
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO
CAMPUS ITABERABA

PROJETO BÁSICO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2018
(Processo Administrativo nº 23805.000401/2018-37)

OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

1. OBJETO

1.1.   Contratação de empresa especializada na  execução de obras  referente a  Subestação

Elétrica  Abrigada  de  750KVA,  Instalações  Sanitárias  e  Mini  Estação  de  Tratamento  de

Esgoto (mini-ETE) e de Iluminação Externa da Sede Oficial  do Instituto Federal  Baiano

Campus Itaberaba,  mediante  o  regime  de  empreitada  por  preço  unitário,  conforme

especificações constantes nesse Projeto Básico.

1.2.  A licitação  é  composta  por  um único  lote,  com três  itens,  conforme tabela  abaixo,

sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço:

G
R

U
P

O

IT
E

M ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL

ESTIMADO

01

1 Execução de rede elétrica de média tensão com 

subestação abrigada de 750KVA.

R$ 235.220,49

2 Construção da rede de esgotamento sanitário e estação de 

tratamento de esgoto compacta.

R$ 338.348,78

3 Execução da rede de iluminação externa do Campus R$ 223.799,95

VALOR TOTAL ESTIMADO DO GRUPO R$ 797.369,22

1.3. Justifica-se a contratação em um único lote diante da possibilidade de ocupação de duas

empresas  distintas  no  mesmo  canteiro  de  obras  podendo  gerar  inconvenientes  durante  a

execução dos  serviços,  além da não economicidade  em se prevê  duas  instalações  e  dois

custos com Administração local. Justifica-se, ainda, de forma a evitar que a atuação de uma

empresa  condicione,  ou  ainda  seja  motivador  de  atrasos  por  parte  da  outra  empresa,

proporcionando custos desnecessários ao erário.  A título de exemplificação: uma empresa
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contratada para a rede de esgoto faz uma escavação no trajeto dos caminhões que levará os

postes da outra empresa responsável pela rede elétrica, se esta escavação ainda estiver aberta

poderá tornar intransitável o local motivando atrasos no cronograma desta última, se estiver

coberta,  poderá  compactar  ou  ainda  danificar  a  tubulação  recém  instalada  pela  outra,

resultando  em  retardo  da  entrega  do  serviço  e  necessidade  de  maior  controle  e

acompanhamento  por  parte  da  fiscalização.  Importante  salientar  que  existe  inviabilidade

técnica na contratação do item 03 (três) em separado, diante da possibilidade de existência de

conflito de interesses durante a execução dos serviços e de suas interferências, ou seja, os

serviços executados por uma empresa influenciar no resultado dos demais, enquanto que a

inviabilidade econômica ocorre por meio da elevação dos custos iniciais com a administração

local e possivelmente valor elevado das propostas, no caso de resultarem vencedoras, mais de

uma empresa.  

2. DO LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO

2.1. O(s) serviço(s) será(ão) prestado(s) no Campus Itaberaba, que está situado na: Rodovia

BA-052, Km. nº 04, Itaberaba-BA, do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA BAIANO, em horários previamente agendados;

2.2. A entrega se dará de forma integral, por solicitação através de ordem de serviço.

2.3. O prazo máximo para início da execução será de 15 (quinze) dias a contar da emissão da

Ordem de Serviço.

2.4. O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos.

2.4.1. No  caso  de  ocorrência  de  motivo  de  força  maior  que  venha  a  impossibilitar  o

cumprimento do referido prazo de início dos serviços, a contratada deverá comunicar por

escrito ao IFBaiano tal ocorrência, indicando a data em que efetivará o início da execução do

serviço, não podendo o adiamento ser superior a 15 (quinze) dias.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. O objeto descrito se justifica diante da necessidade de alimentação das cargas previstas

para o Campus Itaberaba, o qual precisa da rede de média tensão e subestação instalados com

rapidez  e  eficiência  necessários  ao  bom andamento  dos  trabalhos,  de forma a manter  as

condições  adequadas  de  funcionalidade  e  conforto  para  os  funcionários  e  usuários  do

Campus.
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3.2. A instalação da subestação elétrica vai proporcionar o IF Baiano cumprir o objetivo da
sua criação, isto é, desenvolver atividade de aprendizagens significativas dos discentes no
processo de assimilação e acomodação, pois visa construir profissionais habilidosos tendo
aulas teóricas e práticas;

3.3. A construção de redes coletoras de esgotos sanitários visa atender a todos os prédios e
com minimização de  custos.  O esgotamento  do  Campus poderá  ser  realizado através  de
lançamento na ETE que será construída;

3.4. A contratação de empresa especializada na execução dos serviços objeto dessa licitação

decorre do fato de não existir, em nosso quadro de servidores, profissionais em quantidade

suficiente para a execução deste serviço.

4. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO

4.1. A obra contratada compreende resumidamente os seguintes serviços:

4.1.1. Construção de um novo cubículo de medição e proteção geral em média tensão;

4.1.2. Rede de média tensão interna para alimentar nova subestação abrigada de 750KVA;

4.1.3. Construção de subestação abrigada de 750KVA;

4.1.4. Alimentação elétrica de edificações do Campus Itaberaba;

4.1.5. Construção da rede de esgotamento sanitário;

4.1.6. Construção da estação de tratamento de esgoto compacta.

5. DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1. Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

5.1.1. Executar  os  serviços  dentro  da  melhor  técnica,  seguindo  as  recomendações  do

fabricante;

5.1.2. A  eventual  execução  de  serviços  fora  do  horário  normal  de  expediente  da

CONTRATADA não  implicará  adicional  de  preço  baseado  nos  acréscimos  relativos  aos

prêmios de horas extras;

5.1.3. Manter devidamente limpos os locais onde se realizarem os serviços;

5.1.4. Fornecer às suas expensas, todos os equipamentos, ferramentas e materiais de consumo

necessários à plena execução do serviço.
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6. FORMA DE CONTRATAÇÃO, PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO

6.1. A Obra de Engenharia, objeto da presente contratação, será executada na forma indireta,

sob o regime de empreitada por preço unitário.

6.2. O tempo de vigência do Contrato será de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, a contar

da data de assinatura, admitida a prorrogação nos termos da lei.

6.3. O prazo para a execução da obra deverá ser fixado em 90 (noventa) dias consecutivos. A

obra deve iniciar em até 15 (quinze) dias, uma vez que seja emitida a Ordem de Serviço.

7. DO ACOMPANHAMENTO/GESTÃO/FISCALIZAÇÃO

7.1. Os serviços serão acompanhados pela coordenação de Engenharia do IFBaiano.

7.2.  Todo serviço  realizado será  submetido  previamente  à  inspeção visual  realizada  pelo

servidor designado para tal pela Administração, cabendo a este o direito de recusar materiais

ou serviços que apresentem algum defeito ou que não estejam de acordo com o especificado

no instrumento convocatório e na proposta da licitante.

7.3.  O servidor  requisitante  do serviço  deverá avaliar  a  qualidade  e  o funcionamento do

mesmo.

8.  OBRIGAÇÕES TÉCNICAS DA CONTRATADA QUANTO A EXECUÇÃO DOS

SERVIÇOS

8.1. Uma vez efetivada a contratação, a licitante vencedora do certame, como Contratada,

deverá atender as obrigações técnicas dispostas a seguir:

8.1.1. Fornecer e executar a obra, objeto deste Contrato no local determinado pelo IFBaiano –

Campus Itaberaba, bem como cumprir fielmente o presente Contrato de modo que, no prazo

estabelecido, a obra seja entregue em perfeitas condições de uso e funcionamento;

8.1.2. Dar integral cumprimento ao Edital, a este Projeto Básico, ao Memorial Descritivo, à

Planilha  Orçamentária  com  formação  de  preços,  ao  Cronograma  Físico  Financeiro,às

respectivas Plantas da obra, e aos demais anexos; os quais passam a integrar este Instrumento,

independentemente de transcrição;

8.1.3. Proceder a minucioso exame no local da obra, de todos os elementos constantes deste

Projeto Básico, como Plantas, Memoriais e Planilhas, de modo a verificar todas as condições,

medidas, quantidades e técnicas necessárias ao desenvolvimento dos serviços, para a perfeita

compreensão e execução da obra, dirimindo dúvidas junto à Fiscalização do IFBaiano;
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8.1.4. Observar, na execução das obras e dos serviços, as Leis, os Regulamentos, as Posturas,

inclusive de Segurança e Medicina do Trabalho, de Segurança Pública e de Proteção ao Meio

Ambiente, bem como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e da

concessionária de energia;

8.1.5. Esclarecer junto à Fiscalização do IF Baiano quaisquer dúvidas que possam causar

descontinuidade dos serviços. Nestas condições, eventuais omissões e discrepâncias entre os

documentos apresentados não justificarão a não execução ou não fornecimento de material e

ou serviço dentro de um bom padrão de qualidade;

8.1.6. Responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de

obras,  vigilância,  organização e  manutenção do esquema de prevenção de incêndio,  bem

como  outras  construções  provisórias  necessárias,  compatível  com o  porte  da  obra  a  ser

executada,  bem  como  arcar  com  suas  despesas  decorrentes,  efetuando  pontualmente  o

pagamento de todos os encargos de instalação, consumo e manutenção desse canteiro, tais

como energia, água e esgoto, telefonia, entre outros;

8.1.7. Fornecer  e  instalar  as  Placas  de  Obra  exigidas  pelo  IF  Baiano,  com  os  dados

necessários e na forma da legislação pertinente;

8.1.8. Manter  no  escritório  do  canteiro  de  obras,  em  local  visível  e  à  disposição  da

Fiscalização, quadro de controle de funcionários com a qualificação e o número de pessoas

trabalhando na obra, diariamente atualizado e compatível com a natureza da obra e com seu

cronograma, de modo a imprimir aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos

contratuais;

8.1.9. Providenciar, às suas expensas, junto ao CREA-BA (Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia do Estado da Bahia), Prefeitura Municipal, concessionárias, autarquias e demais

órgãos/instituições  impostas  por  lei,  as  Anotações  de  Responsabilidade  Técnica  (ART),

alvarás, licenças, taxas e exigências de qualquer natureza; estudos, revalidação e aprovação

de projetos; e o registro do Contrato e quaisquer outros documentos, registros e/ou franquias,

necessários à execução da obra;

8.1.10. Pagar  as  taxas,  impostos,  licenças,  seguros,  multas,  franquias,  serviços,  salários,

encargos sociais e trabalhistas e quaisquer despesas diretas ou indiretas referentes à obra,

inclusive registros e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, de forma

que, em hipótese alguma, tais responsabilidades poderão ser atribuídas ao Contratante;

8.1.11. Arcar  com  despesas  referentes  a  materiais  de  escritório,  cópias  heliográficas,
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plotagens, energia elétrica, telefone, transporte de operários, pessoal técnico e administrativo,

materiais e equipamentos utilizados na execução de obra e despesas decorrentes de estadia e

alimentação de pessoal, necessários à obra;

8.1.12. Providenciar as ações necessárias,  inclusive de sinalização,  no sentido de garantir

proteção  e  segurança  aos  operários,  técnicos  e  demais  pessoas  envolvidas  direta  ou

indiretamente com a execução da obra, em todas as suas etapas. Deverão ser fornecidos e

instalados, às expensas da Contratada, os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem

necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR 18 da

Portaria n.º 3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de segurança;

8.1.13. Quanto à mão-de-obra a ser empregada, a Contratada deverá:

8.1.13.1. Designar Engenheiro Eletricista, responsável técnico junto ao CREA-BA pela obra a

ser desenvolvida com vínculo formal com a Contratada.

8.1.14. É admitida a substituição do Responsável Técnico por profissional de experiência

equivalente  ou  superior,  desde  que  aprovada  pela  Fiscalização.  Este  profissional  terá

interlocução  direta  com  a  Fiscalização  do  IF  Baiano,  no  local  da  obra,  que  assuma  a

responsabilidade  de  deliberar  sobre  qualquer  determinação  de  urgência  que  se  torne

necessária;

8.1.15. Submeter à aprovação da Fiscalização do IF Baiano, antes do início dos trabalhos, a

relação nominal de seu pessoal técnico envolvido com a execução da obra;

8.1.16. Manter na obra o número de funcionários e equipamentos suficientes e necessários

para  a  boa  execução e  conclusão dos  serviços  constantes  no Projeto  Básico  e  Memorial

Descritivo,  cumprindo os prazos parciais  e  totais  fixados no Cronograma,  obedecendo às

normas da ABNT. 

8.1.17. Fornecer  aos  empregados da  obra todos os  equipamentos  de proteção individuais

(E.P.I.)  e  equipamentos  de  proteção  coletivo  (E.P.C.)  necessários  e  adequados  ao

desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR 06 e

NR 18 da Portaria n.º 3214 do Ministério do Trabalho,

8.1.18. Quanto aos materiais a serem utilizados, a Contratada deverá:

8.1.19. Utilizar, na execução da obra, equipamentos, instalações, ferramentas, mão de obra e

materiais novos e de qualidade comprovada;

8.1.20.  Prever  a  execução  de  todos  os  serviços,  bem como o  fornecimento  de  todos  os

materiais necessários para a sua perfeita execução;
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8.1.21.  Discriminar,  de  acordo  com  Memorial  Descritivo  e  Planilha  Orçamentária,  as

especificações  normativas  e/ou  do  fabricante,  produto  ou  marca  dos  materiais

industrializados a serem empregados;

8.1.21. Fornecer, sempre que solicitado, uma cópia da Nota Fiscal da compra de materiais

aplicados na obra.

8.1.22. Apresentar os materiais a serem fornecidos e empregados na obra como de qualidade

comprovada, novos e sem defeitos, devendo obedecer às normas e especificações prescritas

nas normas da ABNT e do INMETRO, as condições e especificações do Projeto Básico e do

Memorial  Descritivo,  regulamentos  das  concessionárias,  recomendações,  prescrições

normativas dos fabricantes e fornecedores de produtos, materiais e/ou serviços;

8.1.23.  Providenciar  para  que  os  materiais  estejam a  tempo  no  local  da  obra  para  fazer

cumprir os prazos parciais e totais fixados no cronograma;

8.1.24.  Submeter  à  Fiscalização  do  IF  Baiano  consulta  sobre  quaisquer  alterações  da

especificação  normativa  e/ou  do  fabricante,  produto  ou  marca  especificada  por  parte  da

Contratada, só podendo ser proposta por motivos relevantes de força maior, e serão admitidas

após a apresentação das eventuais alternativas pela Contratada. A indicação da marca dos

materiais,  produtos  e  equipamentos  têm  a  finalidade  única  de  garantir  a  qualidade,

acabamento e especificação, podendo ser usados produtos de outras marcas, desde que estes

obedeçam, no mínimo, aos padrões das citadas marcas e sejam aprovados pela Fiscalização

do IF Baiano.

8.1.25. Encaminhar por escrito toda e qualquer proposta de substituição das especificações,

contendo os esclarecimentos necessários sobre esses motivos, bem como as especificações do

novo produto, devendo ser encaminhado à Fiscalização, ficando a critério desta a análise,

aprovação, veto ou indicação de alternativas de outros produtos; Não servirá tal consulta para

justificar o não cumprimento dos prazos previstos no Contrato.

8.1.26. Substituir o material incorporado às obras, sem ônus para o IF Baiano, caso não esteja

de  acordo  com  os  padrões  de  qualidade  e  durabilidade  necessários.  Todo  o  material

especificado  admitirá  similaridade  desde  que  as  alternativas  propostas  apresentem  tanto

características  físico-químico-operacionais,  de  qualidade,  resistência  e  aspecto,  iguais  ou

superiores  àquelas  dos  materiais  especificados  quanto  compatibilidade  com  o  sistema

instalado, o que deverá ser comprovada por laudos ou pareceres, e levantamento de custos, a

serem apresentados pela Contratada para a análise e decisão;
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8.1.27.  Responsabilizar-se  pela  guarda,  segurança  e  proteção  de  todo  o  material,

equipamentos e ferramentas utilizadas na obra, até a conclusão dos trabalhos.

X. Não manter no canteiro de serviços quaisquer materiais estranhos à obra;

8.1.28. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis

com os compromissos assumidos;

8.1.29. Manter no canteiro de obras “Livro/Diário de Obras” fornecido pela própria empresa,

com folhas devidamente numeradas, onde serão feitas anotações e ocorrências diárias sobre o

andamento dos trabalhos.

8.1.30. Facilitar  todas  as  atividades  da Fiscalização do IF Baiano,  sempre  fornecendo as

informações  e  demais  elementos  solicitados,  e  comunicando  qualquer  erro,  desvio  ou

omissão referente ao estipulado nos plantas ou especificações, ou em qualquer documento

que faça parte integrante deste Contrato;

8.1.31. Quanto à limpeza:

8.1.32. Manter os locais dos serviços sempre limpos e desobstruídos, devendo ser entregues

nestas condições;

8.1.33.  Remover,  sempre  que  necessário,  o  lixo  e  entulho,  promovendo  a  sua  correta

destinação  em  conformidade  com  exigências  legais  para  depósitos,  aterros  sanitários

controlados e/ou reciclagem;

8.1.34. Ao final da obra, do mesmo modo ao descrito acima, remover o material de obra

excedente, lixo, entulho e as instalações provisórias da obra, promovendo a sua entrega;

8.1.21. Responsabilizar-se:

8.1.35. Em providenciar junto ao CREA-BA a devida Anotação de Responsabilidade Técnica

(ART), referente à execução da obra objeto do Contrato;

8.1.36.  Por qualquer  acidente de trabalho na execução dos serviços,  por uso indevido de

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força

maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou

dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via

pública junto à obra;

8.1.37.  Por  refazer,  às  suas  expensas,  os  trabalhos  executados  em  desacordo  com  o

estabelecido no instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir

aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05
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(cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer

tempo se constatado pelo fiscal da Contratante;

8.1.38. Por garantir a obra pelo prazo irredutível de 05 (cinco) anos, em todos os serviços

executados,  contados  a  partir  da  data  da  emissão  do  Termo de  Recebimento  Definitivo,

conforme artigo 618 do Código Civil Brasileiro. Excetuam-se os problemas causados por má

utilização por parte do IF Baiano ou causados por terceiros;

8.1.39. Em providenciar o Termo de Garantia dos materiais e equipamentos fornecidos, de no

mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo. A

garantia  incluirá  mão de  obra e  substituição  de peças  ou materiais,  desde que  não fique

caracterizado o uso inadequado por parte do IF Baiano;

8.1.40. Fornecer, na entrega da obra, todos os Plantas revisadas e atualizadas, com todas as

alterações que porventura sejam efetuadas durante a sua execução “as built”, com todas as

instalações  definitivas  de  luz,  força,  água,  esgoto,  rede  lógica  e  telefonia,  entre  outras;

devidamente testadas e aprovadas, em perfeitas condições de uso e funcionamento, e com

indicações práticas sobre o seu uso e suas limitações;

8.1.41. Indenizar ou restaurar os danos causados às vias ou logradouros públicos e remanejar

quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra;

8.1.42. Providenciar todo e qualquer serviço, assumindo o custo para resolução, de todas as

ligações definitivas de energia elétrica, água e esgoto, telefonia, e quaisquer outras que se

fizerem necessárias e constantes dos serviços objeto do Contrato. Estão inclusas entre essas

providências a parametrização do disjuntor de média tensão;

8.1.43. As edificações precisam ser entregues devidamente alimentadas de energia elétrica

fornecida pela nova subestação;

8.1.44. Fornecer, após o recebimento provisório da obra ou serviços e até o seu recebimento

definitivo,  toda a assistência técnica necessária à solução das imperfeições neste período,

independente de sua responsabilidade civil;

8.1.45. Responder:

8.1.45.1. Pela integridade da obra em execução, até sua efetiva aceitação pelo IF Baiano, se

responsabilizando  pela  destruição  ou  danificação  de  qualquer  de  seus  elementos,  seja

resultante de ato de terceiro, caso fortuito, força maior, fogo ou qualquer tipo de catástrofe;

8.1.45.2. Civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, decorrentes de

negligência, imperícia ou omissão, por dolo ou culpa no cumprimento do Contrato, venham
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direta ou indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, à contratante ou a

terceiros;

8.1.46. Apresentar  sugestões  sempre  que  houver  soluções  que  aprimorem  e  garantam  a

obtenção do melhor resultado, em tempo hábil, para análise e adoção das mesmas.

8.1.47. Manter durante toda a execução do Contrato,  todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação;

8.1.48. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões que se fizerem

necessários, nos termos do Artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.

9. REQUISITOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. Segurança;

9.2. Não causar impacto ambiental danoso;

9.3. Funcionalidade e adequação ao uso correto dos serviços públicos, economia na execução,

conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra;

9.4. Facilidade na execução, conservação e operação;

9.5.  Possibilidade  de  emprego  de  mão  de  obra,  materiais,  tecnologia  e  matérias  primas

existentes na região do local de execução;

10. DOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS ADOTADOS

10.1. Em face da Instrução Normativa nº 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os

critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras

pela  Administração  Pública  Federal  Direta,  a(s)  empresa(s)  será(ao)  responsável(is)  pela

utilização de tecnologia e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem como a utilização

de materiais que possam ser submetidos a reciclagem.

11. RESULTADOS ESPERADOS

11.1.  Espera-se que as edificações sejam alimentadas eletricamente por uma potência que

atenda às demandas de energia elétrica neste Campus.

11.2. A contratada tem de executar os serviços de forma segura para seus funcionários e as

pessoas que estão no Campus.

11.3. Os resultados dos serviços precisam ter um bom acabamento final, condizente com os

padrões  de  Instalação  elétrica  no  prédio,  e  também  adequada  segurança  nas  operações
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realizadas pelos técnicos de manutenção.

12. NORMAS TÉCNICAS

12.1.  A execução das  instalações elétricas  deve obedecer  das normas NR's  e  NBR´s,  em

especial:

a) Última revisão da NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

b) Última revisão da NBR-5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

c) Última revisão da NBR-14039 - Instalações Elétricas em Média Tensão

d) Última revisão da NBR-5419 - Proteção de Estruturas Contra Descargas Atmosféricas

e) Última revisão da NBR 5471 - Condutores Elétricos

f) Última revisão da NBR-6808 - Conjunto de Manobra e Controle de Baixa Tensão

g) Última revisão da NBR-IEC-60439-1 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão

h) Última revisão da IEC-60186 / NBR 6855 - Transformadores de potencial

i) Última revisão da IEC-62271 / NBR 8669 - Fusível de média tensão

j) Última revisão da IEC-60255 - Relés de Proteção

k) Última revisão da NBR-IEC 60947-2 - Disjuntores de Baixa Tensão

l) Regulamentos e padrões da empresa concessionária (Coelba) do fornecimento de energia

elétrica e às especificações dos fabricantes.

13. MEDIDAS DE SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

13.1. Norma Regulamentadora Nº10 estabelece procedimentos regulamentares relacionados à

segurança, saúde e condições gerais para os trabalhadores que atuam com energia elétrica em

todos os ambientes de trabalho, abrangendo desde a construção civil, atividades comerciais,

industriais,  rurais  e  até  mesmo  domésticas.  A  seguir,  transcrevemos  algumas  das

recomendações/exigências  da Norma.  Cabe ao gerenciador,  instalador,  proprietário  e  seus

prepostos, que mantenham as condições aqui estabelecidas no decorrer da execução e da vida

útil destas instalações, e se atenham a todos os itens estabelecidos na (NR-10).

13.2. As intervenções em instalações elétricas com tensão igual ou superior a 50 volts (em

corrente  alternada)  ou  superior  a  120  volts  (em  corrente  contínua),  somente  podem  ser

realizadas por trabalhador qualificado, que tenha concluído curso específico na área elétrica

reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. As operações elementares como ligar e desligar
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circuitos elétricos, realizadas em baixa tensão, com materiais e equipamentos elétricos em

perfeito estado de conservação, adequados para operação, podem ser realizadas por qualquer

pessoa não advertida.

13.3. Nos trabalhos (de construção, montagem, operação, reforma, ampliação, reparação e

inspeção) em instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao

controle dos riscos adicionais, especialmente quanto à altura, confinamento, campos elétricos

e magnéticos, explosividade, umidade, poeira, fauna e flora e outros agravantes, adotando-se

a  sinalização  de  segurança.  As  áreas  onde  houver  instalações  ou  equipamentos  elétricos

devem ser  dotadas  de  proteção  contra  incêndio  e  explosão,  conforme dispõe  a  NR 23 -

Proteção contra Incêndios.

13.4. Nas instalações e serviços em eletricidade deve ser adotada sinalização adequada de

segurança,  destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR 26 -

Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as situações a seguir:

a) identificação de circuitos elétricos;

b) travamentos e bloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos;

c) restrições e impedimentos de acesso;

d) delimitações de áreas;

e) sinalização de áreas de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de

cargas;

f) sinalização de impedimento de energização;

g) identificação de equipamento ou circuito impedido.

13.5. Nos locais de trabalho só podem ser utilizados equipamentos, dispositivos e ferramentas

elétricas compatíveis com a instalação elétrica existente, preservando-se as características de

proteção, respeitadas as recomendações do fabricante e as influências externas.

13.6. Para atividades em instalações elétricas deve ser garantida ao trabalhador iluminação

adequada e uma posição de trabalho segura, de acordo com a NR 17 - Ergonomia, de forma a

permitir que ele disponha dos membros superiores livres para a realização das tarefas.

13.7. Para  evitar  o  risco de  contato  (choque elétrico),  as  instalações  elétricas  devem ser

isoladas e aterradas, ou providas de um controle à distância, manual e/ou automático.

13.8. Para evitar os riscos de incêndio e explosão, deve haver dispositivos automáticos de

proteção contra sobrecorrente e sobretensão, além de proteção contra fogo.

13.9. Os  transformadores  e  capacitores  devem ser  instalados  segundo recomendações  do
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fabricante  e  normas  específicas,  relacionadas  à  distância  de  isolamento  e  condições  de

operação.

13.10. Todas  as  edificações  devem ser  protegidas  contra  descargas  elétricas  atmosféricas

(raios), com ligação à terra e pára-raios.

3.11. Os  condutores  e  suas  conexões  devem  prever  isolamento,  dimensionamento,

identificação e aterramento.

3.12. Os sistemas de proteção coletiva (SPC) e os equipamentos de proteção individual (EPI)

recomendados nos serviços com eletricidade são:

3.12.1. Isolamento físico, sinalização, aterramento provisório;

3.12.2. Vara de manobra, escadas, detectores de tensão, cintos de segurança, capacetes e luvas

e ferramentas eletricamente isoladas.

3.12.3. Para  ensaios  e  vestimentas  dos  equipamentos  de  proteção  individual  atender  o

disposto na Norma NFPA 70E-Riscos Elétricos.

3.12.4. Os  serviços  de  manutenção  e  reparos  só  podem ser  executados  por  profissionais

qualificados, treinados e com emprego de ferramentas e equipamentos especiais.

3.12.5. Os serviços em locais úmidos ou encharcados devem ser feitos com cordões elétricos

alimentados por transformador de segurança ou por tensão elétrica não superior a 24 volts.

3.12.6. Todo  profissional  de  eletricidade  deve  estar  apto  a  prestar  primeiros  socorros  a

acidentados,  especialmente  através  das  técnicas  de  realimentação cardiorrespiratória,  bem

como equipamentos de combate a incêndio (do tipo

14. DA ESTIMATIVA DE CUSTO

14.1. O custo estimado total da presente licitação é de R$ 797.369,22 (setecentos e noventa

e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos).

14.1.1. O custo estimado total da licitação foi obtido através de tabelas oficiais de orçamento;

14.1.2. Os preços ofertados devem incluir todo e qualquer custo, inclusive despesas indiretas

e impostos, que por ventura venha a incidir sobre o objeto desta contratação.

14.1.3. O critério de julgamento e classificação das Propostas será o de menor valor total,

observadas  as  exigências  contidas  no  Edital  e  seus  Anexos  quanto  às  especificações  do

objeto.

14.1.4. Anexo  a  este  Projeto  Básico  há  a  planilha  de  formação  de  preços  que  gerou  a

estimativa de custo desta contratação. Há também um modelo desta planilha em branco para
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os licitantes formularem suas propostas seguindo esta planilha padrão.

15. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

15.1. Todos os licitantes, credenciados ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação

técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1:

15.2. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e  Agronomia)  ou CAU (Conselho de Arquitetura e  Urbanismo),  conforme as

áreas de atuação previstas no projeto básico, em plena validade;

15.3. Quanto à capacitação técnico-operacional, apresentação de um ou mais atestados de

capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra de engenharia, compatível em

características,  quantidades  e  prazos  com  o  objeto  da  presente  licitação,  envolvendo  as

parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, a saber:

A) Execução de rede elétrica de média ou alta tensão com subestação abrigada de pelo

menos 500KVA.

B) Execução de rede de esgotamento sanitário com, no mínimo, 50% do quantitivo a

ser contratado referente a de execução de poços de visita e assentamento de tubo de PVC para

rede coletora de esgoto cuja extensão mínima seja de 50m.

15.3.1. Os atestados mencionados acima deverão ser apresentados em plena relação com os

serviços que serão executados, em quantidades pelo menos iguais a 50% das quantidades in-

formadas no Anexo III,  Orçamento Sintético,  referente aos  serviços  descritos no subitem

7.3.3.2.

15.3.1.1. Será aceito o somatório de atestados para comprovar o cumprimento das exigências

previstas no subitem 15.3.

15.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão

de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da

legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) ou membros da equipe técnica

que participarão da obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à execução dos serviços que compõem

as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, a saber:

A) Para o Engenheiro Eletricista: Execução de rede elétrica de média ou alta tensão,

onde conste em uma subestação abrigada, a instalação de um transformador cuja potência
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mínima seja de 500 KVA.

B) Para o Engenheiro Civil: Execução de rede de esgotamento sanitário, onde conste,

no mínimo, a execução de 3 (três) poços de visita, além do assentamento de tubo de PVC

para rede coletora de esgoto cuja extensão mínima seja de 50m.

15.4.1. Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data fixada para entrega dos

envelopes,  01 (um) profissional de nível superior com formação em Engenharia Elétrica,

detentor  de  atestado(s)  de  responsabilidade  técnica  compatível  com o objeto  da  presente

licitação OU declaração de compromisso de vinculação contratual futura deste profissional,

caso o licitante se sagre vencedor do certame.

15.4.1.1.  As  mesmas  exigências  do  subitem  acima  aplicam-se  aos  serviços  de

Construção Civil.

15.4.1. Serão considerados serviços equivalentes, a execução de rede elétrica em média ou

alta tensão e instalação de subestação de potência maior igual a 500KVA.

15.5. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser

substituídos, nos termos do artigo 30, § 10, da Lei nº 8.666, de 1993, por profissionais de

experiência  equivalente  ou  superior,  desde  que  a  substituição  seja  aprovada  pela

Administração;

15.6. Serão aceitas somente cópias legíveis;

15.7. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

15.8.  A não  apresentação  das  certidões  de  que  tratam este  item,  quando  solicitado  pela

comissão de licitação, culminará na inabilitação do licitante;

15.9. O Responsável Técnico (Engenheiro Eletricista) pelos serviços da Contratada deverá

estar presente na análise em campo da execução do objeto.

16. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

16.1. Os seviços serão recebidos:

16.1.1. Provisoriamente, a partir da execução contratual, observada a conclusão dos serviços

previstos,  bem como a verificação de conformidade com as  especificações  constantes  do

edital e da proposta, no prazo da lei.

16.1.1.1  Inclui-se  nas  obrigações  por  parte  da  contratada,  para  fins  de  execução

contratual, o serviço de ligação definitiva da rede elétrica junto a concessionária de energia,

condicionando-o ao recebimento provisório.
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16.1.2. O Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas,

por  meio  de  profissionais  técnicos  competentes,  acompanhados  dos  profissionais

encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e

relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários:

16.1.2.1. após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02

(duas)  vias  de  igual  teor  e  forma,  ambas  assinadas  pela  fiscalização,  relatando as

eventuais pendências verificadas;

16.1.3. 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 ou única  medição de  serviços  até  que sejam sanadas  todas  as  eventuais

pendências que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório.

16.1.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos

os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

16.1.5.  Definitivamente,  após  o atendimento  das  pendências  e/ou correções  apontadas  no

relatório de recebimento provisório,  que porventura tenham se mostrado necessárias e da

verificação da conformidade com as especificações constantes do Edital e da proposta, e sua

consequente aceitação, que se dará dentro de período de tempo adequado às necessidades da

intervenção específica e ainda:

16.1.5.1.  Após  a  lavratura  do Termo de  Recebimento  Provisório,  por  servidor  ou

comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente

atendidas  todas  as  exigências  da  fiscalização  quanto  às  pendências  observadas  e

somente após solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de

pagamento  a  operários  ou  fornecedores  de  materiais  e  prestadores  de  serviços

empregados na execução do contrato.

16.1.5.2.  O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a Contratada,  em

qualquer  época,  das  garantias  concedidas  e  das  responsabilidades  assumidas  em

contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

16.1.6. O prazo para recebimento definitivo deverá ser indicado no relatório de recebimento

provisório, obedecendo aos limites legais.

16.1.7.  O  recebimento,  provisório  ou  definitivo,  não  exclui  a  responsabilidade  civil  da

CONTRATADA pela  solidez  e  segurança  dos  materiais,  durante  o  período  de  garantia
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previsto.

16.2. Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega dos bens em desacordo com as

especificações técnicas exigidas

16.2.1. O(s) item(ns) será(ao) recusado(s):

16.2.1.1  Quando  entregues  com  especificações  técnicas  diferentes  das  contidas  na

proposta do FORNECEDOR ou no Projeto Básico;

16.2.1.2 Quando apresentarem qualquer defeito durante a verificação de conformidade;

16.2.1.3 Em caso de dúvidas quanto à qualidade;

16.2.1.4 Caso a empresa entregue o serviço fora da especificação solicitada,  arcará

com todas as despesas referentes à devolução dos mesmos, e se o Instituto Federal de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia  Baiano  concordar,  a  empresa  poderá  fazer  nova

remessa para a substituição.

16.2.2. O prazo para o pagamento ficará suspenso até a entrega total dos itens de acordo com

as especificações.

16.3. A VISITA TÉCNICA É FACULTATIVA, no entanto:

16.3.1.  A Empresa  que  optar  por  NÃO  REALIZAR  A VISTORIA,  deverá  emitir  uma

DECLARAÇÃO  FORMAL  de  pleno  conhecimento  das  condições  e  peculiaridades  do

serviço, a qual deverá constar no envelope n° 01, HABILITAÇÃO, bem como deverá constar

no envelope nº 01 o atestado de vistoria para as demais empresas;

16.3.2.  a vistoria será acompanhada por SERVIDOR DO IF BAIANO designado para esse

fim, de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 16:30 horas, devendo o

agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (71) 3186-0022 (Núcleo de Engenharia

–  Reitoria)  e  /ou (75)  98302-6658, (71)  98141-5536  ou  e-mails:  coeng@ifbaiano.edu.br;

compras@itaberaba.ifbaiano.edu.br

16.3.3. A empresa deverá apresentar atestado de vistoria conforme modelo do Anexo VI do

edital, assinado pelo servidor responsável;

16.3.4.  O prazo para vistoria  iniciar-se-á no dia útil  seguinte ao da publicação do edital,

estendendo-se até o segundo dia útil anterior à data prevista para abertura da sessão pública;

16.3.5. Para a vistoria, o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente

identificado,  apresentando  documento  de  identidade  civil  e  documento  expedido  pela

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria;
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16.3.6.  Será  responsabilidade  exclusiva  da  empresa  licitante  a  observância  dos  prazos

supracitados e o agendamento da vistoria com a antecedência necessária, não cabendo alegar

insuficiência de prazo para a sua realização;

16.3.7. No dia da visita, a licitante deverá comparecer ao Campus Itaberaba munido de todos

os  instrumentos  necessários  à  medição  e  avaliação  dos  locais  onde  serão  prestados  os

serviços  do  objeto  desta  licitação  e  executando  todos  os  levantamentos  necessários  ao

desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais, em regra,

não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços;

16.3.8. A visita técnica oferece oportunidade para os licitantes interessados conhecerem as

características e especificações, condições especiais ou dificuldades que possam interferir na

execução dos trabalhos, tais como: as condições locais, equipamentos necessários à execução,

a metragem do local, os meios de acesso ao local, além de fazerem todos os questionamentos

e solicitações técnicas que acharem necessários para elaboração de suas propostas comerciais,

de modo que o IFBaiano aconselha que seja realizada a vistoria.

16.4.  A empresa que venha a  ser  contratada não poderá deixar  de realizar  o serviço nos

termos e condições pactuadas, sob a alegação de não ter tido ciência de tais condições.

17. DA GARANTIA

17.1. O(s) serviço(s) prestado(s) deverá(ão) possuir garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses,

ou  de  acordo com o informado no item,  a  contar  do atesto  da nota  fiscal  pelo  servidor

designado para tal, ou conforme a legislação. Caso seja definida esta garantia de mais de uma

forma, valerá aquela de maior prazo;

17.1.1. Havendo necessidade de instalação, montagem, treinamento ou afins, o período da

garantia será contato depois de sanadas tais pendências.

17.2.  A empresa  prestadora  do(s)  serviço(s)  será  responsável  pela  substituição,  troca  ou

reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ou não compatíveis

com as especificações deste Edital.

18. DA NATUREZA DO SERVIÇO, SE CONTINUADO OU NÃO

18.1. Segundo o Tribunal de Contas da União, “serviços de natureza contínua são serviços

auxiliares  e  necessários  a  Administração no desempenho das  respectivas  atribuições.  São

aqueles que, se interrompidos, podem comprometer a continuidade de atividades essenciais e
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cuja contratação deva estender-se por mais de um exercício financeiro”.

18.2. Por suas características, este não é um serviço continuado.

19. DAS OBRIGAÇÕES DO IFBAIANO

19.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com
as cláusulas e os termos de sua proposta;
19.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor(a) ou comissão
especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia,
mês e ano, bem como, o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
19.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades  constatadas  no curso da execução dos  serviços,  fixando prazo para  a  sua
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;
19.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em caso
de comprovada necessidade de serviço,  formalmente justificada pela  autoridade do órgão
para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação trabalhista;
19.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação contratual, conforme cronograma
físico-financeiro;
19.6.  Efetuar  as  retenções  tributárias  devidas  sobre  o  valor  da  fatura  de  serviços  da
Contratada, em conformidade com o art. 36, § 8º da IN SLTI/MPOG nº 2/2008;
19.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços
objeto do contrato;
19.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;
19.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção
das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;
19.10. Arquivamento, 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;
19.11.  Exigir  da  Contratada  que  providencie  a  seguinte  documentação  como  condição
indispensável para o recebimento definitivo do objeto, quando for o caso:
19.11.1. as built, elaborado pelo responsável por sua execução;
19.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás, quando for o
caso;
19.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
19.11.4. carta “Habite-se”, emitida pela Prefeitura;
19.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específico para o registro da obra junto
ao Cartório de Registro de Imóveis;
19.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em
vista o direito assegurado ao Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
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19.12.  Proporcionar  todas  as  condições  para  que  a  Contratada  possa  desempenhar  seus

serviços de acordo com as determinações do Contrato, Edital e seus Anexos;

19.13. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

19.14. Permitir  acesso dos funcionários da licitante vencedora às instalações do IFBaiano

para a execução dos serviços constantes do objeto;

19.15.  Prestar  as  informações  e  os  esclarecimentos  que  venham  a  ser  solicitados  pelos

técnicos da licitante vencedora;

19.16.  Rejeitar  qualquer  serviço  executado  equivocadamente  ou  em  desacordo  com  as

especificações constantes no Edital e Projeto Básico, bem assim os materiais fornecidos;

19.17. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da

execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

19.18.  Zelar  para  que  durante  toda  a  vigência  do  contrato  sejam  mantidas,  em

compatibilidade  com  as  obrigações  assumidas  pela  Contratada,  todas  as  condições  de

habilitação e qualificação exigidas na licitação;

19.19. Atestar as faturas correspondentes e supervisionar o serviço, por intermédio do Gestor

e fiscal do contrato designado pelo IFBaiano;

19.20. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

20.1.  Executar  cada uma das fases do empreendimento,  com a alocação dos  empregados
necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, fornecendo e utilizando os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios de qualidade e quantidade compatíveis com
as especificações contidas nos projetos e demais documentos técnicos anexos ao instrumento
convocatório a que se vincula este contrato, bem como na sua proposta;
20.2. 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;
20.3. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante;
20.4. 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 nº 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
20.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
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20.6.  Apresentar  os  empregados  devidamente  identificados  por  meio  de  crachá,  além de
provê-los  com  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  –  EPI,  e,  caso  necessário,
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC;
20.7. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução das atividades contratadas;
20.8.  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  trabalhistas,  sociais,  previdenciárias,
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere
responsabilidade ao Contratante;
20.9. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e
distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
20.10. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados,
no  prazo  fixado  pela  fiscalização  do  contrato,  nos  casos  em  que  ficar  constatado
descumprimento das  obrigações  relativas  à  execução do serviço,  conforme descrito  neste
instrumento contratual;
20.11.  Instruir  seus  empregados  quanto  à  necessidade  de  acatar  as  normas  internas  do
Contratante;
20.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
20.13.  Relatar  ao  Contratante  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no  decorrer  da
execução do empreendimento;
20.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de 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;
20.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
20.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
20.17. Manter preposto aceito pelo Contratante nos horários e locais de prestação de serviço
para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis
com os compromissos assumidos;
20.18.  Cumprir,  além  dos  postulados  legais  vigentes  de  âmbito  federal,  estadual  ou
municipal, as normas de segurança do Contratante;
20.19.  Instruir  os  seus  empregados,  quanto  à  prevenção  de  incêndios  nas  áreas  do
Contratante;
20.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
20.21.  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;
20.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus
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prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como, aos
documentos relativos à execução do empreendimento;
20.23. Paralisar, por determinação do 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, do Contratante ou de terceiros;
20.24. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
20.25.  Providenciar  junto  ao  CREA  ou  ao  CAU-BR  as  Anotações  e  Registros  de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis nº 6.496/77 e 12.378/2010);
20.26.  Obter  junto  ao  Município,  conforme  o  caso,  as  licenças  necessárias  e  demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
20.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado,
para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no edital e seus anexos,
conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
20.28.  Assegurar  ao  Contratante,  nos  termos  do  artigo  19,  inciso  XVI,  da  Instrução
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008:
20.28.1. o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de
cada parcela, de forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitações;
20.28.2.  os  direitos  autorais  da  solução,  do  projeto,  de  suas  especificações  técnicas,  da
documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução
do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilização  sem que  exista  autorização  expressa  do  Contratante,  sob  pena  de  multa,  sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis;
20.29. Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las
eficaz e eficientemente,  de acordo com os  documentos e  especificações que integram ou
fundamentam o Projeto Básico e este contrato, no prazo determinado;
20.30.  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;
20.31. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo;
20.32.  Elaborar  o  Diário  de  Obra,  incluindo  diariamente,  pelo  Engenheiro  preposto
responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como: número de
funcionários,  de equipamentos,  condições de trabalho, condições meteorológicas,  serviços
executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como, os comunicados à
fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;
20.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido

no instrumento contratual,  no Projeto Básico e seus anexos,  bem como substituir  aqueles
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realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco)

anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo,

se constatado pelo fiscal do Contratante;

20.31. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação

vigente;

20.32.  Responsabilizar-se  tecnicamente  pelos  serviços  executados,  inclusive,  perante  o

CREA, através de ART, cujo custo de expedição ficará a cargo da Contratada;

20.33. Executar os serviços conforme especificações do Projeto Básico e seus anexos, com os

recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;

20.34. A CONTRATADA fornecerá, além da mão-de-obra, todo o material, todas as peças e

todas as ferramentas necessárias, ficando responsável, também, pela sua respectiva guarda e

transporte;

20.35.  Nomear Responsável  Técnico,  encarregado pelas  tarefas,  com a missão de,  dentre

outras coisas, prestar as necessárias orientações aos executores, garantindo assim o perfeito

andamento dos serviços.

20.35.1. O Responsável Técnico será o contato com o IFBaiano e responderá pela execução

de todos os serviços e fornecimento dos produtos contratados e deverá ser capaz de tomar

decisões compatíveis com os compromissos assumidos.

20.35.2. O Responsável Técnico reportar-se-á, sempre que houver necessidade, diretamente à

FISCALIZAÇÃO do Contrato e deverá tomar todas as providências pertinentes para que

sejam corrigidas  quaisquer  imperfeições,  defeitos e/ou falhas  detectadas  na execução dos

serviços contratados

20.36.  Executar  os  serviços  com  a  utilização  de  mão-de-obra  especializada  de

responsabilidade  da  Contratada  obedecendo  rigorosamente  às  instruções  contidas  nestas

especificações,  bem como a  legislação vigente,  determinações  de  órgão fiscalizadores  da

matéria e normas e métodos da ABNT atinentes ao assunto.

20.37. Ser responsável por quaisquer danos que venha a causar a terceiros ou ao patrimônio

do IFBaiano, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços

contratados sem que lhe caiba nenhuma indenização por parte do IFBaiano.

20.38. Responsabilizar-se por qualquer dano causado durante a execução dos serviços, bem

como recomposição de forros, paredes, piso, elétrica, pintura e lajes,  deixando as superfícies

perfeitamente acabadas.
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20.39. Não utilizar, materiais, peças e ferramentas incompatíveis com a aplicação a que se

destinam. Serão recusados pela FISCALIZAÇÃO do IFBaiano os que se encontrarem fora de

especificação.

20.40.  Durante  a  execução  dos  serviços,  quando  se  fizer  necessária  e  imprescindível  a

mudança  nas  especificações  ou  substituição  de  algum material  por  seu  equivalente,  por

iniciativa  da  CONTRATADA,  esta  apresentará  solicitação  escrita,  minuciosamente

justificada, além de catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratório qualificado.

20.40.1. Entende-se por equivalente o material ou equipamento que tem a mesma função e o

mesmo desempenho técnico.

20.40.2.  As  solicitações  serão  feitas  em  tempo  hábil  para  que  não  venha  prejudicar  o

andamento dos serviços e não dará causa a possíveis prorrogações de prazo.

20.40.3. À FISCALIZAÇÃO do IFBaiano compete decidir a respeito da substituição.

20.41.  Instalar  em  local  previamente  aprovado  pela  Contratante,  canteiro/depósito  de

materiais e equipamentos, caso seja necessário.

20.42. Responsabilizar-se por todas as despesas relativas à legalização dos serviços perante

os órgãos municipais, estaduais ou federais.

20.43. Responsabilizar-se por toda e qualquer providência que diga respeito à segurança do

trabalho de seus empregados, bem como a exigência do uso dos equipamentos de proteção

individual (EPI) necessários, sob pena de paralisação imediata dos serviços.

20.44.  O  controle  de  qualidade  e  outros  controles  exigidos  pela  FISCALIZAÇÃO  do

IFBaiano não eximem a CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pelos serviços

executados.

20.45.  Providenciar  diariamente  a  limpeza  das  áreas,  evitando acúmulos  de  entulhos  nos

locais onde os serviços estiverem sendo realizados.

20.46.  Executar  os  serviços  programados  neste  Anexo,  não  se  admitindo  quaisquer

modificações sem a prévia autorização da FISCALIZAÇÃO do IFBaiano.

20.47. Os serviços somente serão considerados executados após o término de todas as etapas,

a retirada dos entulhos, a reconstituição das partes danificadas, se for este o caso, bem como a

completa limpeza das áreas afetadas.

20.48. Efetivar,  junto à concessionária de energia, o serviço de ligação definitiva da rede

elétrica como condição para o recebimento provisório.

20.49. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
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parte,  no  prazo  máximo  de  15  (quinze)  dias  úteis,  os  serviços  efetuados  em  que  se

verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções  resultantes  da  execução  ou  dos  materiais

empregados, a critério da Administração;

20.50. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem

executados, de conformidade com as normas e determinações em vigor;

20.51.  Relatar  à  Administração  toda  e  qualquer  irregularidade  verificada  no  decorrer  da

prestação dos serviços;

20.52.  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, 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 § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

20.53. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da

execução  dos  serviços,  tais  como:  Salários;  seguros  de  acidente;  taxas,  impostos  e

contribuições; indenizações; vale-refeição; vales-transporte; e outras que porventura venham

a ser criadas e exigidas pelo Governo;

20.54. Manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do IFBaiano, porém sem

qualquer vínculo empregatício com o Órgão;

20.55.  Manter,  ainda,  os  seus  empregados  identificados  por  crachá,  quando em trabalho,

devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à

boa ordem e às normas disciplinares do IFBaiano;

20.56.  Respeitar  as  normas  e  procedimentos  de  controle  e  acesso  às  dependências  do

IFBaiano;

20.57. Inteirar-se, junto ao IFBaiano, dos detalhes de entrada e saída, na área de prestação de

serviços,  de  seu  pessoal,  veículos,  equipamentos,  materiais  e  demais  pertences  de  sua

propriedade, adotando as medidas de segurança exigidas;

20.58. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade

do IFBaiano, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a prestação

dos serviços alvo desta Licitação;

20.59.  Arcar  com  a  despesa  decorrente  de  qualquer  infração,  seja  qual  for,  desde  que

praticada por seus empregados no recinto do IFBaiano;

20.60.  Manter,  durante  a  execução  do  contrato,  todas  as  condições  de  habilitação  e
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qualificação  exigidas  nesta  Licitação  em  compatibilidade  com  as  obrigações  a  serem

assumidas.

20.61. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais

previstos  na  legislação  social  e  trabalhista  em  vigor,  obrigando-se  a  saldá-los  na  época

própria,  vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o

IFBaiano;

20.62.  Assumir,  também,  a  responsabilidade  por  todas  as  providências  e  obrigações

estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da

espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do desempenho dos serviços ou em

conexão com eles, ainda que acontecido em dependência do IFBaiano;

20.63.  Assumir  todos  os  encargos  de  possível  demanda  trabalhista,  cível  ou  penal,

relacionadas a esse processo licitatório e respectivo contrato, originariamente ou vinculados

por prevenção, conexão ou continência;

20.64. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na Condição

anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do IFBaiano,

nem poderá onerar o objeto desta Licitação, razão pela qual a licitante vencedora renuncia

expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o IFBaiano;

20.65. 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;

20.66. 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 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo

no âmbito da administração pública federal;

20.67. Deverá a licitante vencedora observar, também, o seguinte:

20.67.1.  É  expressamente  proibida  a  contratação  de  servidor  pertencente  ao  Quadro  de

Pessoal do IFBaiano durante a vigência do contrato;

20.67.2.  É vedada a  subcontratação de outra  empresa para execução parcial  ou total  dos

serviços constantes do objeto.

21. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

21.1. As sanções Administrativas são aquelas previstas no Edital.
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22. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

22.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a

prévia  manifestação  do  interessado,  motivadamente,  adotar  providências  acauteladoras,

inclusive  retendo  o  pagamento,  em  caso  de  risco  iminente,  como  forma  de  prevenir  a

ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

23. DO PAGAMENTO

23.1. O pagamento será efetuado pelo Contratante após a conclusão de cada etapa prevista no

cronograma físico-financeiro,  no prazo de até  30 dias,  contados da apresentação da Nota

Fiscal ou Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os materiais empregados;

23.2. 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 dias

úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º,

da Lei nº 8.666, de 1993;

23.3. A apresentação da Nota Fiscal ou Fatura deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias,

contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se

referir;

23.3.1. havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou Fatura, ou circunstância que impeça a

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as

medidas saneadoras, sendo que, nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.

23.4.  O pagamento  somente  será  autorizado  depois  de  efetuado o  “atesto”  pelo  servidor

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal ou Fatura

apresentada  em  relação  à  etapa  do  cronograma  físico-financeiro  entregue  e  ao  serviço

executado e aos materiais empregados;

23.5.  Será  efetuada  a  retenção  ou  glosa  no  pagamento,  proporcional  à  irregularidade

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:

23.5.1. não produziu os resultados acordados;

23.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade

mínima exigida; ou

23.5.3.  deixou de  utilizar  os  materiais  e  recursos  humanos  exigidos  para  a  execução do
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objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

23.6. O pagamento será efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência

e conta corrente indicados pela Contratada;

23.7.  Será  considerada  data  do  pagamento  o dia  em que constar  como emitida  a  ordem

bancária;

23.8.  Quando  do  pagamento,  será  efetuada  a  retenção  tributária  prevista  na  legislação

aplicável:

23.8.1  a  Contratada  regularmente  optante  pelo  Simples  Nacional  não  sofrerá  a  retenção

tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, 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.

23.9.  Nos  casos  de  eventuais  atrasos  de  pagamento,  desde  que  a  Contratada  não  tenha

concorrido,  de alguma forma, para tanto,  fica convencionado que a taxa de compensação

financeira devida pelo Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da

parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

 

EM = I x N x VP, sendo:

 

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;

 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

 

I = (TX)

 

 

I = (6/100)

   365

 

I I = 0,00016438

TX  =  Percentual  da  taxa

anual = 6%.
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24. DAS OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

24.1. O preço ofertado deve incluir todo e qualquer custo, inclusive frete, que porventura

venha a incidir sobre o objeto deste Pregão.

24.2. O prazo de validade da proposta de preço deverá ser informado pelos Fornecedores em

dias, não sendo este inferior a 60 (sessenta) dias.

24.3. Durante o período da garantia, todas as despesas correrão por conta da empresa ou por

terceiro (neste caso informar nome da empresa e dados do responsável e a sua concordância).

25. MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

25.1. Para a proposta de preços é necessário que além do valor seja entregue a planilha de

composição de preços por itens segundo a planilha de estimativa de custos da obra.

Razão Social:  ________________________________________________________

CNPJ/MF:___________________________________________________________

Endereço:____________________________________________________________

Telefone/Fax:________________________E-mail:____________________________

G
R

U
P

O

IT
E

M ESPECIFICAÇÃO VALOR TOTAL

ESTIMADO

01 Execução de rede elétrica de média tensão com

subestação abrigada de 750KVA.

R$

02 Construção da rede de esgotamento sanitário e estação de

tratamento de esgoto compacta.

R$

03 Execução da rede de iluminação externa do Campus R$

VALOR TOTAL DO LOTE/SERVIÇO R$

*INFORMAR VALOR TOTAL POR EXTENSO:

R$ ___________(_____________________________). 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
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Prazo de Execução: 90 (noventa) dias corridos

Prazo de Vigência do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias corridos

Local de Entrega: IF Baiano,  Campus Itaberaba, situado na Avenida Luís Viana Filho, nº

5462, Itaberaba/BA

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: ________________________

Cargo: _________________________________ RG: _________________________

CPF: ________________________

Fone: (   ) ___________________ E-mail: _________________________________

Conta para Pagamento:

Nome do Banco: ________________________________________________

Agência: ________________ Nº Conta Corrente: ________________________

Local e Data:

________________________________________________

(Assinatura e Identificação do responsável pela empresa)

26. CONSIDERAÇÕES FINAIS

26.1.  Integram  este  Projeto  Básico,  em  anexo,  Pacote  Técnico  contendo  os  seguintes

documentos:

a) Memorial Descritivo

b) Planilha de Custos e Formação de Preços

c) Composição do BDI

d) Cronograma Físico-Financeiro

e) Encargos Sociais

f) Plantas/Projetos.
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Continuação do Projeto Básico da Tomada de Preços 01/2018.

Salvador _____/______________________/2018.

Projeto Básico elaborado por :

___________________________________

Bruno Filgueiras Rebelo de Matos

CREA-BA: 58.860

CPF: 019.786.145-86

Assessoria ao Setor Requisitante pela Coordenação Geral de Suprimentos:

______________________________________
Nome: Josemary Barbosa da Silva

Setor: Coordenação Geral de Suprimentos

Salvador _____/______________________/2018.

Aprovação do Projeto Básico pela Autoridade Competente:

_________________________________________________
Ozenice Silva dos Santos
Diretora Geral Pró-Tempore
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