
EDIÇÃO 2022



APRESENTAÇÃO1.

O Instituto Federal da Bahia, uma instituição centenária, passou por uma
grande expansão na segunda década dos anos 2000, quando saiu de 9
para 33 unidades distribuídas por todo o estado da Bahia. A manutenção
predial de toda essa estrutura é realizada por meio de uma empresa
especialmente contratada para esta finalidade.

Até julho de 2021 a fiscalização do contrato de manutenção predial da
instituição vinha sendo responsabilidade do Departamento de
Fiscalização de Obras (DEOFI/DINFRA/ PRODIN), através da
Coordenação de Fiscalização de Obras. A partir de então, passou a se
adotar um modelo de gestão, o qual possui diversos agentes envolvidos,
quais sejam os fiscais técnicos e administrativos setoriais, responsáveis
por cada unidade do Ifba, e a equipe de gestão do contrato, composta
por servidores e servidoras da Reitoria e alguns campi. A
descentralização da fiscalização foi necessária devido à pulverização
das unidades do IFBA no estado da Bahia e as distâncias entre elas e a
Reitoria, o que dificultaria o acompanhamento das atividades de
manutenção por meio da equipe do DEOFI.

O presente documento visa apresentar uma proposta de solução para
operacionalizar o novo modelo de fiscalização descentralizada do
contrato de manutenção predial.
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2.OBJETIVO

Proporcionar maior eficiência no processo de fiscalização do contrato de
manutenção predial por meio de vistorias técnicas realizadas pela equipe
DINFRA e de treinamento dos fiscais setoriais, uma vez que a maioria
deles não possui habilitação na área de engenharia.
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3. JUSTIFICATIVA

A maioria dos fiscais setoriais não possui habilitação na área de
engenharia, por isso, o treinamento realizado por profissionais mais
qualificados e experientes pode aumentar a clareza, a confiança e a
desenvoltura do servidor no desenvolvimento de suas atividades. Ainda
assim, não é razoável se esperar que pessoas com formação em áreas
diversas, ainda que bem treinadas, estejam aptas a identificar e tratar
problemas complexos de engenharia. Desta forma, a equipe DINFRA se
encarrega de realizar vistorias técnicas e elaborar relatórios apontando
os problemas encontrados e propondo possíveis soluções para que
possam ser conduzidos pelos fiscais, mitigando as dificuldades
encontradas no processo de gestão da manutenção predial no âmbito de
todo o IFBA.



4. METODOLOGIA

Para o alcance do objetivo, a metodologia utilizada se divide em duas
etapas, conforme descrição abaixo:

1ª ETAPA – VISTORIA TÉCNICA DOS CAMPI

A equipe de engenharia civil do DEOFI/DINFRA, composta por uma
engenheira e quatro engenheiros, se distribuirão entre os campi para
realização das vistorias técnicas, conforme etapas a seguir.

1) Visita dos Campi e CRs: vistoria técnica das instalações das
unidades, levantando as necessidades de manutenção predial. É
recomendado que a visita seja acompanhada pelo fiscal setorial de cada
campus e funcionários da empresa de manutenção predial;
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4.1 MAPA COM UNIDADES E RESPONSÁVEIS PELAS
VISTORIAS 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Campus Eng. civil responsável

Barreiras1.

2. Brumado

3. Camaçari

4. Euclides da Cunha

5. Eunápolis

6. Feira de Santana

Thiago Messias

Fenelon Souza

Dagoberto Pereira

Fiscal setorial possui habilitação
técnica

Roger Ramos

Roger Ramos

7. Ilhéus

10. Jequié

11. Juazeiro

12. Lauro de Freitas

13. Paulo Afonso

Lais Sampaio

Dagoberto Pereira

Lais Sampaio

Fenelon Souza

Dagoberto Pereira

8. Irecê Thiago Messias

9. Jacobina Thiago Messias

14. Porto Seguro

15. Salvador

Roger Ramos

Fiscal setorial possui 
habilitação técnica
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Campus Eng. civil responsável

16. Santo Amaro

17. Santo Antônio de Jesus

18. Seabra

19. Simões Filho

20. Valença

21. Vitória da Conquista

Fenelon Souza

Thiago Messias

Fenelon Souza

Roger Ramos

Fenelon Souza

Thiago Messias

31. Ubaitaba

23. Campo Formoso

24. Casa Nova

25. Itatim

26. Monte Santo

Lais Sampaio

Lais Sampaio

Roger Ramos

Dagoberto Pereira

Centros de Referência Eng. civil responsável

22. Camacã Lais Sampaio

27. São Desidério

Roger Ramos

Fiscal setorial possui habilitação
técnica
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2) Elaboração de Relatório Técnico: deverá conter as necessidades
identificadas durante as vistorias, as possíveis soluções para sanar os
problemas encontrados e orientações aos fiscais setoriais sobre os
procedimentos a serem adotados para execução dos serviços;

3) Acompanhamento do status dos serviços: os fiscais setoriais deverão
enviar relatórios sucintos contendo os status dos serviços aos respectivos
engenheiros responsáveis pelas vistorias.

2ª ETAPA – WORKSHOP PARA TREINAMENTO DE FISCAIS
SETORIAIS

Consiste em treinamento com carga horária de 12h, com temas
relacionados a aspectos técnicos e gerenciais do contrato. O workshop será
realizado na Reitoria do IFBA por servidores da DINFRA e da Equipe
Gestora do Contrato. Os participantes que tiverem 75% de frequência no
treinamento receberão certificados de participação.

As etapas que compõem o Workshop são as descritas abaixo:

1) Criação do evento (Workshop) no Módulo de Eventos do SUAP;

2) Convite aos fiscais setoriais para participação no evento: a
DINFRA/PRODIN fará o convite através do SEI;

3) Inscrição dos fiscais setoriais: através do Módulo Eventos – SUAP;

4) Realização do Workshop, conforme programação abaixo:
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DATA /
HORÁRIO TEMA RESPONSÁVEL

22/11/22
08:00 às 08:30

Credenciamento Recepção do evento

22/11/22
08:30 às 09:00

Palestra de abertura
- Boas vindas

DINFRA e Equipe
Gestora do contrato

22/11/22
09:00 às 10:30

Modelo do contrato
(principais definições 
e papéis dos envolvidos -
equipe gestora, fiscal
técnico, fiscal
administrativo, fiscais
setoriais,
DINFRA)

Equipe Gestora
do contrato

22/11/22
10:30 às 10:45 Intervalo

22/11/22
10:45 às 12:00

Plano de manutenção DEOFI

22/11/22
12:00 às 13:00

Almoço

22/11/22
13:00 às 14:45

Fluxos dos processos 
 Serviços Eventuais e
Serviços Contínuos

Equipe Gestora
do contrato

22/11/22
14:45 às 15:00

Intervalo

22/11/22
15:00 às 16:00

Enquadramento
serviços eventuais

DEOFI
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22/11/22
16:00 às 17:00

Acompanhamento dos
serviços e medições DEOFI

23/11/22
08:30 às 10:30

Serviços eventuais 
 Planilha orçamentária

DEPLO

23/11/22
10:30 às 10:45 Intervalo

Equipe Gestora
do contrato23/11/22

10:45 às 11:45

Principais problemas
identificados no primeiro ano
de contrato

23/11/22
11:45 às 12:00 Encerramento

DINFRA e Equipe 
Gestora do contrato

23/11/22
12:00 às 13:00

Almoço

23/11/22
13:00 às 15:00

Atendimento para dúvidas
específicas (opcional)

Equipe DINFRA
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Com a concretização deste projeto, espera-se alcançar os seguintes
resultados:

●  identificar, durante as vistorias, problemas existente e não identificados
pelos fiscais setoriais e orientar sobre os meios para solução;
● prover maior autonomia dos fiscais e dirigentes dos campi no cumprimento
dos procedimentos contratuais;
● prover maior celeridade e fluidez nos processos de manutenção predial;
● prover economia de recursos financeiros na manutenção predial;
● melhorar a qualidade da prestação do serviço de manutenção predial aos
usuários da instituição.
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5. RESULTADO ESPERADO



      

      

      

      

      

ETAPAS

6. CRONOGRAMA

Jul/22 Ago/22 Set/22 Out/22 Nov/22

Visita para
vistoria dos
campi e CRs

Elaboração de
Relatórios
Técnicos
das visitas

Entrega dos
Relatórios técnicos
aos fiscais
setoriais e gestões
dos campi

Preparação das
apresentações do
workshop
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Divulgação do
Workshop

Inscrições no
Workshop

Realização do
Workshop

Criação do
Workshop no
Módulo de Eventos
- SUAP



Arq. Urb. Aline dos Santos Rocha
Diretora de Infraestrutura (DINFRA)

Eng. Civil Eliana Macedo Couvignou
Chefe de Departamento de Planejamento de Obras (DEPLO)

Eng. Civil Lais Sampaio Machado
Coordenadora de Fiscalização de Obras (DEOFI)

Eng. Eletricista Milson Matos de Lima Júnior
Coordenador de Projetos Elétricos (DEPLO)
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7. EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO




