
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
REITORIA

TERMO DE CONTRATO N° 13/2018

PREGÃO 03/2018

CONTRA TO 13/2018 QUE ENTRE SI FIRMAM O
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO - IF
BAIANO E A EMPRESA COLD
MANUTENÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA
OBJETlVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE MANUTENÇÃO CORRETIV AI PREVENTlV A
E INSTALAÇÃO/DESINST ALAÇÃO DE AR
CONDICIONADO DO IF BAJANO I REITORIA
E CENTRO DE REFERÊNCIA DOIS DE
JULHO - PROCESSO N° 23327.001611/2018-25.

A União, por intermédio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano -
Reitoria, com sede na Rua do Rouxinol, 115, Bairro do Imbuí, CEP: 41.720-052, na cidade de
Salvador no Estado da Bahia, inscrito no CNPJ sob o n? 10.724.903/000 1-79, neste ato representado
pelo Magnifico Reitor Prof.° o Sr. Aécio José Araújo Passos Duarte, brasileiro, casado, professor,
inscrito no CPF/MF sob n? 44.760.612.572, portador da carteira de identidade n" 04.281.330-10,
expedida pela SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Pacífico Pereira, 159, apt 202, Edifício
Kyoto, Bairro: Garcia, Salvador - BA CEP: 40.100-170, nomeado através do Decreto de
25/04/2018, publicada no DOU de 26/04/2018, doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE e a empresa Cold Manutenções e Instalações Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob
o n? 42.032.052/0001-90, sediada no Loteamento Jardim Jaraguá, s/no, Quadra L, Lote 23, Bairro:
ltinga, CEP: 42-700-00 na cidade de Lauro de Freitas no Estado da Bahia, doravante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr. Jones Santos Santana, portador da Carteira de
Identidade n? 992.597.455, expedida pela SSP/BA, e CPF n? 836.971.1 05-78, tendo em vista o que
consta no Processo n? 23327.001611/2018-25 e em observância às disposições da Lei n° 8.666, de
21 dejunho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n" 2.271, de 7 dejulho
de 1997,do Decreto n" 7.892, de 23 de janeiro de 2013, da Instrução Normativa SEGES/MPDG n°
5, de 26 de maio de 2017 e da Portaria n" 409, de 21 de dezembro de 2016, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão n" 03/2018, mediante as cláusulas e condições a
seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1.O objeto do presente instrumento será a Contratação de Empresa Especializada em Serviços
de Manutenção Preventiva e Corretiva, Instalação e Desinstalação de Aparelhos de Ar
Condicionado para o Instituto Federal Baiano/Reitoria e Centro de Referência Dois de Julho,
conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas no edital e seus anexos:
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta
vencedora, independentemente de transcrição;

1.3. Objeto da contratação:

o ::E DESCRIÇÃO/ QUANT UNl- VALOR VALOR
Q.
~ t.ol ESPECIFICAÇÃO I-DADE DADE UNlTÁ- TOTAL
~ t::
C-' RIO

I Manutenção preventiva de aparelho de ar
condicionado, tipo split, de 7.500 a 18.000 BTUs, 350 serviço R$ 211,00 R$ 73.850,00
com o fornecimento de peças e mão de obra.

2 Manutenção corretiva de aparelho de ar
condicionado, tipo split, de 7.500 a 18.000 I3TUs, 150 serviço R$50,00 R$ 7.500,00
com o fornecimento de peças e mão de obra.

3 Manutenção preventiva de aparelho de ar
, condicionado, tipo split, de 19.000 a 36.000 R$211,00 R$ 6.330,00
I serviço

BTUs, com o fornecimento de peças e mão de 30

obra.

4 Manutenção corretiva de aparelho de ar
condicionado, tipo split, de 19.000 a 36.000 serviço R$ 50,00 R$ 2.500,00
BTUs, com o fornecimento de peças e mão de 50

obra.
01

5 Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo
split, de 7.500 a 18.000 BTUs, com distância
máxima de 10 metros entre o condensador e o 40 serviço R$ 100,00 R$ 4.000,00
evaporador, eom o fornecimento de peças e mão
de obra.

6 Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo
split, de 19.000 a 36.000 I3TUs, com distância
máxima de 10 metros entre o condensador e o 20 serviço R$ 100,00 R$ 2.000,00
evaporador, com o fornecimento de peças e mão
de obra.

7 Desinstalação de aparelho Condicionador de Ar
Split/ACJ independentemente da quantidade de serviço R$ 20,00 R$ 1.000,00

BTUs, com fornecimento de todos os materiais e 50

mão de obra.

8 Instalações excedentes quando a distância entre o
condensador e o evaporador exceder o serviço R$ 30,00 R$ 300,00

quantitativo contrato (10m), inclusos todos os 10

materiais necessários.

9
Estimativa de valor para eventual aquisição de - Und. 20.000,00 20.000,00

compressores para ar condicionado.

VALOR TOTAL ESTIMADO I R$ 117,480,00
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2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

2.1.O prazo de vigência deste Termo de Contrato terá 1IllCIO em 01 de Novembro de 2018 e
encerramento em 31 de Outubro de 2019, podendo ser prorrogado por interesse das partes até o
limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e
observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a
Administração; e

2.1.4. A contratada manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.1.5. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de Termo Aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEffiA - PREÇO

3.1 O valor total estimado da Contratação é de R$ 117.480,00 (Cento e dezessete mil,
quatrocentos e oitenta reais);

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1.As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União, para o Exercício de 2018, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 158129/26404

Fonte: 8100000000

Programa de Trabalho: 12363208020RL0029

Elemento de Despesa: 339039

PI: L20RLPOIFIJ

4.2.No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às despesas
da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.
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5. CLÁUSULA QUINTA -PAGAMENTO

5.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

5.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento provisório e definitivo do
serviço, nos seguintes termos:

5.2.1. No prazo de até 05 dias corridos do adimplemento da parcela, a
CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento
da obrigação contratual;

5.2.2. No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, o fiscal técnico deverá elaborar Relatório Circunstanciado em
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

5.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento do relatório mencionado acima, o
Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

5.4. 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;

5.5. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados,
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

5.6. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalização;

5.7. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o
inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis,
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,

de 1993;
5.8. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor competente,
condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em relação
aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das comprovações mencionadas no
item 2 do Anexo XI da IN SEGES/MPDG n. 5/2017;
5.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para

pagamento;
5.10. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
5.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será
providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regulal'ize sua
situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por
igual período, a critério da contratante;
5.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá
comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência
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da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam
acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;
5.13. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla
defesa;
5.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF;
5.15. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público de alta
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante, não
será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF;
5.16. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em
especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993;
5.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, exclusivamente para as atividades
de prestação de serviços previstas no §5°-C, do artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a
retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-
se as exceções nele previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de
comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar;
5.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua
apuração se fará desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora
serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a
aplicação da seguinte fórmula:

I=(TXllOO)

365
EM = I x N x VP, sendo:

I = Índice de atual ização financeira;
TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;

EM=Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

5.19. Para efeito de faixa de ajustes no pagamento será observado o disposto no anexo I do Termo
de referência.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. O preço consignado no Contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de
um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do IPCA -
Índice Nacional de Preços ao Consumidor- Amplo;
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6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Administração da CONTRATANTE, no prazo máximo
de 10 (dez) dias Úteis, contado da data da assinatura do Contrato, comprovante de prestação de
Garantia no valor de R$ 5.874,00 (Cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais) correspondente
ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual atualizado do Contrato, podendo essa optar
por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme as
modalidades, previstas no § I, do art. 56 da Lei 8.666/93;

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

a) prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

b) prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato;

c) as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

7.3. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal, com correção
monetária, em favor do Tribunal de Contas da União.

7.4. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes deve ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

7.5. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2%

(dois por cento).

7.6. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a retenção dos
pagamentos devidos à contratada, até o limite de 5% do valor anual do contrato a título de garantia.

7.7. A exigência de garantia de execução do contrato, nos moldes cio art. 56 da Lei no 8.666, de
1993, deve ser feita com validade durante a execução do contrato e 3 (três) meses após o término da
vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação.

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que
serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de
Referência, anexo do Edita\.
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9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. Exigir O cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as
cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente
para as providências cabíveis;

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da
execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos;

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela
contratada, no que couber, em conform idade com o item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n.
5/2017.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referêhcia e de sua proposta,
com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais,
além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários à perfeita
execução dos serviços, conforme consta nesse instrumento.
10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

10.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;
10.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n" 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
10.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos exigidos para a perfeita execução dos
serviços a serem prestados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
10.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos
do artigo 7° do Decreto n? 7.203, de 20 IO;
10.7. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá,
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
10.8. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão o órgão para a execução do serviço;
10.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e
as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à
Contratante;
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10.10. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
10.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da

Administração;
10.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executar atividades não abrangi das pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
10.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos

serviços;
10.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis anos), exceto na
condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze anos); nem permitir a utilização do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
10.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigi das na licitação;
10.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do

contrato;

10.17. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja
satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados nos incisos do § I° do art. 57 da Lei n" 8.666, de 1993;
10.18. Cumprir todas as condições estabelecidas no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa,
Iicitante/adjudicatário que:

nos termos da Lei n" 10.520, de 2002, o

11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.3. Apresentar documentação falsa;

11.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6. Não mantiver a proposta;

11.7. Comportar-se de modo inidôneo;

11.8. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de
participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

11.9. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior
ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Reitoria - Rua do Rouxinol, 115 - Imbui - CEP 41.720-052 - Tel. (71)
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11.9.l. Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor estimado does) item(s) prejudicado(s)
pela conduta do licitante;
11.9.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
11.9.3. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF,
pelo prazo de até cinco anos;
11.9.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de
impedimento.
11.9.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando- se o procedimento previsto na Lei n" 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei
n? 9.784, de 1999.
11.9.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcional idade.
11.9.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SlCAF.
1] .9.8. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de
Referência.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
n" 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da
aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edita!.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3.A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

]2.4.l. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÔES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - Reitoria - Rua do Rouxinol, I 15 - Imbui - CEP 41.720-052 - TeI. (71)
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14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993,
bem como do ANEXO X da IN n" 05, de 2017.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na
Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n" 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n" 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consum idor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no
Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o
da Seção Judiciária da 8ahia - Justiça Federal. Para firmeza e validade do pactuado, o presente
Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em
ordem, vai assinado pelos contraentes.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - Seção 3

1 Cortes ~ Principios gerais de representação em desenho arcultetônlco:

ISSN 1677-7069 N2 212, segunda-feira, 5 de novembro de 2018

ÁREA DE CONHECIMENTO: DESENHO TÉCNICO

2 Norma Técnica NBR 10067: Cortes· Princípios gerais de representação em desenho
técnico'

3 Norma Técnica NBR 5444: Aplicação dos símbolos gráficos para Instalações
elétrícas:

4 Norma Técnica NBR 8403: A licacão de linhas em desenho técnico'
,-Li Norma Tétnica NBR: Cotagem específica em peças mecânicas'

6 Normas Técnica NBR 6492: Representação gráfica de arquitetura em planta
baixa'

7 Perspectiva: Isométrica e caveleíra:
8 Sistema cilíndrico ortogonal de projeção: histórico, conceito básico. método de

duola nrojecão [Sistema Mongeanol:
9 rtoc especial de projecão ortográfica: supressão de vista'
10 Vistas Ortceréüces no 12 diedro - Vistas orincieels frontal sucerior e lateral.

ÁREA DE CONHECI!!I1",E",N,-,-T",O~:'-'Fi"'SI""CA"-- -:- -j
1 leis de Newton e as leis de conservação da mecânica clássica'
2 A e:ravitacão universal de Newton:
3 leis da termcdinârnlca:

I~~ya ões de Maxwell e ondas eletromagnéticas'
5 Hidrostática hidrodinâmica e fluidos'

__~~I?.QLelétricos, lei de Gauss e potencial elétricqi, -(
7 Circuitos elétricos de corrente contínua'
8 !Movimento oscilatório e cndulatorto:
9 6tlca geométrica: propriedades da luz' interferência e difracão:
10 IQuantizacão da enereia modelos atómicos e dualidade onda-oarticula.

ÁREA DE CONHECIMENTO: INFORMÁTICA
1 ILógica de ~rogram.cão e algorttrnos:
2 Análise de sistemas'
3 [Banco de dados'
4 Sistemas Operacicnals:
5 . Redes de ccmeuteocres:
6 Arquitetura de computadores: montagem. manutenção de computadores e

eauioamentos de rede'
7 Sistemas de informaçã".o·~ _l
8 PrOl!'rama ão orIentada a obietos:

~ ~_genh.ri. de softw.re·
10 Informática básica: hardware software internet.

ÁREA DE CONHEClME"-NT"'O"':...•M"A"-J"'E"'M"'Á"'J"'ICA""- -:--::- --I
'-i TFun~;;;xco~~nciais lcaentmtces e suas aolicacões:

2 Análise Comblnatórla e suas aollcacões:
3 Polinômios e Equa ões Algébricas'
4 Estatistica descritiva e distribuicâo de orobabllldade e suas aellcacões:
5 Cálculo Vetorial e anhcacões a Geometria Analínca:
6 Transformações lineares'
7 limites e continuidade de funções de uma variável real e o Teorema do Valor

Intermediário'
8 Derivacão de funcões de uma variável real e o Teorema do Valor Médio~
9 Integração de funções de uma variável real e o Teorema Fundamental do

Cálculo'
10 lntearels Múlti las.

~~f-?..u;QNHECIMENT . FIOS FI1+ .8LQdg!m~_{ilimiliª.;.Jjo mito à aclonalldade ccídentaí:
2 IA moral. o discurso e a questão do homem na filosofia antlgg;,,_,-,--_-,- __ -j-ª- Dilemas da filosofia medieval' o problema da consolidação entre fé e ra ão:
4 A filosofia na idade moderna: o problema epistemológico entre o empirismo e o

1~~~~;~----------------------------------------------45 Criticismo kantlano:
~_ OLruQhlem.s da filosofia goli ica na.rncdernidade: Contratualismo • Naturalismo:

7 A crise da razão: o fracasso do iluminismo?
8 'A Ilcsofta das clêoclas no século XX:
9 Fencmenolozla e exl

I~ ~_polítiça e eduç.ç~.QfuI'-""'corn=te""'mD""-'Or.-=ne"'ia~ __j
J.Q.IAÇÃO: CAMPU5 I HÉUS
lAR<.~_DE . PORTUGU~S

Diversld.de Hnaulstlce e o ensino de lín&l!A.Jl"'-'ort"..,u2tu••.•e""-a·~--:- -i
_2_~_fala e disçy'~o: comunicação sentido e sub'etividade'
3 Estudo de gêneros e tipologias textuais: o trabalho escolar frente a demandas

sociais'
4 Conce ~ruJL..&ramática e o ensino de Ifngua portuguesa:,.,-,.,.- -(
-L .E..illQectiyas atuais de abordagem da oralidade no ensino de língua portuguesa'

6 LEste.lê.l.s cara n trabalho esc lar com a escrita:
7 IEnsino __de--'io&!JLP..QlliJ.guesa e o uso de novas tecnologias contemporâneas'
8 IA eltura de textos 11,.,.,10< • a tcrmacãc de eltcr crítico'

~ ~gi!LItJ ensino de Ii,., ••• ". bra ile' a'
10 A llte atura africana de llngua portuguesa no ;:n••ino Médio.

IÁREI DE CONHECIMENTO: NGENHARIA CIVIL
IAr •• massas e concretos' materiais. dosaaem e orooríedades:

2 Sistemas de tratamento de esgotos: primário, secundârio e terciârlo.
I-::--fp..iJIlension.mento de l.glli!L9,:,-,e~e,-,-"st~"",~blll••I,,,,,,.cã;,,,..,o:·-----------;---::-:-:---:-1

3 Equilíbrio dos corpos rígidos. Tipos de estruturas, carregamentos e apoios. Cálculo
das reacões. Diagramas de momento fletor e esforce cortante'

~rP(~~Qgrama d~. ob a . .._
5 Vigas de concreto armado: dimenslonarnento de armadura longitudinal em seçoes

retanzulares submetidasà flexão imQ~I.;x.s:·----;----,--c-:-----,---j
6 In talacões hidrossanitária - áaua fri a. á.ua auente. á., •• , nluvlais p ••• otc:
7 ~Cimente 00 tland: tinos e classjficacão. Compostos erincioais. Hidratacão:
8 ~~a~6~~I~ t~~S!~S~I~l~~~::_~~eo~al:i~~~eh~~~ke~~::i~~i~iS dúcteis e frágeis. Cálculo

9 lajes maciças de concreto armado: classificação e vinculações, aspectos normativos,
dimenslcnamento:

1~,....~é~~amento e con1r.QLe de empreendimentos_da~nstrução ivil.
.1:IJlli .J)E CONHEClMEl'!llTI.I.O::wAB!R~TIESL--:---::----:---:-----_:_---:---c:_;_;___;____l-+ Hjstórla da Arte/Educação no Brasil e seus fundament9..ue.Qricos metodológicoh.-
+~rte mídja e edJJg:.ç_~.Q;...,P-roducão de sentido em textos híbridos'

3 O museu e a criação de acervos culturais, materiais e imaterias, no ambiente da
escola'

4 A educação estética e o exercício da percepção na abordagem do processo de
.Çrm_ão.Jla...f-º.UJl.i.Çi9J>Lo.fu..w.n.al •..· ---,--,------;---;----,---------(

5IrlJlt~u;a ;j;i,-;j-êülw,a loCal e memória no ensino. da arte'
_~_~ruu.-perforrp~nce ~o.s projetos transdisgp"'li":n~<Ilr"eLs·------------l

7 .f.ru.pectiyas teonco-pratlcas da arte contemporanea'r--s- A arte na edUCAÇão escolar: pressupostos teórlco-metodoléaicos:

Eit~ documento pod~ wr verifludo no endereço tl.lrônico
hllo://www.in.lo.J.br/autenticidad~.html. eele códl80 05302018110S00042

Manifestações da linguagem artística e suas interfaces com a educação (teatro, I
música cinema artes p"lá,...st",ic.,'''SL'",d.",n"c",.'--".et",c.,.l.L·-r- ---,-_--,- -,----'.

10 O ens~n? da arte e do movimento corporal e suas manifestações na prática I
P~º"ªgQ&~;-- - .

ANEXO IV - CRONOGRAMA

I ·CRONOGRAMA DE ATIVIDADES
~_ Atividades
[=i-TPe~iodo de Inscri ão

~idos de Isenção
3 Resultado creliminar dos pedidos de isencão

Prazos
05 • 20.11.2018
05 • 11.11.2018
12.11.2018
13 a 14.11.2018

de 19.11.2018

22.11.2018
23.11.2018 a 24.11.2018
27.11.2018 --

dos 28.11.2018

4 Recursos dos pedidos de isenção
5 Resultado da análise dos recursos dos pedidos

isencão
6 lista preliminar das inscri ões
7 Recurso da lista orellmlnar das inscr:.ições
8 Homologação do resultado final das inscrlcões
9 Divulgação de data/local/hora para o sorteio

i oontos de_pJova e ordem de apresentação
10 Sorteio dos pontos de prova de desempenho didátlco e 03 a 14.12.2018

ordem de aoresentacão (Prevrsãcl
11 Entre •• de títulos (Previsãol 03 • 14.12.2018

I-~_L Result.do prelimin.r da sel~=ã"'0 f_'1>.!7~.1,,2"'.2,,0"'1-"8----__1
13 Recurso do re~sultado preliminar da selecão 18 e 19.12.20~,,-8 __ -1

21.12.201814 Resultado Final do processo seletlvo

Este cronograma poderá sofrer alterações, as quais serão dlvulgadas no site
http://portal.ifba.edu.br/eunapolls/menu-instituclonal/concursos-Ifba-eunapolis.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO

EXTRATO DE CONTRATO NR 13/2018 - UASG 158129

N2 Processo: 23327001611201825.
PREGÃO SRP N2 3/2018. Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. -CIENCIA E
TECNOLOGIA BAI. CNPJ Contratado: 42032052000190. Contratado : COLO MANUTENCOES E
INSTALACOES -LTDA. Objeto: Contratação de serviços especializados de manutenção
corretiva e preventiva, instalação e desinstalação de ar condicionado da Reitoria e do
Centro de Referência. Fundamento legal: 8666/93 e suas alterações. Vigéncia: 01/11/2018
• 31/10/2019. valor 'total: R$117.480.00. Fonte: 8100000000 - 2018NE800268 Fonte.
8100000000 - 2018NE800283. Data de Assin.tur.: 31/10/2018.

(SICON - 01/11/2018l 158129-26404-2018NE800039

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n2 59/2017. Partes: Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologla Beianc - Campus: Senhor do Bonfim e MONYQUE SANTANA DOS
SANTOS DE FARIAS. Extrato de Aditivo ao Contrato de Professor Substituto. INíCIO:
16/10/2018 e TÉRMINO: 15/04/2019. ASSINAM: MARCELlTO TRINDADE ALMEIDA pelo IF
Beianc e MONYQUE SANTANA DOS SANTOS DE FARIAS, pela parte Contratad •.

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n2 64/2017. Partes: Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia Baiano - Campus: Catu e cíNTHIA CRISTINA MEDEIROS DE
OLIVEIRA. Prorrogação de Contratação de Profissional Técnico Especializado em
Linguagem de Sinais. IN(CI0:20/1O/2018. TERMINO:19/10/2019. ASSINAM: MARCElITO
TRINDADE ALMEIDA pelo IF Baiano e CíNTHIA CRISTINA MEDEIROS DE OLIVEIRA, pel
parte Contratada.

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n2 067/2017. Partes: Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnolcgia Baiano Campus: Serrinha e CRISTIANE BARBOSA REIS
Prorrogação de Contratação de Profissional Técnico Especializado em linguagem d
Slnals. INíCI0:23/10/2018. TÉRMINO:22/10/2019. ASSINAM: MARCELlTO TRINDAO
ALMEIDA pelo IF Balano e CRISTlANE BARBOSA REIS, pela parte Contratad e.

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato n2 079/2017. Partes: Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologla Baiano - Campus: Bom Jesus da lapa e TAINÁ MATOS LIMA AlVES
BOAVENTURA. Prorrogação de Contratação de Professor Substituto. INíClO:23/11/2018.
TERMINO:28/02/2019. ASSINAM: MARCELlTO TRINDADE ALMEIDA pelo IF Baiano e
TAINÁ MATOS LIMA ALVES BOAVENTURA, pele parte Contretad a.

ESPÉCIE: Termo Aditivo ao Contrato ns 080/2017. Partes: Instituto Federal de Educação
Ciêncla e Tecnologla Balanc - Campus: Catu e LEILA PAULA DOS SANTOS CARVALHO.
Prorrogação de Contratação de Professor Substituto. INíCIO:23/11/2018.
TERMINO:22/05/2019. ASSINAM: MARCElITO TRINDADE ALMEIDA pelo IF Baiano e
LEILA PAULA DOS SANTOS CARVALHO, pela parte Contratad a.

EDITAL N' 101, DE l' DE NOVEMBRO DE 2018
RETlFICAÇÃO DO EDITAL N' 96/2018

PROCESSO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR SUBSTITUTO DO
CAMPUS SENHOR DO BONFIM

O SUBSTITUTO DO REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CI~NOA E
TECNOlOGIA BAIANO, no uso das suas atribuições delegadas pela Portaria n! 1352, de
21/05/2018. pubflcada no D.O.U. de 22/05/2018, Seçâc 2, página 23, e de acorde com as

disposições contidas na Lei n' 11.892. de 29/1212008. e na Lei n' 8.112/90, torna pública
a retificação do Edital n' 96, de 18 de outubro de 2018, referente ao Processo Seletivo
Simplificado para contratação de Professor Substituto para o Campus Senhor do Sonfim,

conforme segue:
ONDE SE L~:
As inscrições são gratuitas e serão realizadas no período de 07 a 12 de agosto

de 2018, exclusivamente pela internet. Orientações podem ser obtidas através do Edita!
disponível no link: http://concurso.ifbaiano.edu.br/portal/fic-catu-agosto- 20 18/.

LEIA-SE:
As inscrições são gratuttas e serão realizadas no período de 23 de outubro a 10

de novembro de 2018 até às 17:00 horas, exclusivamente pela internet. Orientações
podem ser obtIdas através do Edltal disponível no Hnk:

http://www.lfbaiano.edu.br/u nidades/bonfim.

MARCELlTO TRINDADE ALMEIDA

42 DocutNnto assinado dtaitalmenle conlorm. MP nt 2.200-2 de 24/08/Z001, .IE!!
que institui a Inrrl1estruluf. de Chlvel Públicas Brul1elra . ICP·Srasll. ~




