãos de portas e janelas, vergas e contra-vergas (este último,
evidentemente, não será empregado em portas). O engastamento lateral mínimo é de 30,0 cm ou 1,5
vezes a espessura da parede, prevalecendo o maior. Quando os vãos forem relativamente próximos e
na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos. Além disso, para vãos maiores que 2,40
m, a verga deverá ser calculada como viga.

27.2 VIGAS

Deverá ser executado o vigamento necessário, de acordo com o projeto estrutural, ao longo de todo o
perímetro da edificação, com ferragens e dimensões de acordo com o referido cálculo estrutural.
Atentar para os cuidados na execução das formas e escoramentos para que após a concretagem, as
mesmas apresentem como resultado, um concreto de aspecto homogêneo, sem buracos, fissuras ou
trincas.
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27.3 PILARES

Deverão ser executados pilares em concreto armado de acordo com o projeto estrutural. Concreto
armado com fck= 20 MPa. Os pilares deverão possuir ferragem e dimensões de acordo com o cálculo
estrutural, e não apresentar fissuras, trincas, ou estar fora do prumo.

27.4 LAJES

As lajes pré-fabricadas denominadas de lajes treliçadas (LT), para efeito desta especificação, deverão
ser executadas rigorosamente dentro das restrições das normas NBR 14859-1-2002, NBR
14859-2:2002, NBR 14860-1:2002 ,NBR 14860- 2:2002 e NBR 14861:2002, no que se refere aos
casos aplicáveis a lajes pré-fabricadas, de uso corrente na construção civil. Utilizar o enchimento com
blocos de EPS para locais onde seja necessária a redução no peso próprio da laje (aliviando as
estruturas de suporte) e maior isolamento térmico e acústico. As alturas das lajes serão determinadas
pelo projeto executivo estrutural em função do vão, das condições de vínculos dos apoios e das
cargas aplicadas de peso próprio, permanentes e variáveis e pela especificação dos concretos e aço
utilizados. Para estimativas preliminares usar as informações dos catálogos dos produtores. As
condições ambientais e a vida útil da estrutura deverão ser definidas conforme prescrições da
NBR-6118. Executar nivelamento dos apoios dentro das tolerâncias para montagem especificadas no
projeto executivo estrutural ou indicadas pelo fabricante. Os furos para passagem de tubulações
devem ser assegurados com o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos, de acordo com os
projetos executivos de instalações e de estrutura. Nenhuma peça pode ser embutida na estrutura de
concreto senão aquelas previstas em projeto, salvo excepcionalmente, quando autorizado pela
FISCALIZAÇÃO. A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por parte
do Responsável Técnico da perfeita disposição, dimensões, ligações, cimbramento e escoramento
das formas e das pré-lajes bem como das armaduras correspondentes. Também é necessária a
constatação da correta colocação das tubulações elétricas, hidráulicas e outras que ficarão embutidas
na laje.

A CONTRATADA deverá comprovar por meio de Anotação de Responsabilidade Técnica, à
FISCALIZAÇÃO, que as lajes pré-fabricadas atendem as condições de resistência para as cargas de
serviço, especificadas em projeto.

27.4.1 CIMBRAMENTO E ESCORAMENTO

Os escoramentos devem ser contraventados para impedir deslocamentos laterais do conjunto e,
quando for o caso, a flambagem local dos pontaletes. Deve ser prevista contra-flecha de 0,3% do vão
quando não indicada pelo projeto executivo estrutural ou pelas especificações do fabricante.

O cimbramento e o escoramento devem ser retirados de acordo com as Normas da ABNT, em
particular, a NBR-14931. O prazo mínimo para retirada do escoramento deve constar do projeto
executivo estrutural, através da indicação da resistência mínima à compressão e do respectivo
módulo de elasticidade na ocasião, conforme NBR-6118 e NBR-12655.

27.4.2 MONTAGENS, ARMADURA E CONCRETAGEM

As lajes serão montadas manualmente, devendo o processo ser executado com cuidado para evitar
trincas ou quebra do elemento inerte. A armadura deve obedecer no que couber, ao projeto executivo
estrutural e às Normas da ABNT. Deve ser colocada a armadura negativa nos apoios e a armadura de
distribuição de acordo com o projeto executivo ou recomendação do fabricante. O concreto deve
cobrir completamente todas as tubulações embutidas na laje e deve ter sua espessura definida e

47



Comissão Especial de Licitação
Rodovia BR 367, Km 57,5, S/N bairro: Fontana I, CEP:
45810-000, Porto Seguro – BA, Setor DEPAD
Portaria nº 045 de 14 de julho de 2022
Sala de Licitações – COLIC – Prédio Administrativo - Anexo
Tel.: (073) 3288-6686 Ramal 9817/9818 Fax: (073) 3288-6670
CNPJ: nº 10.764.307/0005-46 Inscrição: nº 85.299.403

especificada pelo projeto executivo estrutural, obedecendo quanto aos cobrimentos e à execução o
disposto nas normas NBR-9062 e NBR-14859. Para a cura observar o disposto na NBR-14931 e
molhar continuamente a superfície do concreto logo após o endurecimento, durante pelo menos 7
dias.

28 ELEMENTOS DE VEDAÇÃO

28.1 ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS

Os painéis de alvenaria a guarita serão erguidos em bloco cerâmico furado, nas dimensões nominais
de 9 x 19 x 29 cm, classe 10 (resistência mínima à compressão na área bruta igual a 1,0 MPa). A
alvenaria deverá apresentar características técnicas enquadradas na especificação da NBR 7171
(desvios em relação ao esquadro, planeza das faces, determinação das dimensões, e outras
pertinentes). A FISCALIZAÇÃO aceitará tolerâncias dimensionais de +- 3mm; desvio de esquadro ≤
3mm e empenamento ≤ 3mm (Figura 02).

Figura 02

Para a execução de alvenaria de blocos cerâmicos e tijolos maciços deverão ser seguidas as
indicações da NBR 8545 - Execução de Alvenaria sem Função Estrutural de Tijolos e Blocos
Cerâmicos.

Para o assentamento dos tijolos maciços e blocos cerâmicos, poderá ser utilizada argamassa
pré-fabricada a base de Cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo
termotratada e aditivos. Na impossibilidade, poderá ser usada, a critério da FISCALIZAÇÃO,
argamassa no traço 1:2:9 (de cimento, cal em pasta e areia média peneirada). Serão de
responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária para a
perfeita execução dos serviços acima discriminados.

A CONTRATADA deverá observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a fim de
proceder à correta locação da alvenaria. Empregar-se-á blocos com junta amarrada, os quais devem
ser previamente umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Os embasamentos de construções ao nível do solo e as paredes perimetrais e internas serão
impermeabilizados desde as fundações até as alturas referidas na NBR 9575.
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A alvenaria de blocos será executada com argamassa impermeável até a altura de 30 cm acima do
piso externo acabado. O revestimento impermeável nas superfícies externas das paredes perimetrais
será executado até a altura de 60 cm acima do piso externo acabado.

O revestimento impermeável nas superfícies internas das paredes perimetrais e/ou nas duas
superfícies das paredes internas será executado até a altura de 15 cm acima do piso interno acabado
(Figura 01).

Para evitar a umidade de alicerces e baldrames – capilaridade ascendente – será aplicada, no mínimo,
uma demão de emulsão, de características neutras, entre a cinta e/ou viga de fundação e a primeira
fiada de tijolos.

A elevação da alvenaria far-se-á, preferencialmente, a partir de elementos estruturais (pilares), ou
qualquer outro elemento da edificação. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficará em
contato com a alvenaria. Na fixação das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados
“ferros-cabelo” – os quais podem ser barras dobradas em fôrma de “U”, barras retas, em ambos os
casos com diâmetro de 5,0 mm, ou telas de aço galvanizado de malha quadrada 15 x 15 mm –
posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda. Deve-se primar pela verticalidade e pela
horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execução do serviço. As fiadas deverão ser
individualmente niveladas e aprumadas com a utilização de nível de bolha e prumo. O encunhamento
deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva” própria para esse fim e,
preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, após o levantamento das alvenarias dos pavimentos
superiores, para permitir a acomodação da estrutura e evitar o aparecimento de trincas. Para tanto,
deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e o elemento estrutural (viga ou laje), o
qual somente será preenchido após 15 dias das paredes executadas.

29 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL (PAREDES DAS FLOREIRAS E
MOBILIÁRIO URBANO DA OBRA

A alvenaria das floreiras e do mobiliário urbano (bancos, anfiteatro e bicicletário) será executada em
blocos em concreto vazado de 2 furos, na vertical, com dimensões de 14 x 19 x 39 cm, de acordo com
o detalhamento do projeto arquitetônico. Os blocos de concreto serão assentados com argamassa de
cimento, cal e areia, na proporção de 1:2:8 em volume, com aditivo impermeabilizante. Os blocos
devem atender a NBR 6136, apresentar boa qualidade, estando com o período de cura completo e sem
apresentar fissuras ou porosidade, além de terem as medidas padrão estabelecidas, com desvio
máximo de 0,5 cm. Os blocos deverão ser assentados seguindo alinhamento e nivelamento, com
tolerância de 0,5 cm.

Na parte inferior da alvenaria, em vala escavada, deverá ser executada sobre lastro de brita (h = 8,0
cm), uma cinta em concreto armado, com blocos de concreto tipo canaleta, na vertical, com dimensões
de 14 x 19 x 39 cm e armadura de aço CA-50 2 x Ø 8mm.

Na parte superior da alvenaria, deverá ser executada uma cinta em concreto armado, com blocos de
concreto tipo canaleta, na vertical, com dimensões de 14 x 19 x 39 cm e armadura de aço CA-50 2 x Ø
8mm (Figura 03).
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Figura 03

A cada espaço de 1,0 m deverá haver o preenchimento dos blocos no sentido vertical com argamassa
do tipo graute, aplicada manualmente, e deve ser deixado uma barra de aço CA-50 Ø 8mm e
ancoradas na viga baldrame (as barras nos blocos deverão ter sua extremidade em forma de gancho,
para melhor ancoragem na sapata), a altura das muretas será de 1,1 m, no mesmo sentido em toda a
altura da alvenaria.

29.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DA ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL

A impermeabilização deve ser feita antes da colocação de terra vegetal ou do reaterro. A superfície das
faces internas da alvenaria deverá ser impermeabilizada com tinta asfáltica em duas demãos aplicadas
com trincha, uma em sentido transversal e outra em sentido longitudinal, para dar completo
recobrimento. O substrato deverá estar regularizado, perfeitamente liso, sem reentrâncias, saliências
ou qualquer outro elemento que prejudique o desempenho da impermeabilização. Observar o tempo de
secagem de 24 horas entre as demãos. Observar a execução de acordo com as normas NBR 9686 -
Solução e emulsão asfálticas empregadas como material de imprimação na impermeabilização, NBR
9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto, NBR 9574 - Execução de impermeabilização.

30 REVESTIMENTOS

30.1 REVESTIMENTOS DA ALVENARIA

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros, deverão
ser da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a CONTRATADA, adotar providências para que
todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. Qualquer correção
nesse sentido será feita antes da aplicação do revestimento.

A superfície a revestir deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. As
eflorescências visíveis decorrentes de sais solúveis em água (sulfato, cloretos, nitratos, etc.) impedem
a aderência firme entre as camadas dos revestimentos.

Por isso deverão ser eliminadas as eflorescências através de escovamento a seco, antes do início da
aplicação do revestimento.

Todas as instalações hidráulicas serão executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma,
retoques no revestimento.
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As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou em ferro)
deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, entre outros).

Qualquer camada de revestimento só poderá ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente
firme.

A aplicação de cada nova camada de revestimento exigirá a umidificação da anterior.

30.2 CHAPISCO

As alvenarias e outras superfícies componentes serão inicialmente protegidas com aplicação de
chapisco, distribuído de forma homogênea por toda a área considerada. Serão chapiscadas paredes
(internas e externas) por todo o seu pé-direito (espaçamento compreendido entre a laje de piso e a laje
de teto subsequente) e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto
executivo de arquitetura. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como
montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive
fundo de vigas.

Inicialmente será aplicado chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro, na
composição 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura, com aditivo impermeabilizante. Em
superfícies bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, deverá ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao traço, nas quantidades indicadas pelo fabricante. Deverão ser utilizados
procedimentos executivos adequados, observando, entre outros: a umidificação prévia da superfície a
receber o chapisco, para que não haja absorção da água de amassamento por parte do substrato,
diminuindo, por conseguinte a resistência do chapisco; o lançamento vigoroso da argamassa sobre o
substrato; o recobrimento total da superfície em questão.

30.3 MASSA ÚNICA (REBOCO PAULISTA)

Após a cura do chapisco (no mínimo 24 horas), aplicar-se-á revestimento tipo paulista, com espessura
de 2,0 cm, no traço 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada). O reboco será executado
com argamassa preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogênea e conferir as desejadas
propriedades desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de aderência, capacidade de absorção
de deformações, restrição ao aparecimento de fissuras, resistência mecânica e durabilidade.

O reboco deverá ser executado em superfície limpa e molhada com broxa. Antes do início do serviço,
deve-se verificar se os marcos, batentes e peitoris já se encontram perfeitamente colocados.

Deverão ser executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1,0 a 2,0 m, que
servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas,
fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio
de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão
retirados os sarrafos e rebocados os espaços.

Os rebocos regularizados e desempenados, com régua e desempenadeira, deverão apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, não sendo tolerada qualquer ondulação ou
desigualdade na superfície. O acabamento final deverá ser executado com desempenadeira revestida
com esponja densa, camurça ou borracha macia.
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Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicação do reboco externo não será iniciada ou, caso já o
tenha sido, será interrompida. Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos
externos executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término dos
trabalhos.

30.4 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES

O revestimento das paredes do sanitário e cozinha será realizado com placas cerâmicas de primeira
qualidade (Classe A), linha branco retificado, brilhante, vitrificação homogênea e coloração
perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade características e resistência suficientes, totalmente
isentos de qualquer imperfeição, de padronagem especificada em projeto, com dimensões 20 x 20 cm,
espessura 8,2 mm, assentadas com argamassa colante pré-fabricada (ACI), e aplicado nas paredes, do
piso até o forro.

O revestimento das paredes externas da Guarita será realizado com pastilhas cerâmicas com
padronagem especificada em projeto, com dimensões 5 x 5 cm, espessura 6,6 mm, junta de 4 mm,
assentadas com argamassa colante pré-fabricada (ACIII E).
Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operação do rejuntamento. As juntas terão espessura
constante, de 1,0 mm, niveladas e aprumadas, executadas com rejunte flexível em material epóxi (com
índice de absorção de água inferior a 4%) na cor branco.

Antes do início dos trabalhos de revestimento, deverão ser tomadas as providências para que todas as
superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas. A colocação das placas
cerâmicas deverá seguir rigorosamente o ponto de partida vertical constante no projeto.

Antes do assentamento das placas cerâmicas, serão verificados os pontos das instalações elétricas e
hidráulicas, bem como os níveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e uniformes de piso e
teto, especialmente na concordância das placas cerâmicas com o teto. Qualquer correção neste
sentido será realizada antes da aplicação do revestimento.

Os revestimentos a serem cortados para a passagem de canos, torneiras e outros elementos das
instalações não deverão apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serão esmerilhadas
de forma a se apresentarem lisas e sem irregularidades.

Onde as paredes formarem cantos vivos, estes serão protegidos por cantoneiras de alumínio.

Será removido o excesso de argamassa, antes da sua secagem. Ao final dos trabalhos, os azulejos
serão limpos com auxílio de panos secos.

30.5 REVESTIMENTO CERÂMICO EM PISOS

Sobre o contrapiso deverá ser executado revestimento cerâmico antiderrapante nas dimensões de 45 x
45 cm e de 1ª qualidade, PEI maior ou igual a 4 (PI é a resistência à abrasão do esmalte cerâmico do
piso ou revestimento), cor cinza claro. As placas cerâmicas deverão ser coladas com argamassa
colante (ACI), utilizando-se desempenadeira dentada, sobre camada de regularização de cimento e
areia média, traço 1:3, espessura 3,0 cm, devidamente curada por pelo menos 14 dias.

As peças cerâmicas serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea,
compactos, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. As peças deverão
apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões
perfeitamente regulares.
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A colocação das peças cerâmicas deverá seguir rigorosamente o ponto de partida horizontal constante
nos projetos.

As juntas terão espessura constante, não superior a 5 mm, feitas com juntas a prumo com rejunte
flexível na cor cinza claro. O rejuntamento só será executado após o completo endurecimento e
secagem da argamassa de assentamento do piso cerâmico, para evitar o fenômeno de “eflorescência”.

Os rodapés deverão ser executados igualmente em cerâmica, sendo a mesma utilizada para o piso,
com altura de 7cm. Nas portas externas, conforme indicado no projeto, executar a soleira em granito.

Serão tomados cuidados especiais no caso de juntas de dilatação, soleiras e encontros com outros
tipos de pisos. De preferência, as peças recortadas serão assentadas com o recorte escondido sob os
rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.

O processo executivo será idêntico ao dos pisos de concreto intertravados. Os pisos de concreto tipo
blocos intertravados deverão estar de acordo com as seguintes normas da ABNT: NBR 9780/87: Peças
de Concreto para Pavimentação – Determinação da Resistência à Compressão (MB-2587/86); NBR
9781/87: Peças de Concreto para Pavimentação - Especificação (EB- 1731/86). A execução deverá
observar o determinado em projeto específico.

30.6 SOLEIRA / PEITORIL

Os peitoris serão de granito e deverão ter a mesma largura dos batentes das portas em casos internos.
Em casos de aberturas com desnível as soleiras e peitoris deverão contar com pingadeiras de 2,0 cm
para a face externa da alvenaria, inclinação de 1% em direção à extremidade externa da alvenaria, e,
assentadas com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:0,5:4.

40. ESQUADRIAS E FERRAGENS

40.1 PORTAS DE MADEIRA

As portas deverão possuir espessura mínima de 35mm, encabeçadas com requadro de fechamento em
madeira maciça. As folhas respeitarão o padrão comercial. Toda madeira que for utilizada em qualquer
fase da obra e no canteiro de obras deverá possuir certificação FSC (Forest StewardshipCouncil) ou
Conselho de Manejo Florestal. A comprovação através de documentos e nota fiscal deverá ser
entregue para a fiscalização juntamente com a medição. Deverão ser entregues completas e em
perfeito funcionamento, com todos os perfis necessários, batentes, guarnições, ferragens, vedações e
acessórios. Todos os materiais utilizados nas esquadrias de madeira deverão respeitar as indicações e
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação.

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, carunchos,
fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e
aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de
quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões
diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas
resultantes da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das peças
de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de receberem encabeçamento
com tampões confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverão ser
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repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificação de projeto ou
orientação do fabricante da esquadria. As portas serão instaladas por meio de elementos adequados,
rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso
particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das guarnições com
os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados de conformidade com os
detalhes indicados no projeto.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar portas em madeira lisa de correr, completa, com trilhos,
batentes, fechaduras, puxadores metálicos tipo concha, roldanas e parafusos. As portas deverão ser de
madeira semi oca, com dimensões 0,90 x 2,10 m, de boa qualidade e prontas para receber
acabamento em verniz.

Deverá ser realizado o lixamento da porta, previamente à sua instalação, utilizando-se,
sequencialmente, as lixas mais grossas (nº 3), lixas médias (nº 2) e finas (nº 1 e nº 0). Ao final, todas as
peças de madeira, após verificação do estado de limpeza e secagem da madeira, receberão tratamento
com cupinicida a base de água, aplicado em todos os lados da madeira em duas demãos. Todas as
portas de madeira serão pintadas com verniz (livre de solvente) tipo Stain acetinado transparente, 3
demãos, com o auxílio de Pincel ou Rolo para Madeira.

40.2 JANELA DE CORRER E FIXA EM VIDRO TEMPERADO

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar janelas em vidro temperado incolor, espessura 8 mm,
incluso perfis fixação, nos tamanhos e recortes indicados no projeto arquitetônico. A janela fixa será em
vidro temperado incolor de 10 mm, inclusive acessórios.

As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, fissurações, manchas,
riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serão rejeitadas quando da ocorrência de qualquer desses
defeitos; poderá ser escolhido o adequado acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado
redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-se-á variação dimensional de, no máximo 3,0 mm para maior
ou para menor. Deverão, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a
chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

O vão da esquadria que vai receber o envidraçamento deverá estar perfeitamente nivelado e aprumado
e deverá ser rigorosamente medido antes do corte da lâmina de vidro. A chapa de vidro será fixada
através de ferragens. O diâmetro dos furos no vidro deverá ser, no mínimo, igual à espessura da chapa
e a distância entre as bordas de dois furos ou entre a borda de um furo, e a aresta da chapa deverá ser
no mínimo igual a três vezes a espessura do vidro. A chapa de vidro deverá ser colocada de tal modo
que não sofra tensão suscetível de quebra e folgas nas bordas de acordo com o uso da chapa, cujas
distâncias deverão obedecer às condições fixadas na norma NBR 7199.

40.3 PORTÃO DE CORRER

40.3.1 VIGA BALDRAME

Os portões de correr, entrada e saída de veículos, deverão ser instalados sobre viga de concreto
armado de seção 15 x 20 cm e trilho chumbado sobre as mesmas. A viga será executada em concreto
Fck 25 Mpa com barras de aço CA 50 Ø 8,00 mm e estribos em aço CA 60 Ø 5,00 mm com
espaçamento a cada 15,00 cm. Não será aceito tubo galvanizado como trilho para o apoio e
deslizamento do portão.
O portão irá se movimentar sobre trilho de alumínio em comprimento considerado para a abertura total
do portão, não podendo ser em seção circular, e deverá ser chumbado na viga baldrame no momento
da concretagem.
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40.3.2 PORTÕES DE ACESSO DA GUARITA (VEÍCULOS E PEDESTRES)

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar os portões de acesso da Guarita conforme projeto
arquitetônico.
O portão de acesso a veículos deverá ser Automático Deslizante, com estrutura principal retangular em
Metalon 80 x 80 mm, dimensões 8,16 x 2,10 m, e fechamento em Metalon 80 x 40, espaçamento de 90
mm na vertical. Devem fazer parte do portão os batentes (Metalon 80 x 80 mm), roletes guias e
roldanas reforçadas para o deslizamento no trilho e demais acessórios. As roldanas deverão ser
reforçadas e compatíveis com o esforço e peso do portão para seu perfeito funcionamento (Figura 05).

Figura 05

Devem ser instalados nos portões equipamentos automatizadores e acessórios de qualidade e alta
resistência: sistema antiesmagamento; travamento automático com dispensa de cadeado; acionamento
manual, que possibilite melhor condição de uso em caso de queda de energia; mecanismo fim de
curso, que possibilite desligamento automaticamente do motor, quando o portão chega ao final de seu
percurso; redutor de coroa de metal cromo ou bronze; rosca sem fim com lubrificação a óleo; e
tratamento anti-ferrugem. O equipamento deve atender às seguintes Especificações Técnicas:
Monofásico; Ciclo / Hora: 120; Portão Peso (kg): 1.800; Potência Motor (CV): 1; Potência Motor (W):
735; Velocidade (m/min): 18; Tensão (V):220V; Corrente (A): 7,0/3,5; Capacitor (uf): 80/30; Força de
Arraste (kgf): 240 (Figura 06).
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Figura 06

Os portões de acesso a pedestres deverão ser fornecidos de acordo com o projeto, com a mesma
estrutura do portão de acesso a veículos; três folhas, uma fixa e duas móveis (1,00 x 2.10 m) fixadas
em montantes de Metalon, 80 x 80 mm.
Os portões deverão ser pintados com tinta Esmalte fosco, em 2 demãos em toda a estrutura inclusive
zarcão.

40.4 FERRAGENS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todas as ferragens juntamente com os acessórios, incluindo
buchas, parafusos e outros elementos de fixação das esquadrias.

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e especificações do
projeto quanto ao tipo, função e acabamento. A instalação das ferragens será realizada com particular
cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras e outros componentes
tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de
madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas
ferragens.

As ferragens não poderão receber pintura, e serão protegidas de modo a evitar escorrimento ou
respingos de tinta.

40.5 FECHADURAS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar fechaduras de embutir para portas internas de abrir
(convencionais e sanitários), que deverão atender aos requisitos de fabricação da norma NBR 14913 e
possuir máquina de 40mm de distância de broca, chave tipo Gorge, roseta redonda e maçaneta tipo
alavanca cromada escovada. Devem possuir fechadura para tráfego médio e grau de resistência a
corrosão 2 (Figura 07).
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Figura 07

40.6 DOBRADIÇAS

As dobradiças deverão ser de aço laminado, com no mínimo de 3”, devem apresentar anéis
reforçados e acabamento cromado e terão pino de bola de latão. As ferragens deverão ser
executadas rigorosamente com acabamento adequado, sem folgas ou emendas. Serão verificadas as
cargas das peças a serem fixadas pelas ferragens, especialmente as dobradiças, que deverão ser
suficientemente robustas, de forma a suportarem com folga o regime de trabalho a que venham a ser
submetidas. Deverá ser colocado no mínimo 3 dobradiças em cada porta. As chaves deverão possuir
numeração correspondente às portas e, serem fornecidas em duas vias.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela FISCALIZAÇÃO, de modo a
verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias,
a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o
funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.

41. PINTURA

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

● As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de
modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;

● As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
● Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;
● Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando

um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;
● Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em

superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras;
● Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:

- Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
- Separação com tapumes de madeira e chapas de fibras de madeira comprimidas ou

outros materiais;
- Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor

adequado, sempre que necessário.
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Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões
mínimas de 0,5 x 1,0 m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Deverão ser
usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas
pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e
aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas
de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, misturação e aplicação das tintas deverão estar limpos e
livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. As tintas serão preparadas seguindo
rigorosamente as especificações do fabricante. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro
das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de
obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais
densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados
materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura
em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do
fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o
armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como
prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta área será mantida
limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são: Corantes,
naturais ou superficiais; Dissolventes; Diluentes, para dar fluidez; Aderentes, propriedades de
aglomerantes e veículos dos corantes; Cargas, para dar corpo e aumentar o peso; Plastificante, para
dar elasticidade; Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade
com as indicações de projeto bem como, as diretrizes gerais.

41.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE PAREDES COM MASSA LÁTEX ACRÍLICA

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições
visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que
não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem
gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

Deverão ser aplicadas duas demãos de massa látex acrílica nas paredes e tetos internos, após a
aplicação fazer o lixamento e raspagem do emassamento para proporcionar a aderência necessária ao
acabamento.

41.2 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

Após a limpeza, as superfícies receberão uma demão de tinta primária ou seladora acrílica, conforme
recomendação do fabricante, que facilitará a aderência das camadas de tintas posteriores. Após a
completa secagem do selador acrílico (uma demão) deverá ser aplicada, no mínimo, duas demãos de
tinta acrílica fosca, com pincel, rolo ou pistola. A segunda demão só será aplicada depois de
completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendações do fabricante.
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As cores a serem aplicadas estão especificadas no projeto e são:

● Paredes internas da Guarita e paredes do Anfiteatro: cor BRANCO NEVE;
● Paredes externas da Guarita que não receberão revestimento em pastilhas cerâmicas: cor

LIMA (Padrão Coral);
● Paredes externas altas da Praça e do Estacionamento: cor VERDE;

41.3 PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO EM PORTÕES, GRADIS E METAIS EM
GERAL

As superfícies metálicas receberão pintura a base de esmalte sintético conforme especificado em
projeto, aplicado sobre base de Primer. As superfícies metálicas a serem pintadas serão
cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, para remover sujeiras, poeiras e quaisquer
substâncias estranhas; as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
as demãos de tinta somente serão aplicadas quando a precedente estiver perfeitamente seca; deverão
ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à
pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. Recomenda-se pintar em ambientes com
temperaturas superiores a 12° C e umidade relativa do ar inferior a 85%.

As cores a serem aplicadas estão especificadas no projeto e são:

● Paredes internas da Guarita e paredes baixas que suportam os assentos dos bancos da
Praça e do Anfiteatro: cor BRANCO NEVE;

● Os pilares circulares da Guarita: cor VERMELHO;
● Superfícies metálicas (portões, gradis, postes e demais): cor VERDE CLARO.

41.4 PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO INTERTRAVADO

A pintura do piso intertravado será executada com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica
com microesferas de vidro de acordo com o detalhamento do projeto arquitetônico. O material deve
ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de fabricante idôneo.

42. COBERTURA

A execução da cobertura – estrutura e telhamento – obedecerá aos desenhos e detalhes fornecidos
pela CONTRATANTE em projeto específico, ou realizados pela CONTRATADA, desde que aprovados
pela FISCALIZAÇÃO.

42.1 ESTRUTURA DE MADEIRA

De acordo com o projeto arquitetônico, a estrutura de madeira necessária para receber as telhas
onduladas de fibrocimento da cobertura da Guarita, constitui uma trama de terças de madeira que, por
sua vez, compõem dois telhados de 2 águas. O primeiro telhado cobre a área da Guarita e o segundo,
a área de acesso de pedestres e veículos.

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar a estrutura em madeira maçaranduba, Tatajuba ou
equivalente da região em peças não aparelhadas, com seção de 6,0 x 12,0 cm. Cada peça que integra
a trama de madeira deverá ser posicionada para atender o vão livre de dois tamanhos de telha
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ondulada: 1,22m e 1,53. Desta forma, o distanciamento entre eixos das peças de apoio será de 0,94 e
1,35 m. A trama descrita será apoiada sobre pontaletes, também do mesmo tipo de madeira.
Recomenda-se:

● Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com
o projeto;

● Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre pontaletes ou
outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e
paralelismo entre as terças;

● Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45°
em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de
apoio;

● Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores
do telhado ou em futuras operações de manutenção.

42.2 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar telhamento com telha ondulada de fibrocimento, 6 mm,
inclinação 14% (8°), com duas águas na área de cobertura da Guarita e duas águas na área de
cobertura do Acesso de veículos e pedestres. As telhas de fibrocimento ondulada empregadas no
projeto possuem dois tipos de tamanho: 1,22 m x 1,10 m e 1,53 m x 1,10 m.

As telhas de fibrocimento ondulada deverão ser fixadas com parafusos galvanizado de rosca soberba
5/16" x 250 mm, para fixação em madeira ou gancho chato em ferro galvanizado, comprimento 110mm,
seção 1/8” x 1/2” (3mm x 12mm). Além disso, utilizar-se-ão conjunto de vedação com arruela de aço
galvanizado e arruela de PVC cônica e recobrimento lateral de 1 e ¼ de onda para cálculo de consumo
de materiais.

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s necessários, sendo que
os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a terças ou ganchos
vinculados à estrutura. Os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas sobre as terças,
sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento. Antes do início dos
serviços de colocação das telhas devem ser conferidas as disposições de apoios ou pontaletes, terças,
elementos de contraventamento e outros. Deve-se ainda:

● Verificar o distanciamento entre terças, de forma a se atender ao recobrimento transversal
especificado no projeto e/ou ao recobrimento mínimo estabelecido pelo fabricante das telhas;

● A colocação deve ser feita por fiadas, com as telhas sempre alinhadas na horizontal (fiadas) e
na vertical (faixas);

● A montagem deve ser iniciada do beiral para a cumeeira, sendo as águas opostas montadas
simultaneamente no sentido contrário aos ventos (telhas a barlavento recobrem telhas a
sotavento);

● Realizar o corte diagonal dos cantos das telhas intermediárias, a fim de evitar o remonte de
quatro espessuras, com a utilização de disco diamantado;

● Na marcação da linha de corte, considerar o recobrimento lateral das telhas (1 e ¼ de onda) e
o recobrimento transversal especificado (26cm);

● Perfurar as telhas com brocas apropriadas, a uma distância mínima de 5 cm da extremidade
livre da telha;

● Fixar as telhas utilizando os dispositivos previstos no projeto da cobertura (ganchos chatos,
ganchos ou parafusos galvanizados 8mm) nas posições previstas no projeto e/ou de acordo
com prescrição do fabricante das telhas;
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● Na fixação com parafusos ou ganchos com rosca não deve ser dado aperto excessivo, que
venha a fissurar a peça em fibrocimento;

● Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos
tolerados pela respectiva normalização não devem ser utilizadas.

42.3 CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS/TUBULAÇÃO E CAIXAS

No projeto arquitetônico, está indicado o posicionamento das calhas. As águas oriundas das chuvas
serão captadas por calhas, descendo por tubulação de PVC, passando pelas caixas coletoras e por fim
desaguando nas bocas de lobo da rua (Drenagem existente). Nos locais indicados no projeto, deverão
ser executadas calhas em alvenaria impermeabilizada com caimento de 0,5% em direção à tubulação
vertical. As águas oriundas das calhas descerão por tubulação em PVC 150 mm, conforme projeto.
Ainda, conforme indicação feita no projeto, rente às platibandas, no final da calha que cobre a Guarita,
deverá ser executada caixa coletora em que será fixada a tubulação vertical.

43. LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS

A colocação das louças e metais sanitários deverá ser executada por profissionais especializados, nas
posições indicadas no projeto de arquitetura, com especial atenção às indicações do projeto de
hidráulica.

Todas as peças sanitárias deverão ser bem cozidas, duras, sonoras, sem manchas, depressões e
granulações.

Após a fixação das louças sanitárias deverá ser efetuado o rejuntamento entre a peça e a superfície a
qual foi fixada com a utilização de argamassa de cimento pré-fabricado na cor branca.

Todos os aparelhos serão instalados de forma a permitir a sua fácil limpeza e substituição.

Todos os metais e louças sanitárias deverão, antes de qualquer aplicação em obra, ser apresentado à
FISCALIZAÇÃO, para prévia aprovação, podendo ser rejeitados, caso da não concordância com as
normas e processo de fabricação.

Os metais deverão ser de fabricação perfeita e cuidadoso acabamento. As peças não poderão
apresentar defeitos de fundição ou usinagem. As peças móveis deverão ser perfeitamente adaptáveis
às suas sedes, não sendo tolerados empenos, vazamentos e defeitos de polimento ou de acabamento.

A cromagem dos metais deverá ser perfeita, não sendo tolerado qualquer defeito na película de
revestimento, especialmente falta de aderência com a superfície de base.

Os metais deverão permanecer protegidos de quaisquer riscos e/ou outros danos até a entrega final da
obra, por meio de filme plástico, conforme determinação do fabricante.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão de obra
necessária para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.
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43.1 BACIA SANITÁRIA

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar bacia sanitária conforme especificações de projeto. A bacia
sanitária será convencional, em louça branca, com caixa de descarga acoplada de 3 / 6 litros. Deverá
apresentar assento plástico de polipropileno, anel de vedação e fixação com buchas de nylon e
parafusos de aço inoxidável.

43.2 LAVATÓRIO

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar lavatório tipo cuba de embutir conforme especificações de
projeto. A cuba de embutir será convencional, em louça branca, embutida sob bancada de granito.
Deverá ser fixada aplicando-se massa plástica com auxílio de espátula

Segundo a NBR 9050:2015 os lavatórios, suas fixações e ancoragens devem atender no mínimo aos
esforços previstos nas normas ABNT NBR 15097-1 e ABNT NBR 15097-2.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão de obra
necessária para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

43.3 METAIS SANITÁRIOS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar metais sanitários conforme especificações de projeto:

● Torneira: deverá possuir acionamento automático temporizado, em metal cromado polido;
● Registros de pressão e gaveta: deverão possuir acabamento em metal cromado polido;
● Sifão para lavatório: deverá possuir fecho hídrico e acabamento em metal cromado polido;
● Kit Acessórios de Banheiro: deverá possuir 5 peças em metal cromado: saboneteira,

papeleira, porta toalha de banho, porta toalha de rosto e cabideiro.

44. ACABAMENTOS

44.1 BANCADAS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar bancada em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm,
com rodopia e saia, altura mínima de 12 cm, acabamento boleado nas bordas e cantos, conforme
especificação do projeto.

Os tampos deverão ser fixados na alvenaria, chumbados com argamassa colante e apoiados em mão
francesa em cantoneira de ferro, de no mínimo 5/16” e 1 ½”. O acabamento da superfície da mão
francesa deverá ser em esmalte sintético semibrilho na cor branca.

As cubas deverão ser instaladas nas bancadas de granito (cozinha e sanitário) de forma a
proporcionarem o perfeito acabamento entre os elementos.
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45. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS

As especificações relativas às instalações elétricas em geral, abrangendo: força e luz, emergência,
aterramentos em geral, sinalização, sistema de telefonia, sonorização, informática, para-raios,
televisão, monitoragem, e outros, devem constar do Projeto Específico de Instalações Elétricas. A
inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no local da obra por processo
visual, podendo, entretanto, ser feita na fábrica ou em laboratório, por meio de ensaios, a critério da
CONTRATANTE.

A entrada da rede elétrica é existente. A rede é bifásica 220v/380v. A ligação até o novo CD será aérea
sobre o forro. A CONTRATADA é responsável pelo fornecimento e colocação dos aparelhos e pontos
elétricos, telefônicos e de dados (interruptores, tomadas, disjuntores, luminárias, ventiladores, etc.) de
acordo com o projeto Elétrico. Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados e
habilitados para tal. A instalação deverá atender o padrão das companhias concessionárias locais. Os
condutores dos circuitos elétricos deverão ser dimensionados levando-se em consideração os critérios
previstos em Norma, proporcionando a adequada coordenação com os dispositivos de proteção. A
instalação deverá ser provida de sistema de aterramento de acordo com um dos sistemas previstos na
norma NBR 5410 e atender também às prescrições da norma NBR 5419 que trata dos sistemas de
proteção contra descargas atmosféricas. O aterramento executado deverá ser calculado e executado
de forma a propiciar a perfeita utilização dos equipamentos e a completa segurança das pessoas.
Todos os materiais empregados na instalação deverão ser novos, estar em conformidade com as
normas de fabricação, homologadas pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas e
indicadas na norma NBR 5410 e apresentar certificado ISO 9002.

As luminárias da Guarita serão em led, compactas, de sobrepor, e sua potência especificada pelo
projeto elétrico. Exceção é feita para a área do acesso de veículos, que foi especificada luminárias
industriais também em led. Na área externa, luminária para iluminação pública com uma, duas ou
quatro pétalas, em led, montada em poste de aço tipo cônico reto simples h=7,0m, completa com drive
e demais acessórios.

Deverão ser instaladas tomadas para condicionador de ar onde o projeto indicar. Será instalado
chuveiro elétrico e torneiras elétricas onde o projeto determinar água quente. Serão utilizados
eletrodutos de PVC flexíveis, embutidos nas alvenarias e embutidos na laje conforme projeto. Os
interruptores deverão ser do tipo interno. Os quadros de distribuição deverão ser de plástico, tipo
interno, com disjuntores gerais, tampa de proteção e porta. A proteção dos circuitos terminais será feita
através de disjuntores termomagnéticos unipolares, conforme quadro de cargas. Todas as tomadas,
CDs, luminárias, e todas as partes metálicas não condutoras de eletricidade deverão ser dotadas de
condutor de proteção, ligado ao sistema de aterramento executado por hastes para a terra tipo aço
cobreado em tantas unidades quantas necessárias para garantir uma resistência de aterramento igual
ou menor a 10 ohms.

Para a guarita e cancela serão levados pontos de força junto às caixas terminais como solicitado no
projeto.

O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos
equipamentos e da execução dos serviços pela FISCALIZAÇÃO. Além disso, as instalações elétricas
somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento,
comprovadas pela FISCALIZAÇÃO e ligadas à rede de concessionária de energia local. As instalações
elétricas só poderão ser executadas com material e equipamentos examinados e aprovados pela
FISCALIZAÇÃO. A execução deverá ser inspecionada durante todas as fases de execução, bem como
após a conclusão, para comprovar o cumprimento das exigências do contrato e desta prática.
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A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição do capítulo 7
da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se
refere às especificações e perfeito estado.

46 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Entende-se que fazem parte das instalações o hidrômetro do IFBA, Campus Porto Seguro, ligações à
rede geral e ligações pluviais e de esgoto, conforme especificado no projeto. Água, esgoto pluvial,
esgoto cloacal: NBR 5160, 7229, 5626 e compêndios. A alimentação se fará a partir do hidrômetro
existente ou ponto de entrada de água do IFBA Campus Porto Seguro e ligará este ao reservatório
superior, em fibra de vidro, que terá capacidade para 250 l. Os registros serão metálicos. O reservatório
deverá ser sustentado por vigas e laje de concreto conforme projeto. As tubulações, em PVC, serão
embutidas nas alvenarias, tomando-se o cuidado de testá-la previamente à execução dos
revestimentos. Os tubos soldáveis deverão ser rigorosamente sulcados e limpos, para posteriormente
serem colados. Os tubos plásticos, soldáveis, tipo “A”. Os registros serão de corpo de bronze,
fechamento hermético, tipo reforçado com canopla (nós de pressão), volante fundido (gaveta).

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados. Os materiais
sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser acondicionados em
local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, cobre e ferro fundido deverão ser estocados em prateleiras
ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem
necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio do material. As pilhas com tubos com
bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das
extremidades.

Antes do início da montagem das tubulações, a CONTRATADA deverá examinar cuidadosamente o
projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá
ser executada com as dimensões indicadas no projeto hidro-sanitário e confirmadas no local da obra.

Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes visando
detectar eventuais vazamentos.

Após a conclusão dos serviços e obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será
posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado em
presença da FISCALIZAÇÃO. Os testes em geral deverão ser executados na presença da
FISCALIZAÇÃO. Durante a fase de testes, a CONTRATADA deverá tomar todas as providências para
que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

47. PAVIMENTAÇÃO

47.1 TERRAPLENAGEM

Os serviços de limpeza do terreno que dará suporte à Via que será pavimentada, uma vez definidas e
delimitadas pela implantação topográfica, será realizado a fim de promover a retirada da camada
vegetal que esteja obstruindo os trabalhos, entulhos e lixos. Será adotado a espessura de 5 cm para o
serviço de limpeza. À área da plataforma a receber este serviço será acrescida de 15% como folga
para a terraplenagem.
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Os serviços de regularização dos perfis longitudinal e transversal da via deverão ser executados com
declividade longitudinal e transversal natural da via de, no mínimo 0,5%, no sentido longitudinal e, de
1% a 3%, no sentido transversal, evitando assim grandes movimentos de terra ou serviços
complementares como cortes, aterros, empréstimos, etc.

Será rebaixado o valor da soma das espessuras do meio-fio externo, da base e do revestimento,
subtraídos do valor da espessura de 3 cm como folga de calçamento e plantio de grama. O material
resultante será descartado pela CONTRATADA.. O controle das referidas operações será feito por
apreciação visual da qualidade dos serviços, e/ou a critério da FISCALIZAÇÃO.

47.2 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Trata-se da regularização do subleito de áreas a serem pavimentadas, uma vez concluídos os serviços
de terraplenagem. A regularização é destinada a conformar o leito da área transversal e longitudinal,
compreendendo cortes ou aterros com até 20 cm de espessura indicados no projeto, prévia e
independentemente da construção de outra camada do pavimento. Obs.: O que exceder os 20 cm será
considerado como terraplenagem.

A execução da regularização do subleito envolve basicamente as seguintes operações a ser realizadas
pela CONTRATADA: escarificação na profundidade de 20 cm e espalhamento dos materiais,
homogeneização dos materiais secos, umedecimento ou aeração e homogeneização da umidade,
compactação e acabamento.

Os equipamentos a serem utilizados nestas operações são motoniveladora, grade de disco, caminhões
“pipa” e rolos compactadores.

Ao executar a regularização e compactação do subleito, deverá ter o cuidado de não atingir as
tubulações de água, esgoto, telefone e fossas, bem como os tipos de moradias para não causar danos
às mesmas.

O controle geométrico da regularização deve ser o mesmo da terraplenagem, sendo a área
regularizada e compactada compreendendo a largura da via acrescida de 0,50 m para cada lado pelo
comprimento da mesma, observando a declividade longitudinal e transversal de cada via.

47.3 BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

A base do pavimento será executada com uma camada de 20 cm de espessura, composta de material
granular devidamente analisado, não se admitindo material com ISC < 40% e expansão ≤ 0,5%.

Os equipamentos a serem utilizados nas operações de estabilização da base são motoniveladora,
grade de disco, caminhões “pipa” e rolos compactadores.

A execução da estabilização da base envolve basicamente as seguintes operações: espalhamento dos
materiais, homogeneização dos materiais secos, umedecimento ou aeração para a homogeneização da
umidade, compactação e acabamento.

Ao executar a estabilização granulométrica da base ter o cuidado de não atingir as tubulações de água,
esgoto, telefone e fossas, bem como os tipos de moradias para não causar danos às mesmas.
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47.4 DRENAGEM

O projeto de drenagem tem por finalidade:

- Dimensionar as calhas de escoamento superficial das águas de chuva;
- Identificar a necessidade de pontos de captação desta água; e,
- Dimensionar galerias e bueiros para conduzir toda água captada até o ponto de deságue.

Deve-se ser verificado o plano diretor de drenagem urbana municipal caso ele exista. Utilizar sempre
que possível sistemas de drenagem de baixo impacto (LID). Observar a legislação ambiental vinculada
aos aspectos da drenagem de águas pluviais (Lei nº 9.433, de janeiro de 1997).

47.5 MEIOS-FIOS

O concreto utilizado nos meios-fios e sarjetas devem atender as normas NBR 6118, NBR 12654 e NBR
12655. O concreto deve ser dosado racionalmente e deve possuir as seguintes resistências
características: Meios-fios e sarjetas moldados “in loco”, fck 15 MPa.

Conforme detalhe do projeto, deverá ser executado nas vias de acesso, guia pré-fabricada de concreto,
do tipo “I” nas dimensões 8 cm de base, 8 cm na face superior, 25 cm de altura e 80 cm de
comprimento com canto superior levemente arredondado, conforme indicação de projeto. Poderão ser
adquiridas de fábricas de produtos pré-moldados, ou confeccioná-las em canteiro com o uso de fôrmas
padronizadas para tal. Deverá pois, consultar qual traço será o mais recomendável, observar os
processos de adensamento e cura (Figura 08).

Figura 08

47.6 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

A CONTRATADA deverá executar calçada e vias de acesso com blocos de concreto intertravados
pré-moldado, conforme especificações de projeto.
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Os blocos de concreto intertravados serão de procedência conhecida e idônea, com textura
homogênea, compactos e com resistência à compressão de 35 Mpa (NBR 9781). Deverão apresentar
arestas vivas, faces planas e dimensões perfeitamente regulares. As dimensões, a paginação, o
formato e a coloração das peças devem seguir o padrão especificado em projeto. A espessura mínima
deve ser de 60 mm (tolerância de 5,0 mm). O arremate do piso deverá ser executado com guias de
concreto pré-moldado (Figura 09).

Figura 09

Deverá ser executado o perfeito arremate dos blocos junto às guias. Nas peças que necessitem de
corte devem ser usadas a guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das peças.

As operações de assentamento dos blocos de concreto somente poderão ter início após a conclusão
dos serviços de drenagem e preparo das camadas subjacentes especificadas pelo projeto, executadas
de acordo com as respectivas especificações.

Os blocos de concreto serão assentados normalmente sobre uma camada de material granular inerte
(pó de pedra ou preferencialmente areia grossa), com espessura mínima de 5 cm. O assentamento
será iniciado com uma fileira de blocos dispostos na direção da menor dimensão da área a pavimentar,
a qual servirá como guia para melhor disposição das peças.

O rejuntamento dos blocos de concreto será executado conforme previsto no projeto, com as juntas
apresentando espessura entre 5 e 10 mm, salvo nos arremates.

No caso de blocos assentados sobre coxim de areia ou pó de pedra, após o assentamento, será
espalhada uma camada de areia grossa ou pó de pedra, e com ela serão preenchidas as juntas dos
blocos. Depois de varrido e removido o excesso de areia ou pó de pedra, o pavimento será comprimido
através de um rolo compressor de pneus de 10/12 t. Após a compressão, as juntas dos blocos serão
novamente preenchidas e o excesso convenientemente retirado.
No caso de blocos assentados sobre base de concreto magro, após o assentamento, as juntas serão
limpas. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com consistência
adequada para uma boa penetração nas juntas. A argamassa será aplicada com auxílio da colher de
pedreiro, devendo a operação de rejuntamento ser efetuada tantas vezes quantas forem necessárias
para se obter um enchimento perfeito. Antes do início do endurecimento, o pavimento será limpo de
excessos de argamassa, podendo usar uma única vez a irrigação e varredura para este fim. Após o
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rejuntamento, será procedida a cura da argamassa, mediante a cobertura da superfície com uma
camada de areia ou pó de pedra, que será irrigada por 5 dias. Concluído o período de cura, a superfície
será varrida, removendo-se os excessos de material para fora da área e entregando-se o pavimento ao
tráfego.

47.7 CALÇADAS

De acordo com o projeto, as calçadas da área interna e externa ao IFBA,Campus Porto Seguro, serão
executadas em concreto com 7 cm de espessura. As calçadas deverão ser previamente capinadas,
aterradas com material de 1ª qualidade e fortemente apiloadas com compactador mecânico tipo sapo,
de modo a construir uma superfície firme e de resistência uniforme. Nos pontos em que o terreno
apresentar-se muito mole, será necessário proceder-se à sua remoção até uma profundidade
conveniente, substituindo-se por material mais resistente e posteriormente a execução do lastro de brita
na espessura de 3 cm.

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, deverão ser montadas as fôrmas que
servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado. Os quadros deverão possuir largura máxima
de 2 (dois) metros, e serão concretados alternadamente, formando junta de dilatação, usando para
tanto, ripas de madeira, sustentadas por pontas de ferro redondo de 10 cm e 30 cm de comprimento,
cravadas alternadamente, de cada lado da ripa e espaçadas de no máximo 1,50 m. As emendas das
ripas serão feitas, sem superposição ou recobrimento, por simples justaposição das extremidades.

Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto. Antes do lançamento do concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as
ligeiramente. As ripas servirão como forma devendo ser retiradas antes da concretagem do quadro
lateral. A calçada acabada deverá ter caimento médio de 1% em direção à rua não devendo apresentar
nichos. O acabamento deverá ser feito com desempenadeira de mão.

48. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

48.1 CANCELA AUTOMÁTICA COM BRAÇO LINEAR DE 3,00 METROS

A CONTRATADA deverá fornecer e instalar cancela automática de controle de acesso veicular com
braço linear de 3,00 metros, conforme especificações técnicas.

Para atendimento às necessidades da CONTRATANTE, bem como buscar minimizar a ocorrência de
manutenção, as cancelas a serem adquiridas devem apresentar as seguintes características:

● Cancelas automáticas para Alto Tráfego, com capacidade mínima de 1.200 (mil e duzentos)
ciclos por hora e dotadas de central eletrônica de comando;

● Tempos de abertura e fechamento ajustáveis;
● Tempo de abertura mínimo de 0,7 segundos;
● Tempo de fechamento mínimo de 0,7 segundos;
● Proteção contra impacto com dispositivo de desarme horizontal do braço;
● Largura de bloqueio mínima de 3,00 e máxima de 4,00 metros;
● Braço flutuante em alumínio ou PVC, linear, sem suporte intermediário;
● Barreira com adesivos refletivos de segurança;
● Acionamento manual (botoeira instalada nas guaritas) e remoto por contato seco (a cancela

deverá integrar-se ao sistema de acesso do IFBA campus Porto Seguro, de fabricação
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Honeywell e que comanda a abertura da cancela através do acionamento de relé);
● Abertura manual na ausência de energia elétrica;
● Controle anti-esmagamento com retorno à posição vertical (cancela aberta);

Deverão ser fornecidos e instalados, para cada cancela, os seguintes dispositivos: laço indutivo,
fotocélulas com pedestal ─ 02 para cada cancela (ambos considerados sensores anti-esmagamento),
receptor para controle remoto e botoeira para acionamento manual. A botoeira será abrigada nas
guaritas. Com relação aos laços indutivos, a instalação será feita nos rasgos já existentes no
pavimento, cabendo à CONTRATADA a execução de proteção mecânica; Motor de 1 HP (mínimo), com
alimentação em 220V AC Monofásico; Acabamento anticorrosivo, resistente às intempéries (instalação
ao tempo); Garantia mínima de 01 (um) ano.

48.2 LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA deverá entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações e aparelhos e com as instalações
definitivamente ligadas.

O canteiro da obra deverá ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais próprios que não
causem prejuízos ao andamento da construção.

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças
remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.

Todos os pisos deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverão ser
removidos, sem danos às superfícies.

Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos
provenientes da limpeza não venham a obstruí-los posteriormente.

Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido removido todo
o material aderente que se obtenha suas condições normais. Todas as ferragens serão limpas e
lubrificadas, substituindo-se aquelas que não apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.

Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto às esquadrias, removendo os
resíduos.

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de
todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes
da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superfícies.

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,
luminárias e peças e metais sanitários.

A CONTRATADA deverá promover a suas custas toda recuperação da área destruída ou danificada no
andamento da obra, incluindo a recomposição de camada vegetal ou pavimentação quando necessária.
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A recuperação é considerada como parte integrante da obra e deverá ser aprovada pela
FISCALIZAÇÃO, sendo pré-requisito para liberação da medição.

48.3 REMOÇÃO DE ENTULHO

Durante a obra, a CONTRATADA deverá realizar a periódica remoção de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local, atentando para a legislação vigente no tocante a coleta seletiva de
resíduos de construção civil.

Todos os materiais que forem sobras de terceirizados devem ser removidos pelo fornecedor.

Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e mão de obra
necessária para a perfeita execução dos serviços acima discriminados.

A CONTRATADA removerá e providenciará bota-fora de todo e qualquer material dispensável para a
construção do empreendimento. O IFBA, Campus Porto Seguro deverá ser consultado sobre o
reaproveitamento de determinados materiais.

Nas escavações para retirada de terra, para o nivelamento do terreno de acordo com o projeto
arquitetônico, todo e qualquer recalque nas vizinhanças será da responsabilidade da CONTRATADA.

Caso necessário, as cavas para fundações serão devidamente isoladas, esgotadas e escoradas pela
CONTRATADA, de modo a garantir a integridade das edificações vizinhas, logradouros e redes públicas.

Os dutos de drenagem, rede elétrica, hidráulica e de esgoto deverão ser instalados antes do término do
nivelamento do terreno, sobre leitos adequadamente preparados.

Todos os materiais a serem escolhidos pela contratada deverão ser apresentados à fiscalização do IFBA,
Campus Porto Seguro para aprovação.

Porto Seguro, ___ de __________ de 2022.

Aristides Rocha
Arquiteto e Urbanista

CAU A14836-9
Matrícula: 1729769
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ANEXO II

PLANILHA ESTIMATIVA DE PREÇO POR METAS / ORÇAMENTO SINTÉTICO
https://drive.google.com/drive/folders/1qkpDJcGsNF6l8vYKcGhRuYi5PiM_Flq6?usp=sharing
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ANEXO III

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

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA – CAMPUS PORTO SEGURO

Declaro, em atendimento ao previsto na TOMADA DE PREÇOS nº. ___________/2022, que eu,

__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº. ______________ e inscrito(a) no CREA

e/ou CAU ___ sob o nº. __________________, representante da empresa

_______________________________, estabelecida no(a) ______________________________ como

seu(ua) representante legal para os fins da presente declaração, compareci perante o representante do

Instituto Federal da Bahia no Campus de _________________ e vistoriei os locais onde serão

executados os serviços, tomando plena ciência das condições e peculiaridades existentes.

Declaro ainda que tenho ciência da relação de serviços a executar, bem como de todas as implicações

técnicas e financeiras da execução dos serviços.

Local e data

____________________________________________
Assinatura e carimbo

(Representante Legal)

Visto:

_______________________________________
Representante do IFBA

Observação:

1) Emitir em papel que identifique a licitante.
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ANEXO IV

ORÇAMENTO RESUMO ESTIMATIVO

As Planilhas de orçamento estimativo estão disponíveis no site/drive:
https://portal.ifba.edu.br/portoseguro

https://drive.google.com/drive/folders/1qkpDJcGsNF6l8vYKcGhRuYi5PiM_Flq6?usp=sharing

RESUMO / METAS VALOR

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 65.711,97

MOVIMENTO DE TERRA R$ 6.573,78

MOVIMENTO DE CARGA R$ 471,31

INFRAESTRUTURA R$ 44.840,66

SUPERESTRUTURA R$ 130.500,95

ALVENARIA, VERGA E CONTRAVERGA R$ 14.217,22

COBERTURA R$ 23.421,61

ESQUADRIAS R$ 39.524,20

REVESTIMENTO R$ 45.307,16

PINTURA R$ 18.678,23

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 15.225,38

PAVIMENTAÇÃO R$ 16.201,46

ARREMATES R$ 3.685,23

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 17.920,01

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS R$ 15.253,09

REDE LÓGICA E CFTV R$ 758,85

INSTALAÇÕES COMBATE INCÊNDIO R$ 592,45

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 180,91

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 50.555,07

TOTAL R$ 509.619,55

79

https://portal.ifba.edu.br/portoseguro
https://drive.google.com/drive/folders/1qkpDJcGsNF6l8vYKcGhRuYi5PiM_Flq6?usp=sharing


Comissão Especial de Licitação
Rodovia BR 367, Km 57,5, S/N bairro: Fontana I, CEP:
45810-000, Porto Seguro – BA, Setor DEPAD
Portaria nº 045 de 14 de julho de 2022
Sala de Licitações – COLIC – Prédio Administrativo - Anexo
Tel.: (073) 3288-6686 Ramal 9817/9818 Fax: (073) 3288-6670
CNPJ: nº 10.764.307/0005-46 Inscrição: nº 85.299.403

80



Comissão Especial de Licitação
Rodovia BR 367, Km 57,5, S/N bairro: Fontana I, CEP:
45810-000, Porto Seguro – BA, Setor DEPAD
Portaria nº 045 de 14 de julho de 2022
Sala de Licitações – COLIC – Prédio Administrativo - Anexo
Tel.: (073) 3288-6686 Ramal 9817/9818 Fax: (073) 3288-6670
CNPJ: nº 10.764.307/0005-46 Inscrição: nº 85.299.403

ANEXO V

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Os Cronogramas Físicos Financeiro estão disponíveis no site: https://portal.ifba.edu.br/portoseguro
DRIVE

https://drive.google.com/drive/folders/1qkpDJcGsNF6l8vYKcGhRuYi5PiM_Flq6?usp=sharing
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ANEXO VI

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – ORÇAMENTO SINTÉTICO

(timbre/logo da empresa)
(objeto do edital)

EMPRESA: (nome da empresa)
DATA: (data da proposta)

PROPOSTA DE PREÇOS (ORÇAMENTO SINTÉTICO)
        

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.

PREÇO (R$)
Custo

unitário
MDO

Custo
unitário

MAT

Custo
unitário

Total
TOTAL

        
        
        

        

SUBTOTAL xxx xxx
BDI xx % xxx xxx

TOTAL xxx xxx
Sendo: MDO = Mão - de -Obra;  
 MAT = Material  
 Custo unitário Total = Custo unitário

MDO + Custo unitário MAT
      

Observação: Todos os itens e subitens constantes dos Anexos II e Anexo IV – Orçamento Estimativo do presente Edital
deverão constar do preenchimento da planilha acima.
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ANEXO VII

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

BDI** xx%
 * soma dos impostos (ISS, PIS, COFINS)
** fórmula conforme anexo VII
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ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

(nome da sociedade) ____________________________, CNPJ: nº. ___________________, sediada_____

(endereço completo) _______________, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem

fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar

ocorrências posteriores.

( a ) ______________________________________________

Nome e número da identidade do declarante
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ANEXO IX

MODELO EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA

REF. ( Identificação da Licitação)

_______________________________________

_______________________________________________________, inscrito no CNPJ

Nº_________________________________________, por intermédio de seu representante legal identidade

Nº ___________________________ e do CPF nº________________, declara para fins do disposto no

inciso V do art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1999, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de

1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega

menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz  (  ).

____________________________________________
DATA

_____________________________________________________________
REPRESENTANTE LEGAL

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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ANEXO X

PROJETOS ARQUITETÔNICOS,  EXECUTIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

SITE: https://portal.ifba.edu.br/portoseguro

DRIVE

https://drive.google.com/drive/folders/1qkpDJcGsNF6l8vYKcGhRuYi5PiM_Flq6?usp=sharing

Os interessados deverão acessar o site https://portal.ifba.edu.br/portoseguro do IFBA, Campus Porto

Seguro, onde estarão disponibilizados os projetos executivos, plantas e desenhos necessários à elaboração

da proposta e execução dos serviços, também está disponível no drive os arquivos em DWG / PDF.
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ANEXO XI

MODELO PARA INDICAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA – DECLARAÇÃO DE

N.º NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO/ESPECIALIDADE *VÍNCULO

*Vínculo. PE = Permanente. EV = Eventual. AC = A Contratar

Declaramos, que o(a) Sr.(a) ......................................., portador(a) do CPF(MF)

nº.............................. e inscrito(a) no CREA / CAU...... sob o nº ................................. é o(a)

nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução da obra

objeto da licitação em apreço.

Porto Seguro, ______, de ____________ de 2022.

Assinatura e Carimbo do representante Legal da empresa

OBS.: Esta declaração deverá ser juntada ao envelope contendo a documentação.
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ANEXO XII

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N.ºXX/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DA BAHIA – CAMPUS PORTO SEGURO, E A SOCIEDADE
XXXXXXXXXXXXXXXXXX PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CONFORME EDITAL DA
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2022, PROCESSO Nº
23282.000249/2022-15.

Aos XX dias do mês de XXXX do ano de dois mil e nove, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia da Bahia – CAMPUS PORTO SEGURO, sediado na Rod. BR 367, S/N, Km 57,5, Bairro Fontana
I, Porto Seguro - BA, doravante denominada apenas CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu
Diretor Geral VINÍCIUS DE MATOS RODRIGUES, RG n.ºXXXXXXX/SSP/BA, e a Sociedade
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ/MF n.ºXXXXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXX,
nº. XXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr.
XXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasileiro, RG nº. XXXXXXXXXXX SSP/BA, CPF nº. XXXXXXXXXX-XXXX,
CREA/CAU XXXXX-D/BA, celebram o presente Contrato, decorrente da TOMADA DE PREÇOS Nº
XX/2022, processo Nº 23282.000249/2022-15, nos termos da legislação em vigor e de acordo com as
cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente licitação se destina à contratação de empresa de engenharia para execução de obra para
requalificação estrutural da entrada do IFBA, Campus Porto Seguro, sendo composta de nova Guarita de
Vigilância, com portão de acesso e construção de vias de acesso para veículos e pedestres (Planta Geral -
Anexo I).

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

2.2 Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:

a) Proporcionar todas as facilidades possíveis para que a Contratada possa desempenhar seus
serviços, dentro das normas deste Contrato;

b) Prestar aos representantes da Contratada todas as informações e esclarecimentos possíveis que
eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços;

c) Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução do Contrato através de representante especialmente
designado para essa função;

d) 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;

e) Atestar as notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à Contratada;
f) Aplicar as sanções administrativas contratuais.
g) Providenciar o termo circunstanciado de recebimento definitivo dos serviços, o qual deve ser

assinado por comissão designada pela Direção Geral do IFBA, Campus Porto Seguro 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.

2.3 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
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a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos
prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o
atendimento direto;

b) Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;
c) Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização

destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função
específica para a qual o trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou
entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e
passagens.

2.4 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do
contrato;

2.5 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

2.6 Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

2.7 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para
o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
c) laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
d) carta "habite-se", emitida pela prefeitura;
e) certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao

Cartório de Registro de Imóveis;
f) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções
técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

2.8. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Contrato e na legislação
pertinentes, as seguintes:

1. Cumprir fielmente o presente Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam entregues
inteiramente concluídos de acordo com o exigido pelo Edital e seus anexos;

2. Apresentar engenheiro ou arquiteto para a função de responsável técnico do empreendimento.

3. Apresentar profissional para a função de engenheiro civil ou arquiteto residente, devidamente habilitado
para o exercício da profissão pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, e/ou pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU aceito pela CONTRATANTE, para execução das obras.

4. Observar, na execução dos serviços, as leis e os regulamentos pertinentes à execução deste Contrato
dentro das exigências das Normas Técnicas da ABNT, de conformidade com as informações técnicas
adicionais, fornecidas pela Administração do IFBA, Campus Porto Seguro.
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5. Realizar as despesas com mão-de-obra, inclusive as decorrentes de obrigações previstas na legislação
fiscal, social e trabalhista, apresentando à CONTRATANTE, quando exigida, cópia dos documentos de
quitação;

6. Dar integral cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, bem como sua proposta de acordo com esta
TOMADA DE PREÇOS, os quais, juntamente com o Edital, passam a integrar este Instrumento,
independentemente de transcrição;

7. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante termo aditivo, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários no quantitativo dos serviços objeto do presente contrato, em até 25% do valor inicial
deste contrato;

8. Antes de iniciar os serviços contratados, efetuar as devidas Anotações de Responsabilidade Técnica
(ART) e/ou RRTs no CREA e/ou CAU, referentes ao objeto deste contrato;

9. Obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços que contratar, pagando os
emolumentos e as taxas prescritos e obedecendo as leis, aos regulamentos e às posturas referentes aos
serviços e a segurança pública. È obrigatória, também, a cumprir quaisquer formalidades e a pagar, à sua
custa, as multas porventura impostas pelas autoridades;

10. Responder por todos os ônus referentes aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal,
neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, que
venham a incidir sobre o presente Contrato;

11. Apresentar seus empregados convenientemente uniformizados e/ou com identificação mediante
crachás;

12. Responder pelos danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a
CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação, ou de omissão, dolosa ou culposa, de prepostos da
CONTRATADA ou de quem em seu nome agir;

13. Responsabilizar-se:

a) por quaisquer danos causados por seus empregados, dentro da área e das dependências dos locais
onde serão executados os serviços;

b) pelo pagamento de seguros, impostos, taxas e serviços, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer
despesas, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e
dos documentos a ele relativos, se necessário;

14. Manter, durante a execução do contrato, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na
licitação.

15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações
trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja
inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

15.1 A Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos,
Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros
ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos
em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de
preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade.

16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou
acidente que se verifique no local dos serviços.

17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;
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18. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução do empreendimento.

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

20. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à
execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

21. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo
determinado.

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

23. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

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

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

26. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº
13.146, de 2015.

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

28. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

O presente Contrato é no valor global de R$ XXXXX (XXXXXXX), de acordo com os valores especificados
na Proposta apresentada na TOMADA DE PREÇOS nº. xx/2022. O preço contratado será fixo e
irreajustável, incluindo todas as despesas necessárias à sua perfeita e completa realização.
Todas as despesas decorrentes da execução dos serviços a que alude este Contrato correrão à conta dos
recursos consignados no NATUREZA DA DESPESA: XXXXX, FONTE DE RECURSO: XXXXXXX, PTRES:
XXXXX , Notas de Empenho nº XX no valor de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXX).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado de acordo com a medição e de acordo com o cronograma físico financeiro
aprovado pelo IFBA, Campus Porto Seguro.

O pagamento será efetuado pelo IFBA, Campus Porto Seguro, em moeda corrente nacional, mediante
Ordem Bancária, em parcelas mensais, de acordo com o Cronograma Físico-financeiro, e no valor
correspondente ao somatório das etapas efetivamente concluídas, de acordo com o boletim de medição
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aprovado pelo Fiscal do Contrato, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data em que os
serviços forem atestados e da apresentação do comprovante de recolhimento de multas aplicadas, se for o
caso, e dos encargos sociais.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando
os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-financeiro, estiverem
executados em sua totalidade e aceitos pelo Fiscal do Contrato.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA – Para efeito de pagamento, a nota fiscal/ fatura deverá ser
acompanhada das guias de comprovação de recolhimento dos encargos previdenciários
(GPS e GRF) e trabalhistas decorrentes da obra, inclusive FGTS, em original ou fotocópia
autenticada.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA – No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido
deverá ser acrescido de juros moratórios de 0,5% ao mês, apurados desde a data prevista
para tanto até a data de sua efetivação, calculada pro rata die, sobre o valor da Nota
Fiscal/Fatura.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa
SLTI/MPOG n° 02, de 2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento,
proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se
constate que a Contratada:

1. não produziu os resultados acordados;
2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a

qualidade mínima exigida;
3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do

serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

SUBCLÁUSULA QUINTA - É admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de
que trata este Instrumento Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa
a este Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Contratante especialmente
designado, doravante denominado Fiscal do Contrato, que poderá ser assessorado por Comissão
especialmente designada e/ou empresa especializada a ser contratada para esse fim.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não
exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quaisquer exigências do Fiscal do Contrato, inerentes ao fiel
cumprimento do objeto deste Contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo
as etapas rejeitadas à nova verificação do Fiscal do Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - A Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte
os serviços entregues, se em desacordo com os termos deste contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA - 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 Pró-Reitoria de Infraestrutura e Desenvolvimento
Institucional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O recebimento definitivo do serviço será efetuado pela
comissão de recebimento de obras e serviços de engenharia, designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado assinado pelas partes após o decurso do
prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, necessário à observação, ou a vistoria que
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69
da lei 8.666/93.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento
irregular de qualquer das condições contratuais, a Comissão de Recebimento lavrará
relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante indicando as falhas ou
irregularidades constatadas, e apresentará proposta para a adoção das medidas cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO – O Recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da
Contratada pela perfeita adequação técnica da obra.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

A vigência do Contrato será de até 250 (duzentos e cinqüenta) dias, contados a partir de sua assinatura,
admitida à prorrogação nos termos da lei, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações acessórias,
especialmente as decorrentes de correção de defeitos.

Na execução do Contrato serão observados os seguintes prazos:

O prazo de execução do objeto contratual é de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do recebimento,
pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço a ser emitida pela CONTRATANTE através da Pró-Reitoria de
Infraestrutura e Desenvolvimento Institucional/ IFBA.

1. 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.

2. O recebimento provisório será realizado por equipe de fiscalização (fiscal técnico, administrativo e
setorial) e compreende os seguintes procedimentos:

A. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço,
com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

B. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do
contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do
desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores
previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada,
registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato

C. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição
de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisório.

D. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das
responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
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3. 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. O Gestor do
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

A. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso
haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas
contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

B. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e comunicar a empresa para que emita a Nota
Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – A execução da Obra ora licitada, observará os prazos e as
etapas previstas no Cronograma aprovado pelo IFBA, Campus Porto Seguro.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por
força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA

A CONTRATADA prestou garantia no valor de R$ XX.XXX,XX ( ), correspondente a 4 % do
valor do Contrato, na modalidade de fiança bancária.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE fica autorizada a utilizar a garantia, para
corrigir imperfeições na execução do objeto deste Contrato ou para reparar danos
decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA ou de preposto seu ou, ainda, para
satisfazer qualquer obrigação resultante ou decorrente de suas ações ou omissões.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A autorização contida na Subcláusula anterior é extensiva
aos casos de multas aplicadas, depois de esgotado o prazo recursal.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA se obriga a repor, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, o valor da garantia que vier a ser utilizado pela CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - A garantia prestada será retida definitivamente, integralmente
ou pelo saldo que apresentar, no caso de rescisão por culpa da CONTRATADA, sem
prejuízo das penalidades cabíveis.

SUBCLÁUSULA QUINTA - A garantia será restituída, automaticamente, ou por solicitação,
somente após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive
recolhimento de multas e satisfação de prejuízos causados à CONTRATANTE e emissão do
Termo de Recebimento Definitivo dos serviços executados.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, o licitante/adjudicatário que:

I - não assinar o termo de contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

II - apresentar documentação falsa;
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III - deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

IV - ensejar o retardamento da execução do objeto;

V - não mantiver a proposta;

VI - cometer fraude fiscal;

VII - comportar-se de modo inidôneo.

Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:

I. advertência;

II. multa equivalente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso do evento não cumprido, até
o limite de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato;

III. suspensão temporária de participação da CONTRATADA em licitação e impedimento de
contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

IV. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a
defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito
e força maior, ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada perante a
CONTRATANTE.

As multas serão recolhidas, via depósito, à conta da CONTRATANTE. Se a CONTRATADA não fizer prova,
dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da
multa, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste Contrato, assim como a execução
do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e Condições, dará direito à
CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer
direito, exceto o de receber o estrito valor correspondente às obras realizadas, desde que estejam de
acordo com as prescrições ora pactuadas, assegurada à defesa prévia.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA – Aplica-se ao presente Contrato as modalidades de rescisão
disposta no art. 79, combinado como os artigos 77 e 78 da Lei Nº 8.666/93, com alteração
posterior e em especial:

a) decretação de falência, pedido de concordata ou dissolução da CONTRATADA;

b) alteração do Contrato Social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da
CONTRATADA, que, a juízo da CONTRATANTE, prejudique a execução deste pacto;

c) transferência dos direitos e/ou obrigações pertinentes a este Contrato, sem prévia e
expressa autorização da CONTRATANTE;

d) no interesse da CONTRATANTE, mediante comunicação com antecedência de 30
(trinta) dias, com o pagamento dos serviços realizados até a data comunicada no aviso
de rescisão.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

A publicação do presente Contrato no Diário Oficial da União, por extrato, será providenciada até o 5° dia
útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo
as despesas a expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente Contrato é o da Seção Judiciária da
Justiça Federal do Estado da Bahia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos serão supridos pela legislação específica;

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo
entre elas celebrado.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Porto Seguro, ____de_____________2022

__________________________________________________

Prof. Vinícius de Matos Rodrigues

Diretor Geral

____________________________________________________

SOCIEDADE CONTRATADA

Testemunhas:

__________________________________
CPF:

__________________________________
CPF:
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ANEXO XIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO EDITAL____ ___ (nome da empresa) ___,
CNPJ-MF n.º ___, sediada ___ (endereço completo) ___, telefone (xx) xxxx-xxxx, email:
xxxxxxx@xxxxx.com.br, tendo examinado o Edital, vem declarar que tomou conhecimento de todos os
documentos pertinentes à TOMADA DE PREÇOS supracitada e que tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações para o cumprimento das
obrigações desta licitação.

Porto Seguro, ______, de ____________ de 2022.

Assinatura e Carimbo do representante Legal da empresa

OBS.: Esta declaração deverá ser juntada ao envelope contendo a documentação.
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