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1. OBJETO

Contratação de execução do Projeto de Prevenção e Combate Contra Incêndio e Controle de Pânico,

referente à adequação das instalações do Instituto Federal Baiano – Campus Bom Jesus da Lapa.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A Engenharia de Prevenção contra Acidentes consagra especial importância ao estudo da chamada

proteção contra fogo. Esta prevenção visa a salvaguardar vidas e bens, prevenindo contra a possibilidade

de um incêndio, e a proporcionar meios de debelá-lo caso ocorra. O valor de uma vida humana justifica

por  si  as  despesas,  que  se  façam,  visando  a  resguardá-las  das  consequências  da  irrupção  de  um

incêndio, as quais vão desde o pânico, asfixia por fumaça e queimaduras, numa escalada que pode

terminar com a carbonização do corpo.

2.2 Ademais o Campus Bom Jesus da Lapa contratou, em 2019, através da Dispensa de Licitação nº

05/2020,  a  elaboração do  Projeto  de Prevenção  e  Combate  Contra  Incêndio  e  Controle  de Pânico.

Concluído o projeto, sua execução é fundamental para o alcance do objetivo final, que é proteção da vida

e do patrimônio.

2.3 A contratação visa atender às demandas no que tange à prevenção e ao Combate a Incêndios, ao 

abandono de área e à prestação de primeiros-socorros, visando, em caso de sinistro, proteger a vida e o 

patrimônio, de modo a reduzir as consequências sociais e os danos ao patrimônio público e ao meio 

ambiente.

2.4 Existe a necessidade de prover à área construída da Instituição, serviços de prevenção e combate a

incêndio e pânico, de evacuação de área, de primeiros-socorros para proteção à vida (pré-hospitalar, de

urgência e emergência) e ao patrimônio, conforme Normas Técnicas Vigentes.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1. A contratação em tela é parte do processo de adequação da estrutura física atual do IF BAIANO –

CAMPUS  LAPA,  para  o  cumprimento  de  sua  missão.  Contempla  os  seguintes  serviços,  conforme

Memorial Descritivo:



EXTINTORES;

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA;

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA;

SAÍDA DE EMERGÊNCIA;

HIDRANTES;

DETECTAÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO;

ACESSO DE VIATURAS;

RESISTÊNCIA AO FOGO DOS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO;

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E DE REVESTIMENTO (CMAR);

BRIGADA DE INCÊNDIO;

3.2 Os desenhos/pranchas, especificação técnica e memorial descritivo estão anexados neste Projeto

Básico.

3.3 Serão aceitos materiais de marcas similares, iguais ou superiores àquelas detalhadas nas

Especificações Técnicas de Materiais e Serviços, desde que aprovados pela fiscalização do IF

BAIANO – CAMPUS LAPA.

3.4 Os Proponentes deverão preencher a planilha, para compor o custo global dos serviços, visando à

execução completa da prestação dos serviços.

3.5 Condições de execução dos serviços:

Os  serviços  objeto  desta  licitação  deverão  ser  executados  em  conformidade  com  as

Especificações Técnicas, Memorial Descritivo e Desenhos/Pranchas constantes neste Projeto

Básico, de acordo com as normas técnicas e a legislação vigentes;

 A  Contratada  não  poderá  ceder  ou  subcontratar  parcial  ou  totalmente  os  serviços  a  serem

executados, sem prévia autorização por escrito do IF BAIANO – CAMPUS LAPA;

 No início da prestação dos serviços será estabelecido, de comum acordo entre as partes, um

planejamento  detalhado,  a  partir  do  cronograma  apresentado  pela  Contratada  em  sua

proposta.  O  cronograma definitivo  conterá  atividades  de  responsabilidade  da  Contratada,

atividades  de  responsabilidade  do  IF  BAIANO  –  CAMPUS  LAPA  e  atividades  de

responsabilidade de outros contratados do IF BAIANO – CAMPUS LAPA cujas atividades

interfiram na execução dos serviços contratados;

 Durante a prestação dos serviços serão realizadas reuniões de coordenação periódicas, para

acerto do cronograma físico-financeiro e outros assuntos referentes à execução dos serviços,

na quais estarão presentes a Contratada, a fiscalização do IF BAIANO – CAMPUS LAPA e os

demais contratados do IF BAIANO – CAMPUS LAPA cujas

atividades interfiram na execução dos serviços contratados; e

 o IF BAIANO – CAMPUS LAPA contratará empresa especializada em gerenciamento de obras,

que será responsável por gerenciar e fiscalizar os serviços e fornecimentos relacionados ao

objeto deste Projeto Básico.

4. LOCAL E HORÁRIOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Local: BR 349 - Km 14 – Zona Rural - Caixa Postal 34 - CEP: 47600.000 - Bom Jesus da Lapa – BA.



Para a prestação dos serviços deverão ser respeitados os horários,  conforme nota de ordem de

serviço emitida em momento oportuno.

5. VISITA TÉCNICA

5.1.  É  recomendável  que,  antes  da  elaboração  das  propostas,  seja  feita  visita  técnica  ao  local  da

prestação dos serviços, sendo facultado à LICITANTE vistoriar o local dos serviços, com o objetivo de

avaliar as condições da execução e esclarecer as dúvidas inerentes ao objeto deste certame.

5.2. A vistoria poderá ser realizada até o penúltimo dia útil  anterior à sessão pública de abertura da

licitação, devendo ela ser previamente agendada através do e-mail: licitacoes@lapa.ifbaiano.edu.br.

5.3. Durante a vistoria, a LICITANTE será acompanhada por servidor do IF BAIANO – CAMPUS LAPA.

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1. O prazo de mobilização será de até  20 (vinte) dias corridos  contados da data de assinatura do

contrato e compreenderá as atividades de planejamento, mobilização da equipe de trabalho e definição

do cronograma geral.

6.2. O prazo para execução total dos serviços será de 05 (cinco) meses corridos, considerando todas

as suas etapas, contados a partir da data de encerramento do prazo de mobilização.

6.3.  O  prazo  de  vigência  do  contrato  será  de 10  (meses)  meses  corridos,  contados  a  partir  da

assinatura do contrato.

7. QUALIFICAÇÃO DA PROPONENTE

7.1.  A  qualificação  técnica  da  empresa  e  do  responsável  técnico  será  comprovada  através  da

apresentação dos seguintes documentos:

7.1.1. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA da empresa

licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

7.1.2. No caso de a empresa licitante ou o responsável técnico não serem registrados ou inscritos no

CREA do Estado da Bahia, deverão ser providenciados os respectivos vistos deste órgão regional por

ocasião da assinatura do contrato.

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

Técnico - CAT, expedida pelo CREA da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome

do(s)  responsável(is)  técnico(s)  e/ou  membros  da equipe técnica  que participarão da prestação dos

serviços,  que  demonstre  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou  o  Registro  de

Responsabilidade Técnica - RRT, relativamente à execução desse tipo de serviço, em edifícios públicos

ou privados, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.

7.1.4. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer ao

quadro permanente do licitante na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para

fins  de  Edital,  o  sócio  que  comprove  seu  vínculo  por  intermédio  de  contrato/estatuto  social;  o

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência

Social, e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante, ou com declaração de

compromisso de vinculação futura, caso o licitante se sagre vencedor do certame.

7.1.5. No decorrer da execução da prestação dos serviços, os profissionais de que trata o subitem 7.1.4

poderão  ser  substituídos,  por  profissionais  de  experiência  equivalente  ou  superior,  desde  que  a

substituição seja aprovada pelo IF BAIANO – CAMPUS LAPA.



8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Observar o perfeito cumprimento do objeto do Contrato, submetendo-se à mais ampla fiscalização do

IF BAIANO - CAMPUS LAPA por meio de representante indicado por esta, que poderá ser efetuada a

qualquer  época  durante  a  vigência  do  contrato,  visando  o  rigoroso  cumprimento  das  obrigações

assumidas;

8.2. Executar todos os serviços e instalações de acordo com especificações e demais elementos técnicos

que integram o contrato,  obedecendo rigorosamente  às  Normas Técnicas  da ABNT assim como as

determinações do IF BAIANO - CAMPUS LAPA e da legislação pertinente;

8.3. Emitir  e recolher ART junto ao Conselho de classe competente,  referente aos serviços a serem

executados e à responsabilidade do Responsável Técnico pela execução dos serviços, apresentando o

comprovante de pagamento em 7 (sete) dias a contar da data de assinatura do contrato;

8.4. Nomear um preposto responsável pela comunicação entre as partes, pelo recebimento, pelo envio, e

atesto  das  correspondências  emitidas  pelo  IF  BAIANO  –  CAMPUS  LAPA,  tendo,  dentre  outras,  a

obrigação de reportar-se,  quando houver  necessidade,  ao  representante  do IF  BAIANO – CAMPUS

LAPA, além de tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;

8.5. Comunicar, por escrito, em até 24 (vinte e quatro) horas, à fiscalização do IF BAIANO - CAMPUS

LAPA,  qualquer  fato  extraordinário  ou anormal  que ocorra durante  a execução dos  serviços,  para  a

adoção das medidas cabíveis;

8.6. Garantir  livre acesso aos locais de trabalho à fiscalização do IF BAIANO - CAMPUS LAPA,  em

qualquer  dia  ou hora,  fornecendo todos  os  meios  e  recursos  disponíveis  no local  da  execução dos

trabalhos e todas as informações ou documentos julgados necessários pelo IF  BAIANO – CAMPUS

LAPA, inclusive aqueles que digam respeito ao andamento ou execução dos serviços, bem como atender

de imediato ao solicitado pela fiscalização;

8.7.  Fornecer,  em perfeito  estado  de  conservação  e  uso,  sem  quaisquer  ônus  para  o  IF  BAIANO

CAMPUS LAPA, todos os materiais, equipamentos de produção e de proteção, ferramentas, vestimentas

e todos os demais itens necessários à perfeita execução do contrato;

8.8. Responder pela qualidade e adequação dos métodos utilizados nas diferentes frentes de trabalho,

pela  provisão  de  pessoal  necessário  à  perfeita  execução  do  objeto  do  contrato  e  dentro  do  prazo

contratual;

8.9.  Desfazer,  refazer,  reparar,  corrigir,  reconstruir,  substituir,  remover,  total  ou  parcialmente,

exclusivamente às suas custas e dentro do prazo ajustado com o IF BAIANO - CAMPUS LAPA, as partes

dos serviços executados com vícios, defeitos ou incorreções, resultantes de execução irregular, inclusive

por emprego de material impróprio ou de qualidade inferior, ou emprego de equipamentos inadequados,

sem que tal fato possa ser invocado para justificar qualquer modificação no prazo contratual;

8.10. Quando, por motivo de força maior, houver a necessidade de aplicação de material "similar" ao

especificado, submeter o pretendido à fiscalização do IF BAIANO - CAMPUS LAPA, para que a mesma

possa se pronunciar pela aprovação ou não do mesmo;

8.11. Fornecer, sem quaisquer ônus para o IFBAIANO – CAMPUS LAPA, toda a mão-de-obra a ser

empregada na execução do objeto contratado, inclusive o pessoal necessário à administração, direção e

supervisão  da  prestação  dos  serviços,  devendo  a  mesma  ser  confiada  a  profissionais  idôneos,

devidamente qualificados para sua especialidade, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer

determinação de emergência que se torne necessária;

8.12. Definir, de comum acordo com o IFBAIANO – CAMPUS LAPA, no prazo de até 20 (vinte) dias

(prazo  de  mobilização)  após  a  assinatura  do  contrato,  o  planejamento  detalhado  de  execução  dos

serviços, a partir do cronograma apresentado pela Contratada em sua proposta;



8.13. Dispor, no local de execução dos serviços, durante toda a duração da jornada de trabalho, de

equipe técnica dimensionada para a execução dos serviços com qualidade e nas condições e prazos

contratados. Caso a prestação dos serviços seja executada em mais de 1 (um) turno, cada turno deverá

contar com uma supervisão. Durante a passagem de um turno para outro, os encarregados deverão

relatar em detalhes, para seu substituto, o ocorrido no turno anterior, de modo que, a qualquer momento

que a fiscalização precise de uma informação ou esclarecimento, esta seja prestada a contento;

8.14.  Realizar  os  serviços  por  meio  de  profissionais  especializados,  devidamente  credenciados  e

uniformizados,  de  forma  condizente  com  os  serviços  a  serem  executados,  portando  crachá  de

identificação e em completas condições de higiene e segurança;

8.15. Atender às normas de segurança pertinentes a cada atividade desenvolvida por seus empregados,

os quais deverão, ainda, observar os procedimentos internos com relação às exigências para entrada e

saída no IFBAIANO - CAMPUS LAPA. De acordo com as normas relativas à Segurança e Medicina do

Trabalho,  os  profissionais  deverão utilizar  Equipamentos  de Proteção Individual,  ficando a  cargo  da

Contratada o fornecimento dos mesmos;

8.16. Manter, durante a execução do contrato, o local da prestação dos serviços em perfeitas condições

de higiene, limpeza, arrumação e operacionalidade. Os materiais devem estar armazenados de acordo

com as normas vigentes e o local deverá estar permanentemente limpa. Não será admitido o acúmulo de

entulho no local da prestação dos serviços. Ao final dos serviços, quando da sua entrega, a Contratada

deverá executar a limpeza geral do espaço;

8.17. Acatar e respeitar as recomendações do IF BAIANO - CAMPUS LAPA, no tocante à disciplina,

segurança e interferência com trabalhos simultâneos realizados por esta ou por terceiros;

8.18. Responsabilizar-se pelo correto comportamento e eficiência do pessoal sob a sua direção, devendo

efetuar  a  imediata  substituição,  ou  o  desligamento,  de  qualquer  empregado  ou  preposto,  mediante

simples solicitação da fiscalização do IF BAIANO - CAMPUS LAPA;

8.19.  Instruir  seus  empregados  a  manterem  sigilo  a  respeito  das  informações  e  quaisquer  outros

assuntos ligados a documentos e seus conteúdos, que porventura cheguem ao seu conhecimento por

força da execução dos serviços;

8.20.  Manter  seus  empregados  sob  seu  vínculo  empregatício,  e  em dia  com todos  os  encargos  e

obrigações previstas na legislação social, trabalhista e previdenciária em vigor, bem como qualquer outra

exigida  por  dispositivos  legais,  fazendo  a  comprovação,  a  qualquer  tempo,  quando  solicitado  pelo

IFBAIANO - CAMPUS LAPA e ficando desde já acordado que o IFBAIANO - CAMPUS LAPA é isenta de

qualquer responsabilidade por acidentes que os citados empregados possam vir a sofrer no desempenho

de suas atividades;

8.21.  Responsabilizar-se  por  eventuais  indenizações  decorrentes  de  quaisquer  danos  ou  prejuízos

causados à IF BAIANO – CAMPUS LAPA e/ou a terceiros, por ação ou omissão própria ou de qualquer

de seus empregados ou prepostos;

8.22.  Responder  por  qualquer  ação judicial  movida por  terceiros,  com base na legislação em vigor,
relacionada com os serviços objeto do contrato;

8.23.  Comparecer  em juízo  nas  ações  trabalhistas  propostas  por  seus  empregados,  defendendo-se

judicialmente, reconhecendo perante a Justiça Trabalhista sua condição de empregadora, arcando com o

ônus decorrente de uma eventual condenação, inclusive assumindo o polo passivo de eventual ação

trabalhista movida contra o IFBAIANO – CAMPUS LAPA em razão dos serviços objeto  do presente

contrato, responsabilizando-se, ainda, pelo pagamento e/ou restituição total dos valores resultantes de

eventual condenação que venha a ser imposta à IF BAIANO – CAMPUS LAPA, quanto ao principal,

correção monetária,  juros,  multas,  honorários advocatícios,  custas  judiciais  e demais condenações e



ônus de sucumbência, obrigando-se também a efetuar o pagamento ou restituir à IF BAIANO CAMPUS

LAPA eventuais depósitos recursais;

8.24. Providenciar, perante a Receita Federal do Brasil  - RFB, comprovando à IF BAIANO CAMPUS

LAPA,  sua  exclusão  obrigatória  do  Simples  Nacional,  no  prazo  estipulado  pelo  artigo  30  da  Lei

Complementar nº 123/2006, se a CONTRATADA, quando optante:

a) extrapolar o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3º da Lei Complementar nº

123/2006, ao longo da vigência deste Contrato, ou

b) enquadrar-se em alguma das situações previstas no artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006;

c)  Responder  por  multas  ou  penalidades  decorrentes  do  não  cumprimento  de  obrigações  legais,

regulamentares ou ambientais;

d) Executar e entregar a documentação as built ao término da prestação dos serviços, composta de dois

jogos impressos e uma versão em mídia digital; e

e) Manter durante toda a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

9. OBRIGAÇÕES do IF BAIANO – CAMPUS LAPA

9.1. Designar, por escrito, em até 2 (dois) dias após a assinatura do contrato, o representante que terá

como atribuição acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos, diretamente ou através de

prepostos especialmente designados para tal.  O representante do IF BAIANO – CAMPUS LAPA será

responsável pela comunicação entre as partes e pelo recebimento, envio, e atesto das correspondências

emitidas pela Contratada;

9.2. Proporcionar todos os meios necessários, previstos neste Projeto Básico, para que a CONTRATADA

possa desempenhar seus serviços dentro das normas estabelecidas;

9.3. Realizar as medições mensais e efetuar o pagamento de acordo com as condições estabelecidas

nesse Projeto Básico;

9.4. Acompanhar e fiscalizar a execução desse Projeto Básico através de representante designado para

esta finalidade;

9.5. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA;

9.6. Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução

dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

9.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA; e

9.8. Proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento dos termos

deste Contrato.

10. CONDIÇÕES DE FATURAMENTO E PAGAMENTO

10.1.  As condições de pagamento e faturamento serão aquelas dispostas no Instrumento Editalício. 

11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções administrativas estão disciplinadas no Instrumento Editalício.

12. MATRIZ DE RISCOS

12.1. o IF BAIANO - CAMPUS LAPA e a CONTRATADA, tendo como premissa a obtenção do melhor

custo contratual mediante a alocação do risco à parte com maior capacidade para geri-lo e absorvê-lo,



identificam os riscos decorrentes da relação contratual e, sem prejuízo de outras previsões contratuais,

estabelecem  os  respectivos  responsáveis  na  Matriz  de  Riscos  constante  de  Anexo  do  instrumento

editalício.

12.2. É vedada a celebração de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados, na Matriz de

Riscos, como de responsabilidade da CONTRATADA.

13.  ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS:

13.1  O  custo  estimado  da  contratação  é  de  R$:  301.540,77  (trezentos  e  um  mil,

quinhentos e quarenta reais e setenta e sete centavos).

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1.  Os  serviços  serão  fiscalizados  e  aceitos  pelo  IFBAIANO  –  CAMPUS  LAPA,  através  de  seu

representante credenciado para tal.

14.2. Os serviços deverão ser prestados rigorosamente dentro das especificações estabelecidas neste

Projeto Básico, sendo que a inobservância destas condições implicará em recusa formal, estando sujeita

às penalidades da lei vigente, sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente.

14.3. Os casos não abordados serão definidos pelo IFBAIANO – CAMPUS LAPA de maneira a manter o

padrão de qualidade previsto para os serviços.

14.4. A qualquer tempo o IFBAIANO – CAMPUS LAPA poderá solicitar a substituição de membros da

equipe técnica da contratada, desde que reflita benefício no desenvolvimento dos serviços.

15. GARANTIA DOS SERVIÇOS

15.1. A CONTRATADA deverá garantir, pelo prazo mínimo de 12 meses, o reparo e/ou a reposição de

peças necessárias, que apresentarem problemas de fabricação e/ou execução, prevalecendo o tempo de

garantia do Fabricante, caso seja maior, contada a partir da emissão do Termo de Recebimento Definitivo

dos serviços. A garantia do Fabricante não excluirá a garantia da CONTRATADA.

Elaborado por (PORTARIA 63/2020 - BJL-GAB/BJL-DG/RET/IFBAIANO, de 21 de agosto de 2020):

Gislane de Oliveira Costa Simões

Diretoria Administra va

1846005

Edvânio Campos Macedo

Licitações

2401388

Isnaia Hermógenes Aragão

Área Técnica



2005995

Aprovo o Projeto Básico, nos termos dos inciso I, § 2º do Art. 7º da Lei 8.666/93 e autorizo a abertura do processo 

licitatório respectivo conforme dispõe art. 38 da referida Lei.

Geângelo de Matos Rosa 

Diretor-Geral
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