
30/10/2020 :: SEI / IFBA - 1635100 - Edital ::

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1976791&infra_siste… 1/4

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 01/2020 de 29 de outubro de 2020.

CHAMADA PÚBLICA 01/2020/DIREC/IFBA

 

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA –
CAMPUS DE SALVADOR, inscrita no CNPJ n° 10.764.307/0002-01, faz saber, que receberá PROPOSTAS
PARA ACORDO DE COOPERAÇÃO de empresas que ofereçam sistema solar de bombeamento de água, e
capacitação técnica, para serem utilizados nas atividades didático-pedagógicas de ensino, pesquisa e
extensão, por discentes e por docentes do IFBA - campus de Salvador, conforme especificações e condições
estabelecidas no presente edital de chamada pública.

1. OBJETO
1.1. O objeto deste edital de chamamento público é o recebimento, instalação e capacitação de uso, de um
sistema solar de bombeamento de água, na forma de Acordo de Cooperação Técnica, a ser utilizado nas
atividades didático-pedagógicas de ensino, pesquisa e extensão, por discentes e por docentes do IFBA do
campus de Salvador. O sistema solar de bombeamento de água deve atender minimamente as
especificações descritas neste edital.
1.2. A oferta do sistema de bombeamento solar pela empresa interessada se dará através do Acordo de
Cooperação Técnica devendo ser gratuito, sem ônus e encargos para a Instituição, e atender a todas as
exigências deste edital.
1.3. A vigência do Acordo de Cooperação Técnica deverá prever que a utilização do sistema de
bombeamento solar será compartilhada com a empresa ofertante e deverá prever um suporte técnico de
instalação e manutenção, sem ônus e encargos para a Instituição; durante 05 anos (60 meses), enquanto
houver interesse de ambas as partes.
1.4. No Acordo de Cooperação Técnica está previsto que a empresa ofertante capacitará discentes e
docentes do IFBA, campus de Salvador, durante a vigência estabelecida.
1.5. O IFBA atenderá como contrapartida ao Acordo de Cooperação Técnica a oferta de espaço físico para
capacitação de colaboradores da empresa ofertante, conforme disposto no Acordo de Cooperação e Plano
de Trabalho. Não será fornecida qualquer contrapartida financeira pelo IFBA.
1.6. DAS FASES DO CHAMAMENTO PÚBLICO:

I - a abertura, por meio de publicação de edital no site do IFBA, campus de Salvador;
II - a apresentação da manifestação de interesse da empresa ofertante;
III - a avaliação, seleção e aprovação da manifestação de interesse.

 
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO
2.1. A Lei 11.892 de 29 de dezembro de 2008, em seu art. 1° institui, no âmbito do sistema federal de
ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da
Educação e constituída, entre outros, pelos institutos federais que têm por finalidades e características, em
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seu art. 6°, ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e
qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no
desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional e ainda, desenvolver programas de extensão e
de divulgação científica e tecnológica e também realizar e estimular a pesquisa aplicada e o
desenvolvimento científico e tecnológico.
2.2. Com o objetivo de atender a essas necessidades, busca-se a valorização da formação profissional
através do domínio de conhecimentos relacionados às novas tecnologias que se impõem como exigência
no atual mercado de trabalho, dessa forma, demanda-se que os profissionais das áreas tecnológicas, de
engenharia e afins dominem conhecimentos envolvendo sistemas de bombeamento e sistemas de geração
de energia solar fotovoltaica, que é considerada uma fonte de energia alternativa, renovável, limpa e
sustentável. O sistema de bombeamento solar proporcionará difusão tecnológica, que compreende a
disseminação e posterior adoção de novas tecnologias e técnicas junto à comunidade do IFBA, campus de
Salvador, e entorno. Ressalta-se ainda a crescente demanda do setor produtivo por profissionais
capacitados no projeto e montagem destes sistemas.
 
3.DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste edital de chamamento, qualquer pessoa jurídica de direito público ou privado,
nacional ou estrangeira, com ou sem fins lucrativos desde que apresentados os documentos exigidos e
atendidas às demais normas legais preconizadas neste edital, no ato da proposta.
 
4.DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
4.1. A manifestação de interesse em participação, promovendo a cessão de uso do sistema solar de
bombeamento de água, e capacitação, no âmbito do IFBA, campus de Salvador, objeto do presente edital
de chamamento, deverá ser encaminhada a partir da data de abertura deste, a qualquer tempo, durante a
vigência da presente chamada pública, por meio do e-mail institucional:                            cpc-
direc.ssa@ifba.edu.br.
 
5. DA INSCRIÇÃO, DA DOCUMENTAÇÃO, DAS PROPOSTAS E DO CRONOGRAMA
5.1. No período e horário estabelecidos neste Edital, as empresas e/ou instituições interessadas deverão
enviar para o e-mail informado anteriormente a ficha de inscrição (Anexo I) e a Proposta conforme Edital.
O assunto do e-mail dever conter: DOCUMENTAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 01/2020/DIREC/IFBA.
5.2. O proponente deverá apresentar especificações técnicas do sistema de bombeamento solar, contendo
descrição de todos componentes, tais como: o painel de energia solar fotovoltaica; o inversor de
frequência; estruturas de fixação em solo; cabos; conectores, caixa de junção, reservatório e bomba
centrífuga.
5.3. A proposta deve atender no mínimo às especificações técnicas solicitadas.
5.4. Torna-se sem efeito a inscrição da empresa que não disponibilizar os documentos solicitados.
5.5. Caso não ocorram inscrições no período previsto neste Edital, novo prazo de inscrições será aberto e
divulgado no sítio do IFBA: https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/chamadas-publicas
5.6.Cronograma:

Publicação do Edital 30/10/2020
Envio de Proposta 03/11/2020 a 06/11/2020
Divulgação das Propostas Recebidas 09/11/2020
Interposição de Recurso referente às Propostas Recebidas 10/11/2020
Divulgação da lista final das Propostas Recebidas 12/11/2020
Análise das Propostas 13 e 14/11/2020
Divulgação do Resultado Preliminar 16/11/2020

mailto:cpc-direc.ssa@ifba.edu.br
https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/chamadas-publicas
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Interposição de Recurso referente ao Resultado Preliminar 17 e 18/11/2020
Análise dos Recursos 19 e 20/11/2020
Divulgação do Resultado Final 23/11/2020

 
6. INDEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
6.1. Serão indeferidas as manifestações de interesse que não atenderem aos termos deste edital, incluindo
seus anexos.
 
7. DO JULGAMENTO
7.1. Da comissão: a avaliação das propostas apresentadas será feita por comissão, especialmente
constituída por portaria, composta de 4 (quatro) membros: 03 (três) docentes da área de engenharia, e 1
(um) técnico administrativo responsável pela avaliação da regularidade fiscal.
7.2. Especificações mínimas:

a. Painéis solares fotovoltaicos com capacidade de geração mínima de 2,5 kW, com a oferta de no
mínimo 10 placas de 260W ou 8 placas de 320W ou similar;

b. Bomba centrífuga de no mínimo 2 cv;
c. Quadro elétrico com inversor de frequência de no mínimo 2,5 kW/220v;
d. Estrutura de fixação dos painéis, conectores e cabos solares;
e. Reservatório, caixa d’água, de no mínimo 500L;
f. Oferta de capacitação para servidores da área técnica do IFBA, campus de Salvador, que atuarão como

multiplicadores.

8. DOS CRITÉRIOS
a) Funcionalidade / operacionalidade:

Deve prever as especificações mínimas solicitadas - valendo até 50 pontos.
Deve dispor, gratuitamente, treinamento teórico e prático para no mínimo 05 (cinco) instrutores
servidores do IFBA. O treinamento teórico poderá ser online - valendo até 20 pontos.
Deve fornecer suporte técnico, instalação e manutenção, durante a vigência do Acordo de Cooperação
Técnica – valendo até 30 pontos.

8.1. A comissão somente fará avaliação técnica se a empresa tiver sido enquadrada nos critérios mínimos
desta chamada.
8.2. Será produzida uma ata em cada reunião na qual a Comissão assinalará se a proposta ofertada pela
proponente atende, atende em parte ou não atende cada item especificado (Anexo II).
8.3. Será considerada habilitada para celebração do Acordo de Cooperação Técnica e a empresa que
apresentar a proposta que atenda a todos os requisitos descritos no edital somando o maior número de
pontos.
8.4. Em caso de empate, será feita a celebração do Acordo de Cooperação Técnica com a empresa e/ou
instituição que tiver encaminhado primeira sua proposta, a contar do dia da publicação.
8.5. O IFBA poderá firmar parceria com uma ou mais empresas habilitadas, dependerá da conveniência e
oportunidade.
8.6. Serão desclassificadas empresas e/ou instituições que não atenderem às exigências deste Edital.
 
9. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
9.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar por escrito o Edital em até 5 (cinco) dias úteis após o
lançamento da chamada pública, devendo a Administração julgar a impugnação e responder ao proponente
em até 2 (dois) dias úteis.
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10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1. O proponente poderá interpor recurso contra os resultados deste Edital, conforme previsto no
Cronograma.
10.2. Os recursos devem ser protocolados com encaminhamento à comissão de avaliação conforme
cronograma por mensagem eletrônica para cpc-direc.ssa@ifba.edu.br com título da mensagem:
RECURSOS ADMINISTRATIVOS CHAMADA PÚBLICA 01/2020/DIREC/IFBA.
10.3. O recurso deverá ser interposto, identificando o assunto e o número da proposta;
10.4. Os recursos interpostos serão analisados pela comissão de avaliação;
10.5. Recursos intempestivos não serão analisados;
10.6. Não serão consideradas como recurso, as solicitações alheias ao objeto deste Edital.
 
11. RESULTADOS FINAIS HOMOLOGADOS
11.1. A homologação dos resultados e sua divulgação será feita conforme Cronograma no sítio do IFBA,
campus de Salvador: https://portal.ifba.edu.br/salvador/acesso-a-informacao/licitacoes-e-
contratos/chamadas-publicas
 
12. DAASSINATURA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
12.1. A empresa e/ou instituição terá, a contar da divulgação do resultado, 30 dias para repassar ao IFBA,
o Acordo de Cooperação Técnica (Anexo 3) e Plano de Trabalho (Anexo 4) para a assinatura.
12.2. A não assinatura do Acordo de Cooperação Técnica e Plano de Trabalho no prazo estabelecido,
implicará na desistência e a empresa e/ou instituição seguinte, com regularidade fiscal e de maior número
de pontos, será contatada.
 
13.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. Eventuais mudanças neste Edital serão realizadas através de ERRATAS.
13.2. Não serão aceitas as inscrições que forem encaminhadas fora do prazo e em lugar diferente do
especificado neste Edital.
13.3. O Foro para solucionar os litígios decorrentes deste Edital é o da Justiça Federal, Seção Judiciária do
Estado da Bahia, Subseção Judiciária de Salvador-BA, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
13.4. O presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, por motivo de interesse
público ou exigência legal, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de qualquer
natureza.
 

Ives Lima de Jesus
Diretor Geral do campus de Salvador

Documento assinado eletronicamente por IVES LIMA DE JESUS, Diretor (a) Geral do Câmpus
Salvador, em 30/10/2020, às 15:10, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1635100 e o código CRC 2565FC03.
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