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DIRETORIA DE SAÚDE

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DEMINAS GERAIS

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA de PREÇOS n°. 01/2017

PROCESSO DE COMPRA Nº 01/2017

OBJETO

Contratação de empresa de arquitetura / engenharia destinada a executar serviço técnico
especializado para restauração da cobertura e reforma do centro de abastecimento de farmácia
- CAF do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais.

TIPO
MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por Preço Global

DATA/HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA
19/12/2017, às 08:30 horas

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2017.

Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM
Av.Do Contorno,2.787, B: Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG - CEP 30110-013 Telefone: (31) 3071-5273

Seção de Licitações e Contratos- e-mail: hpm-licitacompras@pmmg.mg.gov.br-
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TOMADA DE PREÇOS

OBRA

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PROCESSO N° 01/2017

TOMADA DE PREÇOS N° 01/2017

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS

GERAIS, representada pelo Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais - HPM, localizado na Avenida do

Contorno, n.º 2.787, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, realizará a licitação na modalidade TOMADA

de PREÇOS, sob o regime de empreitada por preço global, tipo Menor Preço, em sessão pública na Sala

Reuniões do HPM, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA/ENGENHARIA

DESTINADA A EXECUTAR A RESTAURAÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DO CENTRO DE

ABASTECIMENTO DE FARMÁCIA – CAF DO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR no município de Belo

Horizonte/MG, conforme condições a seguir:

Data de entrega e abertura dos envelopes: 19 de dezembro de 2017

Horário: 08:30 (oito horas e trinta minutos - horário local)

Endereço: Auditório do 3° andar do Prédio Administrativo do HPM.

Av. Do Contorno. N° 2.787. Bairro Santa Efigênia. Belo Horizonte-MG

Credenciamento: das 08:00 horas às 08:29 horas

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitação é a contratação de empresa de Arquitetura/Engenharia destinada a executar a

restauração da cobertura e reforma do Centro de Abastecimento de farmácia - CAF do Hospital da Polícia

Militar, mediante o regime de empreitada por preço global, conforme especificações e demais elementos

técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.

1.2. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II - Planilha orçamentária elaborada pelo órgão

ANEXO III -Memorial Descritivo

ANEXO IV - Minuta do Contrato
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ANEXO V - Modelo de Procuração

ANEXO VI - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivos

ANEXO VII - Modelo de declaração de termo de compromisso da empresa acerca do(s) responsável(is)

técnico(s) pela execução da obra.

ANEXO VIII - declaração de visita técnica.

ANEXO IX - Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei nº 9.854/99)

ANEXO X - Modelo de Declaração de Procedência Legal e Origem de Madeira Forncida conforme decreto

Estadual nº 44.723/2008

ANEXO XI - Modelo de proposta comercial

ANEXO XII - CALCULO DA BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

ANEXO XIII - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

ANEXO XIV - PROJETO BÁSICO

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto

da licitação, conforme disposto nos respectivos atos constitutivos, cadastrados no órgão licitante ou no Sistema

de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à

documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

Também poderão participar quaisquer outros interessados pertencentes ao ramo de atividade, conforme disposto

nos respectivos atos constitutivos, que, embora não cadastrados no Sistema de Cadastramento Unificado de

Fornecedores - SICAF, atendam a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à

data do recebimento das propostas, desde que também atendam a todas as exigências constantes deste Edital e

seus Anexos.

2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:

Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de

recuperação extrajudicial;

Em dissolução ou em liquidação;

Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com o órgão licitante;

Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a União, nos termos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002,

e decretos regulamentadores;

Que estejam proibidas de contratar com a Administração Pública, em razão de sanção restritiva de direito

decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do artigo 72, § 8°, inciso V, da Lei n° 9.605, de

1998;

Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

Que estejam reunidas em consórcio;

Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

Estrangeiras que não funcionem no País;

Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993.
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2.3. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo deste Edital,

apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta

Licitação, munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê

poderes para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame.

A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento não impedirá a participação

do licitante no presente certame, porém impedirá o interessado de manifestar-se, de qualquer forma, durante a

sessão, em nome do licitante.

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do estatuto ou contrato

social, do instrumento público de procuração, ou particular com firma reconhecida, ou documento equivalente.

O estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual devem ostentar a competência do

representante do licitante para representá-lo perante terceiros.

O instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar os necessários poderes

para formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, devendo vir

acompanhado dos documentos de constituição da empresa ou do registro como empresário individual.

3.3. Cada credenciado poderá representar apenas um licitante.

4. DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DE PROPOSTA

4.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo os documentos de habilitação

e o outro, a proposta de preços.

Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega, mediante recibo

ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) hora antes da abertura da sessão pública.

4.1.1.1. Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em invólucro único, endereçado

diretamente à Comissão, com a seguinte identificação:

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (HPM)

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

SESSÃO EM 19/12/2017, ÀS 08h30min

4.1.1.2. Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão efeitos como

proposta.

4.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do licitante e

contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (HPM)

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017
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(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS

HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (HPM)

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE)

CNPJ N° XXXX

5. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 01)

5.1. Para a habilitação, o licitante deverá apresentar os documentos a seguir relacionados:

Relativos à Habilitação Jurídica:

a. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede.

b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

b.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

c. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local

de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores.

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidão expedida pela Junta Comercial ou pelo

Registro Civil das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, que comprove a condição de microempresa ou empresa

de pequeno porte, nos termos do artigo 8° da Instrução Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento

Nacional de Registro do Comércio – DNRC;

e. e estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

f. Para o exercício de atividade de construção de obras civis, classificada como potencialmente poluidora ou

utilizadora de recursos ambientais, conforme Anexo II da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009:

Comprovante de Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras

de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo

17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação

correlata.

f.1. A apresentação do Certificado de Regularidade será dispensada, caso a Comissão logre êxito em obtê-lo

mediante consulta on line ao sítio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao processo.

f.2. Caso o licitante seja dispensado de tal registro, por força de dispositivo legal, deverá apresentar o

documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.

Relativos à Qualificação Técnica:

A licitante deverá comprovar que existe em seu quadro de pessoal, profissionais reconhecidos pelo sistema

CONFEA/CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado e

acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedidas por estes Conselhos.
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a.1. 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 deste

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.

b. Além disso, deverá a licitante comprovar capacidade técnica para a execução desta obra, através da declaração

emitida por órgão(s) ou entidade(s) da administração pública direta ou indireta, federal, estaduais, municipais ou

empresa(s) privada(s), obras/serviços de características técnicas equivalentes às previstas no objeto da presente

licitação.

b1. Os atestados deverão estar devidamente registrados no CONFEA/CREA da região pertinente, nos

termos da legislação aplicável, dando-se tal comprovação mediante a apresentação da correspondente CAT

com registro de atestado – atividade concluída ou em andamento, ou documento equivalente, que indique o

licitante como empresa contratada.

b2.Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e

pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, a saber:

c.Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento

das obrigações objeto da licitação;

d. Declaração, conforme modelo anexo ao Edital, de que o licitante, por intermédio de representante legal

devidamente qualificado para esse fim, vistoriou os locais onde será realizada a obra, e de que é detentor

de todas as informações relativas à sua execução.

d.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das

08h00 horas às 15h30min, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (31) 2123-

1640/2123-1645/2123-1644.

d.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o

dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes.

d.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá possuir formação na área de

engenharia, devido à complexidade do objeto desta licitação, bem como estar devidamente identificado,

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua

habilitação para a realização da vistoria.

d.4. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, será entregue CD-Rom, disquetes,

“pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da

licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta.

Relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

a. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expedida pelo

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do

domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses.
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b. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses

da data de apresentação da proposta;

b.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro profissional equivalente,

devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar cópia do balanço de abertura ou cópia

do livro diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento;

b.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria

contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as

penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

b.4. A boa situação financeira do licitante será avaliada pelos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência

Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com

os valores extraídos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta on line, no caso de empresas

inscritas no SICAF:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

b.5. O licitante que apresentar índices econômicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos índices de

Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente deverá comprovar que possui (capital mínimo ou

patrimônio líquido) equivalente a 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do item

pertinente.

Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a.Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;

b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo à sede do licitante, pertinente

ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal e Federal do domicílio ou da sede do

licitante;



Ronan Queiroz Souza
Assessor jurídico
118.346 - OAB/MG

Marcio Antonio Goncalves, Maj PM
Ordenador de Despesas

8

c1.Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá

comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de

Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

d. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS;

e. Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – INSS;

f. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,

aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943;

g. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes

certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
g1. A prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional-PGFN- referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas

administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de terceiros.

h - Os documentos que não possuírem prazo de validade terão vigência de 90 (noventa) dias a contar de sua

emissão, sem prejuízo da observância de prazo menor em legislação especificação.

5.1.1.1. O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da

Lei n° 11.488, de 2007, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de ser inabilitado.

Documentos complementares:

a. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos para a sua

habilitação neste certame, conforme modelo anexo a este Edital (artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666, de 1993).

b. Declaração de que a empresa não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores, conforme Lei nº 9.854,

de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.358, de 2002, conforme modelo anexo a este Edital.

5.2. A comprovação dos requisitos de habilitação será exigida do licitante de acordo com o vulto e a

complexidade de cada item.

O licitante que estiver concorrendo em mais de um item ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação

cumulativamente, sob pena de inabilitação.

5.3. O licitante que já estiver cadastrado no SICAF, em situação regular, até o terceiro dia útil anterior à data da

abertura da sessão pública, ficará dispensado de apresentar os documentos comprobatórios abrangidos pelo

referido cadastro que estejam validados e atualizados.

Nesta hipótese, o licitante deverá apresentar, no envelope relativo à documentação de habilitação, declaração

expressa de que está cadastrado no SICAF.

A verificação se dará mediante consulta on line, quando da abertura dos envelopes, devendo o resultado ser

impresso, assinado pelos membros da Comissão e por todos os representantes dos licitantes presentes e anexado

ao processo.
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Na hipótese de algum documento que já conste do SICAF estar com o seu prazo de validade vencido, a

Comissão verificará se o documento válido correspondente consta do envelope de habilitação, ressalvado o

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte e das

cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007.

O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

5.4. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada por cartório

competente ou por servidor da Administração, ou por meio de publicação em órgão da imprensa oficial.

5.5. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos

exigidos neste Edital e seus Anexos.

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE N° 02)

6.1. A proposta, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com clareza, sem

emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricadas todas as

suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter:

Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico;

Preços unitários e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo

com os preços praticados no mercado, considerando o modelo de Planilha Orçamentária anexo ao Edital;

6.1.1.1. Na composição dos preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas

relativas à mão-de-obra, materiais, equipamentos e serviços;

6.1.1.2. Nos preços cotados deverão estar incluídos todos os insumos que os compõem, tais como despesas

com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto;

6.1.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos

especificados e a margem de lucro pretendida.

6.1.1.4. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso da expressão “verba” ou

de unidades genéricas.

Cronograma físico-financeiro, conforme modelo Anexo ao Edital;

6.1.1.5. O cronograma físico-financeiro proposto pelo licitante deverá observar o cronograma de desembolso

máximo por período constante do Projeto Básico, bem como indicar os serviços pertencentes ao caminho

crítico da obra.

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma percentual,



Ronan Queiroz Souza
Assessor jurídico
118.346 - OAB/MG

Marcio Antonio Goncalves, Maj PM
Ordenador de Despesas

10

6.1.1.6. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e

equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza do

objeto, conforme modelo anexo ao Edital;

6.1.1.7. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos na

legislação tributária;

6.1.1.8. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, NÃO deverão ser incluídos no BDI, nos

termos do artigo 102, § 7°, II, da LDO 2013 e 9º, II, do Decreto 7.983, de 2013;

6.2Planilha orçamentária comparativa entre os preços unitários constantes da planilha elaborada pelo órgão,

anexa ao Edital, e os preços unitários propostos pelo licitante.

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do certame.

6.3 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja quanto ao preço ou

quaisquer outras condições que importem em modificações de seus termos originais, ressalvadas apenas as

alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros materiais, sem nenhuma alteração do

conteúdo e das condições referidas, desde que não venham a causar prejuízos aos demais licitantes.

Erros no preenchimento da planilha não são motivo suficiente para a desclassificação da proposta, quando a

planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado, e desde que se comprove que este

é suficiente para arcar com todos os custos da contratação.

As alterações de que trata este subitem serão submetidas à apreciação da Comissão, com a devida anuência de

todos os licitantes.

6.4 Não será aceita reclamação posterior relativamente às propostas, sem que tenha sido devidamente registrada

em ata, salvo se prevista em lei.

6.5Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato

superveniente e aceito pela Comissão.

7. DAS DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

7.1. As microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), bem como as cooperativas enquadradas no

artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que pretenderem se beneficiar nesta licitação do regime

diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, e no Decreto n° 6.204, de 2007,

deverão apresentar a respectiva declaração, conforme modelo anexo ao Edital, separadamente dos Envelopes de

nº 01 e de nº 02.

O licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°,

parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em

tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado, a Comissão poderá consultar o Portal da

Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), seção “Despesas – Gastos Diretos do
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Governo – Favorecido (pessoas físicas, empresas e outros)”, para verificar se o somatório dos valores das ordens

bancárias recebidas pela ME/EPP/COOP, no exercício anterior, extrapola o limite de R$ 3.600.000,00 (três

milhões e seiscentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o

limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício

considerado.

7.1.1.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente,

para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão

pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de

que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

7.1.1.2. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, a Comissão

indeferirá a aplicação do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12,

da Lei Complementar n° 123, de 2006, sem prejuízo das penalidades incidentes.

8. DO PROCEDIMENTO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão

Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações

complementares, e procederá à abertura da licitação.

Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os

licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre eles, nem atitudes

desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos.

8.2. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem

tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de

preços apresentadas.

8.3. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de

Habilitação.

O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes ou por seus

representantes, e consultado o SICAF, se for o caso.

8.4. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão verificará o

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) CAFIMP Consulta a Fornecedores Impedidos,
(www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do?evento=x)
b) SICAF;

c)Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União

(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

d)Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho

Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
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A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por

força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de

ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de

participação.

8.5. Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme

item próprio deste Edital.

Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados,

marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes.

8.5.1.1. Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta

de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em

poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.

8.6. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de transcorrido o

prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso.

8.7. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta de

Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido

expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular

decurso da fase recursal.

Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 -

Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior

abertura.

Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo

relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

8.8. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste Edital.

8.9. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação

ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

8.10. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e

pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

9. DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

9.1. Será considerado inabilitado o licitante que:

Não apresentar os documentos exigidos neste Edital no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não

comprovar sua habilitação por meio do SICAF, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade

fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488,

de 2007.

Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01.
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9.2. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso

em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA

10.1. O critério de julgamento será o de menor preço GLOBAL.

Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área de

competência cabível, através de parecer que integrará o processo.

10.2. Também será desclassificada a proposta que:

Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o

julgamento;

Estiver em desacordo com qualquer das exigências do presente Edital;

Não apresentar as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico;

Contiver oferta de vantagem não prevista no Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou

apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes;

Apresentar preços unitários ou preço global superiores àqueles constantes da Planilha Orçamentária elaborada

pelo órgão, ressalvadas as hipóteses admitidas no subitem abaixo;

Apresentar custos unitários superiores à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de

Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econômica

Federal e IBGE, ou, no caso de obras e serviços rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias

- SICRO, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados

como de construção civil (artigo 102, caput, da LDO 2013 e 3º DO Decreto 7.983, de 2013, ressalvadas as

hipóteses a seguir admitidas;

10.2.1.1. Serão admitidos custos unitários superiores à mediana do SINAPI ou SICRO, desde que o preço

global e o de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro do contrato, já computado o

percentual de BDI, fique igual ou abaixo do valor calculado a partir do sistema de referência utilizado, nos

termos do artigo 102, § 6°, I, da LDO 2013 e 13, I, do Decreto 7.983, de 2013;

10.2.1.2. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado,

elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão os

custos das etapas do cronograma físico-financeiro exceder o limite fixado no subitem acima, sem prejuízo da

avaliação dos órgãos de controle interno e externo, nos termos do artigo 102, § 6°, VI, da LDO 2013 e 13, I,

do Decreto 7.983, de 2013;

Apresentar preços unitários ou globais simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos

insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da

remuneração;
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Apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada

sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de

mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato;

10.2.1.3. Considera-se manifestamente inexeqüível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 70%

(setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela

Administração, ou

b. Valor orçado pela Administração.

10.2.1.4. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 5 (cinco) corridos para comprovar a

viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n°

8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.

Apresentar, na composição de seus preços:

10.2.1.5. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de BDI inverossímil;

10.2.1.6. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado;

10.2.1.7. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos

serviços.

10.3. Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do artigo 43 da Lei n° 8.666,

de 1993.

10.4. Após a eventual desclassificação das propostas que não atenderem às exigências dos itens acima, as

demais propostas serão classificadas em ordem crescente dos preços propostos.

10.5. Classificadas as propostas, na hipótese de participação de licitante microempresa (ME) ou empresa de

pequeno porte (EPP) ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 (COOP), que faça jus ao

tratamento diferenciado, será observado o disposto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006,

regulamentada pelo Decreto n° 6.204, de 2007:

A Comissão verificará as propostas classificadas ofertadas por licitantes ME/EPP/COOP que sejam iguais ou até

10% (dez por cento) superiores à proposta classificada em primeiro lugar, desde que a primeira colocada não

seja uma ME/EPP/COOP.

As propostas que se enquadrarem nessa condição serão consideradas empatadas com a primeira colocada e o

licitante ME/EPP/COOP melhor classificado será notificado para, se desejar, apresentar uma nova proposta de

preço para desempate, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

10.5.1.1. A nova proposta de preço deverá ser apresentada de acordo com as regras deste Edital, em sessão

pública, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da data da Ata ou da intimação do licitante.

Caso a ME/EPP/COOP melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, ou não apresente

proposta válida, serão convocadas as demais licitantes ME/EPP/COOP participantes que se encontrem naquele

intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, segundo o

estabelecido nos subitens anteriores.
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Caso sejam identificadas propostas de licitantes ME/EPP/COOP empatadas, no referido intervalo de 10% (dez

por cento), será realizado sorteio para definir qual das licitantes primeiro poderá apresentar nova oferta,

conforme subitens acima.

Havendo êxito no procedimento, e sendo considerada válida a nova proposta apresentada, a ME/EPP/COOP

assumirá a posição de primeira colocada do certame. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor oferta inicial

apresentada por ME/EPP/COOP, ou ainda não existindo ME/EPP/COOP participante, permanecerá a

classificação inicial.

10.6. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 2º,

da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:

a) produzidos no País;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no País.

Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público, para o qual os licitantes serão

convocados.

10.6.1.1. O sorteio será feito através da aposição em cédulas dos nomes dos licitantes empatados, sendo que

ditas cédulas deverão ser colocadas em urna fechada, da qual será retirada apenas uma das cédulas, sendo esta

a primeira classificada, e assim retirando-se as cédulas sucessivamente, até que se classifiquem todos os

licitantes então empatados.

10.6.1.2. Decorridos trinta minutos da hora marcada, sem que compareçam todas as convocadas, o sorteio

será realizado, a despeito das ausências.

10.7. Após o julgamento e a classificação final das propostas, caso o licitante detentor do menor preço seja

microempresa ou empresa de pequeno porte, ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de

2007, que faça jus ao tratamento diferenciado, havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade

fiscal, ser-lhe-á assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogável por igual período, para a

regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

A prorrogação do prazo a que se refere o subitem anterior deverá sempre ser concedida pela Administração

quando requerida pelo licitante, a não ser que exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para o

empenho devidamente justificados.

O prazo para a regularização fiscal começará a correr a partir do encerramento da fase de julgamento das

propostas, aguardando-se o decurso desse prazo para a abertura do prazo da fase recursal.

A não-regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem

prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo facultado à Administração convocar

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.

10.8. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na imprensa

oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a decisão, caso em

que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.
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11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente

para que se proceda à devida homologação e conseqüente adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor.

12. DO CONTRATO

12.1. Após a homologação da licitação, a Adjudicatária terá o prazo de 5 (CINCO) dias úteis, contados a partir

da data de sua convocação, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das

sanções previstas neste Edital.

Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de

Contrato ou aceite/retirada do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou

aceite, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja

assinado/retirado no prazo de 5 (cinco.) dias, a contar da data de seu recebimento.

O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da

Adjudicatária e aceita pela Administração.

12.2. Antes da assinatura do Contrato, a Contratante realizará consulta on line ao CAFIMP, para identificar

possível proibição de contratar com o Poder Público e verificar a manutenção das condições de habilitação.

12.3. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Contrato no prazo e condições

estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de

conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista neste

Edital.

12.4. Ao assinar o contrato, a Contratada declara sua expressa concordância com a adequação do projeto básico,

sujeitando-se, em caso de alterações contratuais, à disciplina do artigo 102, § 6°, III da LDO 2013 e art. 13, II, do

Decreto 7.983, de 2013.

12.5. O contrato deverá conter cronograma físico-financeiro com a especificação física completa das etapas

necessárias à medição, ao monitoramento e ao controle das obras, não se aplicando, a partir da assinatura do

contrato e para efeito de execução, medição, monitoramento, fiscalização e auditoria, os custos unitários da

planilha de formação do preço.

12.6. A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.7. Correrão por conta da Contratada quaisquer despesas que incidirem ou venham a incidir sobre o Contrato.

13. DA GARANTIA

13.1. A Contratada deverá prestar Garantia de Execução da obra, até o ato assinatura do contrato, na quantia

equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das modalidades previstas no §1° do artigo 56 da

lei federal n° 8.666/93;

13.2. A garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das

multas legais aplicadas à Contratada em razão da execução do contrato;
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13.3. A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no contrato.

Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da

execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou

sociais.

Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se

referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do

contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo

legal e o valor da correspondente proposta.

13.4. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em conta corrente a ser disponibilizada

posteriormente pela administração mediante depósito identificado a crédito da Contratante.

13.5. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central

do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

13.6. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a

vigência do contrato.

13.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos

benefícios do artigo 827 do Código Civil.

13.8. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser

readequada ou renovada nas mesmas condições.

13.9. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo

causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva

reposição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

13.10. Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da

Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada

monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

14. DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

14.1. Nos termos do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 50% (vinte e cinco

por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.2. As alterações contratuais decorrentes de alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças,

orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão

ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para

verificação dos limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993

14.3. A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas

elaboradas pelo órgão, não podendo ser reduzida a diferença percentual entre o valor global estimado na fase

interna da licitação e o valor global contratado, mantidos os limites do art. 65, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993 .

15. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA
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15.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam

observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

16. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

16.1. O prazo de vigência do Contrato será de 90 (novemta) dias corridos, a partir da data da assinatura,

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei nº 8.666, de

1993.

O prazo de execução dos serviços terá início a partir da data de emissão da Ordem de Serviço ou documento

equivalente.

17. DO PREÇOMÁXIMO

18.1 O preço para a execução dos serviços referentes a restauração da cobertura e reforma dos prédios na

planilha de orçamento elaborada, incluso todos os materiais e serviços descritos no objeto deste termo, consta o

valor de R$ 587.827,06 (Quinhentos e oitenta e sete mil oitocentos e vinte e sete reais e seis centavos).

18.2 Caso o contrato esteja em vigor depois de transcorrido um ano da data limite para apresentação das

propostas, será admitido o reajuste do preço, desde que solicitado pela contratada, aplicando-se o índice IPCA.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

Constituem obrigações das partes:

19.1 DA CONTRATADA

19.1.1 Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: barracões para depósito de

materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução da

obra;

19.1.2 Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente as condições do

Edital da Tomada de Preços e seus Anexos, as demais cláusulas deste Contrato, a proposta apresentada,
as normas da ABNT, especificações;

19.1.3 Assegurar até o recebimento definitivo da obra, a proteção e conservação de tudo que já tiver sido

executado e da garantia de execução de que trata a Cláusula Oitava deste Termo Contratual;

19.1.4 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade,

apontados ou não pela fiscalização realizada pelo responsável técnico da PMMG;

19.1.5 Facilitar a fiscalização da PMMG, na inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho,

prestando todas as informações solicitadas pelo Responsável Técnico;

19.1.6 Providenciar a colocação de Placa de Identificação da Obra, conforme modelos e local indicado pela

PMMG;
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19.1.7 Informar à fiscalização da PMMG a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam

atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para

corrigir a situação, com registro no competente Diário de Obra;

19.1.8 Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que

executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles

elaborados ou não pela DAL/PMMG;

19.1.9 Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e de

terceiros no perímetro da obra;

19.1.10 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas,

resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG;

19.1.11 Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas

especificações técnicas particulares da obra, normas da DAL/PMMG e normas técnicas brasileiras;

19.1.12 O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pela Contratante, emitir mensalmente

documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela Contratante, durante o período estipulado

pela legislação vigente;

19.1.13 A DAL/PMMG poderá, por intermédio do responsável técnico ou designado por ela, aferir os testes e

ensaios de controle tecnológico, utilizando-se das instalações e instrumentos da Contratada.

19.1.14 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e

emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a sua execução;

19.1.15 Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para

outro local;

19.1.16 Encaminhar ao preposto da Contratante, até 5 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho, uma

cópia da ART - Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG;

19.1.17 Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização da DAL/PMMG;

19.1.18 Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à

fiscalização da DAL/PMMG;

19.1.19 Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a fiscalização da

Contratante, que lançará a devida justificativa no diário de obra;

19.1.20 Designar, para a execução da obra contratada, empregados com bons antecedentes, reservando-se a

Contratante o direito de impugnar aquele que, a seu juízo, não preencha as condições exigíveis para os serviços

pertinentes;

19.1.21 Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações provisórias e definitivas

de água, esgoto, instalações de luz e força, de modo que, ao ser dada por concluída, possa a obra entrar em

funcionamento imediatamente.

19.1.22 Manter os empregados designados para a execução da obra devidamente uniformizados e

equipados com equipamentos de segurança individual (EPI) referente à função exercida no local,

observando, inclusive, todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho;
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19.1.23 Substituir os empregados que, por qualquer motivo, não satisfizerem as condições requeridas pela

natureza dos serviços ou se portarem de maneira incompatível para o local, quando exigido pela Contratante;

19.1.24 Responsabilizar-se pela freqüência e cumprimento dos horários estabelecidos e pela permanência dos

empregados em serviço, incumbindo-se de substituir, imediatamente, os que se afastarem por licença médica,

férias ou não comparecimento ao trabalho por qualquer motivo, de maneira que, em nenhum momento, o serviço

sofra interrupções, sem ônus para a Contratante;

19.1.25 Apresentar ao final da obra as built completo, em meio magnético e uma cópia plotada e assinada pela

responsável técnico da contratada;

19.1.26 Responsabilizar-se em manter para a execução dos serviços, empregados de confiança, disciplinados e

que possuam documento de identidade, atestado de bons antecedentes e documentos trabalhistas absolutamente

em dia;

19.1.27 Acatar todas as orientações advindas da DAL/PMMG com relação à obra, prestando informações

exatas sobre os serviços desenvolvidos, não criando embaraços, bem como permitir, a qualquer tempo,

a vistoria de suas instalações, veículos e equipamentos;

19.1.28 No caso da utilização de madeira de origem nativa, a obrigatoriedade de utilização de produtos

ou subprodutos de madeira com procedência legal, certificada ou procedente de manejo florestal

sustentável;

19.1.29 Refazer, sem quaisquer ônus para a Contratante, todos os serviços porventura

inadequadamente executados;

19.1.30 Observar, rigorosamente, o Código Civil Brasileiro, principalmente no que tange à

Responsabilidade Civil, as Normas Técnicas da ABNT e as leis e regulamentos pertinentes;
19.1.31 Transportar o pessoal, materiais e/ou equipamentos até os locais de trabalho, em veículos apropriados,

adotando todas as providências cabíveis para evitar acidentes e responsabilizando-se pelos danos pessoais e

materiais que porventura possam ocorrer;

19.1.32 Receber, conferir, guardar e zelar pelos bens da PMMG que lhe forem confiados, os quais ficarão sob

sua responsabilidade, até o recebimento definitivo da obra, comprometendo-se com todos os ônus para a

devolução em perfeito estado de conservação;

19.1.33 Manter contato permanente, através de seu preposto, com a área gestora do Contrato para

tratar de assuntos relativos à obra;
19.1.34 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação apresentadas quando da

participação na Tomada de Preços.

19.2 DA CONTRATANTE

19.2.1 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade,

imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a

regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;

19.2.2 Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;



Ronan Queiroz Souza
Assessor jurídico
118.346 - OAB/MG

Marcio Antonio Goncalves, Maj PM
Ordenador de Despesas

21

19.2.3 Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado do que se dará

ciência à CONTRATADA;

19.2.4 Assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena execução do

contrato;

19.2.5 Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Quinta deste Contrato.

19.3 DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA
19.3.1 Os empregados da CONTRATADA relacionados com a execução da obra deverão possuir capacidade,

preparo e experiência comprovada para o desempenho dos serviços a que se propõem, reservando-se à PMMG o

direito de exigir, sem nenhum ônus para si, que a mesma providencie imediatamente a substituição daqueles que

não correspondam, por qualquer motivo, às exigências do serviço;

19.3.2 A PMMG poderá exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a remoção ou substituição de

qualquer empregado da mesma, cuja presença, a seu exclusivo critério, for considerada indesejável ou

inconveniente;

19.3.3 Os empregados da CONTRATADA não terão nenhum vínculo empregatício com a PMM,

sendo de responsabilidade daquela, todas as obrigações fiscais, trabalhistas, comerciais,

previdenciárias e outras correlatas
20. DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

20.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, em

valores que reflitam o fornecimento do serviço, até 30 dias corridos da execução do serviço ou recebimento

definitivo, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um

dos bancos credenciados pelo Estado, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) –

DANFE – ou na(s) Nota(s) Fiscal(is), devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

20.1.1. O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a prestação do serviço e deverá realizar a

verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à

disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da

Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.

20.1.2 O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo gestor.

20.1.3 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o

pagamento passará a correr a partir da data da reapresentação do documento, considerado válido pelo

CONTRATANTE.

20.2 O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, garantindo a

manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

20.2.1 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua situação

perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data

de sua regularização.
20.3 Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão

fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – telefone 155 (para Capital ou cidades do
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interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7999 (para outras localidades e celular) ou ainda através da Seção de

Orçamentos e Finanças do Hospital da Polícia Militar, Av. do Contorno, 2787 Belo Horizonte/MG..Telefone:

(31) 3071-5219.

20.4.A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação(s) orçamentária(s):

1401.06.182.080.4473.0001.3.3.90.39.22.0.53.1, neste exercício financeiro, com recursos oriundos do

Tesouro Estadual.

20.5 A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela Contratada de acordo com os seguintes procedimentos:

Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a

Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de

cálculo detalhada.

20.5.1 Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no

Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

20.5.2 Se a Contratada vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no

Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da

Contratante aprovar a quitação antecipada do valor respectivo, desde que não fique constatado atraso na

execução dos serviços entendidos como críticos.

20.5.3 Juntamente com a primeira medição de serviços, a Contratada deverá apresentar comprovação de

matrícula da obra junto à Previdência Social.

20.5.4 A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.

20.5.5 No caso de etapas não concluídas, sem prejuízo das penalidades cabíveis, serão pagos apenas os

serviços efetivamente executados, devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subseqüente.

20.5.6 A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

Após a aprovação, das planilhas apresentadas pela contratada, conferência dos serviços executados

no local e elaboração de parecer técnico expedido pela Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL

em apoio ao preposto do contrato e Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais

(CPARM) da Unidade a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada

20.6 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos neste Edital.

O “atesto” da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações,

que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e

Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados

diretamente vinculados à execução contratual, nominalmente identificados;
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b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao SICAF, ou na impossibilidade de acesso

ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo

29 da Lei n° 8.666, de 1993; e

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido

paga pela Administração.

20.7Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância

que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas

saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

21. DA FISCALIZAÇÃO

21.1 A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação

pelo chefe do Centro de Abastecimento Farmacêutico do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais para este

fim especialmente designado, com as atribuições específicas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, conforme

detalhado no Projeto Básico.

O representante da Contratante deverá ser profissional habilitado e com a experiência técnica necessária para o

acompanhamento e controle da execução da obra.

21.2 O acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item não excluem a

responsabilidade da Contratada e nem confere à Contratante responsabilidade solidária, inclusive perante

terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados.

21.3 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora contratados, prestados em

desacordo com o presente Edital e seus Anexos e com o contrato.

21.4 As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da Contratante encarregado da

fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, ou, nesta impossibilidade,

justificadas por escrito.

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

22.1 Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluídos, caberá à Contratada apresentar comunicação

escrita informando o fato à fiscalização da Contratante, a qual competirá, no prazo de até 15 (quinze) dias, a

verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório.

O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à

entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

22.2 A 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.

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.
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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 e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas

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

22.3 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em até 90 (noventa)

dias 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.

Na hipótese de a verificação a que se refere este subitem não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como

realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja

comunicado à Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo.

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 n°

10.406, de 2002).

23 DA RESCISÃO DO CONTRATO

As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas previstas no

instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

24 DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

24.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado

na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto

Estadual no 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal no 8.666/93, além da

previsão do art. 12, da Lei Estadual no 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual no 44.786/08, a

saber:

24.1.1 - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do

fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da

adoção das necessárias medidas de correção;

24.1.2 - MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes

percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço

realizado com atraso;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso superior a

30 (trinta) dias; Estes são os percentuais máximos previstos na legislação, podendo ser reduzidos a
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critério do Ordenador de Despesas, com base no princípio da razoabilidade, valor do contrato,

previsão de empenho mensal etc.

24.1.3 - MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte

por cento) sobre o valor do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações contratadas;

24.1.4 - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO

DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12, da

Lei Estadual no 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual no 44.786/08.

24.1.5 - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de

sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

24.2 - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos

de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.

24.3 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme

disposto no § 4o, do art. 38, do Decreto Estadual no 45.902/12.

24.4 - O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão

Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administrativo

Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla defesa e do

contraditório.

24.5 - O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da

constituição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE.

Neste caso, novo DAE com o valor corrigido será emitido para fins de COBRANÇA

ADMINISTRATIVA.

24.5.1 - Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião

da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda

não efetuados pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

24.5.2 - O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

24.6 - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força

maior ou caso fortuito.

24.6.1 - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos

meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis, ou

acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;

24.7 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando

o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela
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CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das

obrigações assumidas.

24.8 - A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar

com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela

aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do

Decreto Estadual no 45.902/12.

25. DOS RECURSOS

25. Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os seguintes recursos:

25.1.1Recurso hierárquico, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, ou da lavratura da ata

de reunião, nos casos de:

25.1.2.habilitação ou inabilitação da licitante;

25.1.2.1. julgamento das propostas;

25.1.2.2. anulação ou revogação da licitação;

25.1.2.3. indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento;

25.1.2.4. rescisão do Contrato por ato unilateral da Administração, nos casos a que se refere o inciso I do

artigo 79 da Lei nº 8.666, de 1993;

25.1.2.5. aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa.

Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão relacionada com o objeto

da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico.

Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da intimação do ato, no caso de declaração

de inidoneidade por decisão do Ministro de Estado.

25.2 Interposto o recurso, tal ato será comunicado aos demais licitantes, que poderão apresentar contra-razões no

prazo de 05 (cinco) dias úteis.

25.3 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual pode

reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente

informado.

A decisão deverá ser proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contando do recebimento do recurso.

26 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta,

por escrito, à Comissão responsável pela presente licitação, em até 05 (cinco) dias consecutivos anteriores à data

de abertura do certame.

As dúvidas serão consolidadas e respondidas, por escrito, após esgotado o prazo de consulta, por meio de

circular afixada em mural na sede da Comissão e encaminhada a todos os interessados que tenham informado

seu endereço eletrônico, cabendo àqueles que por qualquer motivo não tenham recebido as informações no prazo

estipulado o dever, no resguardo de seus interesses, de inteirar-se sobre o teor do documento.
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26.2 As disposições deste Edital poderão ser objeto de impugnação, por violarem disposições legais, especialmente

da Lei nº 8.666, de 1993, nos seguintes termos:

Por parte de qualquer cidadão, desde que protocole o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a

abertura dos envelopes de habilitação, cabendo à Administração responder à impugnação em até 03 (três) dias úteis;

Por parte do licitante, desde que protocole o pedido até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos

envelopes de habilitação; do contrário, a comunicação não terá o efeito de recurso.

26.2.1 A impugnação tempestiva não impede o licitante de participar da licitação até o trânsito em

julgado da decisão correspondente.

26.3 Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus Anexos, bem como todas as

instruções, termos e especificações técnicas presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que

possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.

26.4 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração

não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do

processo licitatório.

26.5 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste

Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

26.6 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração

não afetar a formulação das propostas.

26.7 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na

data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário

e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação da Comissão em contrário.

26.8 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou

informação que deveria constar no ato da sessão pública.

26.9 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

26.10 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo em face de razões

de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para

justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato

escrito e devidamente fundamentado.

26.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-

á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

26.12 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde

que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

26.13 As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a

finalidade e a segurança da contratação.
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26.14 Em caso de divergência entre disposição do Edital e das demais peças que compõem o processo, prevalece

a previsão do Edital.

26.15 O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado no endereço: Deção de Licitação e

Compras do HPM. Av. Do Contorno, n° 2.787, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, nos dias úteis, no

horário das 8:00 horas às 15:00 horas, excetuando às quartas-feiras, que será de 8h30 min até as 13h00.

O Edital também está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico

www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action

26.16 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados no órgão,

situado no endereço Av. Do Contorno, n° 2.787. Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG, nos dias úteis, no

horário das 08h00 horas às 15h00 horas de segunda - feira a sexta - feira, exceto na quarta - feira que será de

08h30 às 13h00.

26.17 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do edital e de seus anexos, o valor se limitará

ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei n° 8.666, de

1993.

26.18 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei nº 8.666, de 1993, e

demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

26.19 O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da Seção Judiciária de Belo Horizonte, com

exclusão de qualquer outro.

01 de dezembro de 2017

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TITULARES

N° 096.512-9, CAP. QOR MAURÍCIO FERREIRA DE ARAÚJO

PRESIDENTE

N° 104.941-0, 3° SGT PM ROBSON LOURENÇO DA SILVA

MEMBRO
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N° 117.165-1, 3° SGT PM ALEXANDER ARAÚJO SILVA

SECRETÁRIO

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA – nº 001/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE

ARQUITETURA/ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR A

RESTAURAÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DO CENTRO DE

ABASTECIMENTO DE FARMÁCIA – CAF DA POLÍCIA MILITAR.

1. OBJETIVO

Este termo de referência é parte integrante do presente edital de licitação e tem por

objetivo:

1.1 Caracterizar o objeto a ser contratado;

1.2 Estabelecer as normas, especificações e procedimentos, que orientem o processo executivo,

que se constituem em:

1.2.1 Este termo de referência;

1.2.2 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

1.2.3 Instrução Normativa (IN) nº 01/2010, que estabelece critérios de sustentabilidade ambiental

na contratação de obras e serviços;

1.2.4 Disposições legais e normativas do Estado de Minas Gerais e do município de Belo

Horizonte/MG;

1.2.5 Normas editadas pelas concessionárias de serviços públicos locais;

1.3 Estabelecer os critérios de medição para os serviços a serem executados durante o

cumprimento do contrato.

2. OBJETO
Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura com a finalidade de
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executar serviço técnico especializado destinado à Restauração da Cobertura e Reforma dos Prédios do Centro

de Abastecimento de Farmácia – CAF, que se encontra danificado devido as infiltrações ocorridas em

decorrência das chuvas constantes.

Para a realização das intervenções deverá ser observado as considerações descritas em projeto de

estrutura metálica, projeto de elétrica, planilha orçamentária, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro.

O local em que será realizada as intervenções será na Rua Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz - Belo Horizonte –

MG.

A empresa vencedora do certame deverá realizar a demolição da cobertura para execução de novo

engradamento metálico apoiado na estrutura/alvenaria do prédio existente e execução de telhas termoacústicas.

O serviço de revitalização da cobertura da unidade prevê por parte da empresa vencedora do

certame custos referentes a utilização de andaimes, materiais e serviços necessários a execução do serviço e

pleno funcionamento.

A execução das instalações de prevenção e combate a incêndio deverão ser executadas com todo

critério seguindo normatização do bombeiro.

Deverá ser executado também reforma dos prédios com correção das infiltrações, elevação de

piso, pintura, instalação elétrica, drenagem de água pluvial e os demais serviços necessários para a realização das

intervenções deverão ser observados nas considerações descritas neste termo, nos projetos de estrutura metálica,

projeto elétrico, projeto de drenagem, projeto de prevenção e combate a incêndio, na planilha de orçamento e

memorial descritivo.

Qualquer divergência entre as condições definidas neste termo, nas especificações técnicas

deverão ser discutidas oficialmente com o contratante, que solicitará apoio à Seção de Engenharia e Arquitetura

da DAL, antes da continuidade dos serviços.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 MOTIVAÇÂO

3.1.1 A execução do serviço em tela se dá em estrita necessidade considerando a condição precária

em que se encontram os telhados dos referidos galpões.

3.1.2 Tratam-se de dois galpões contíguos utilizados para armazenamento de medicamentos, sendo

um deles uma edificação antiga que sofreu, em meados de 2008, adaptações emergenciais para

receber a guarda dos medicamentos do Centro Farmacêutico da PMMG e outra edificação mais

moderna, datada de 2010, concebida para a mesma finalidade do primeiro. Apesar desta ser mais

recente, já apresenta problemas em sua cobertura.

3.2. GALPÃO ANTIGO
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3.2.1 Com o passar do tempo a cobertura do primeiro galpão que é em madeira e telhas cerâmicas

já não oferece condições para o armazenamento de itens de saúde sob ela acondicionados. Há

grande quantidade de telhas quebradas e a estrutura em madeira já apresenta colapso estrutural com

peças seladas;

3.2.2 Incidentes com perda de insumos por contato com agua de chuva começaram a ocorrer com

certa frequência.

3.2.3. Existe um forro em PVC que apresenta grande quantidade de sedimentos depositada sobre

ele. Trata-se de folhas e gravetos que caem das árvores próximas e, sem uma limpeza rotineira do

telhado, precipitam pelos frestas das telhas de barro. Existe ainda a confirmação de roedores e

pequenos animais (gatos, morcegos, gambas, etc...) que circulam sobre o forro.

3.2.4 Há um desnível no galpão em relação ao restante da edificação, o que ocasiona um esforço

maior dos servidores para vencer o aclive conduzindo paleteiras carregadas. Este desnível,

inclusive em relação à rede pluvial e de esgoto, já ocasionou um alagamento do galpão e impede

que haja mecanismos de esgotamento de água (ralos) para limpeza do local.

3.2.5 O piso em placas cerâmicas não suporta a movimentação com os paletes e as placas se

soltaram com facilidade. Cerca de 80% do galpão já não possui mais este revestimento no piso, o

que provoca poeira e acúmulo de pó sobre os itens armazenados.

3.2.6 A rede elétrica não está dimensionada para receber uma estrutura desse porte que exige

grande esforço de climatização de seus ambientes. Atualmente na CAF não há nenhum ar

condicionado funcionando por questões de dimensionamento de rede, aumentando sobremaneira os

riscos de perda de materiais de saúde e principalmente medicamentos por variação excessiva da

temperatura;

3.3 GALPÃO RECENTE

3.3.1 Na segunda edificação, apesar de mais recente, o telhado, em platibanda, é em estrutura

metálica apoiada na laje com cobertura de telhas de fibrocimento;

3.3.2 Existem várias telhas quebradas e remendadas de maneira precária;
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3.3.3 Há trinas na laje indicando movimentação entre a estrutura metálica em viga I e a laje de

concreto.

3.3.4.O sistema de escoamento da água de chuva do telhado (calhas) também está mal

dimensionado com poucas saídas, causando retorno da água para laje e consequente precipitação de

agua dentro do galpão pelas rachaduras.

3.3.5 Não existe acesso à cobertura por alçapão interno ou estrutura (escada) externa.

3.4 BENEFÍCIOS

3.4.1 A reforma das coberturas dos galpões e seus serviços adjacentes propiciarão um ganho

considerável ao serviço da CAF/HPM:

3.4.2 Impactará diretamente no atingimento de condições próximas das ideais de estocagem dos

itens de saúde, armazenados no local;

3.4.3 A qualidade do serviço prestado terá um ganho considerando o conforto climático aos

servidores;

3.4.4 O fim da rampa de acesso ao galpão que dificulta o deslocamento com cargas pesadas;

3.4.5 O ganho de sistema de escoamento hidráulico com ralos para higienização do galpão;

3.4.6 A readequação do piso eliminando desnível que dificulta a movimentação de cargas pesadas

em paleteiras manuais;

3.4.7 Reforma e pintura das paredes antigas eliminando trincas e pontos de mofo;

3.4.8 Reaproveitamento das telhas de barro e do madeiramento antigo que poderá ser utilizado em

outro setor da Instituição que necessite;

3.4.9 Trata-se de intervenção mínima na estrutura que resultará num custo relativamente baixo, se

comparado à construção de um novo galpão, além de uma baixa geração de resíduos, por isso a

opção por Pregão Eletrônico.
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4. PREÇO
O preço para a execução dos serviços referentes a restauração da cobertura e reforma dos prédios

na planilha de orçamento elaborada, incluso todos os materiais e serviços descritos no objeto deste termo, consta

o valor de R$ 587.827,06 (Quinhentos e oitenta e sete mil oitocentos e vinte e sete reais e seis centavos).

5. DIRETRIZES GERAIS

5.1.1 Sinalizações e delimitações

O local da obra deverá ser delimitado e interditado para que não haja passagem de usuários pelo

canteiro de serviços à edificação, inclusive contemplando sinalizações de obra para assegurar o bem-estar dos

usuários da edificação.

Todas as instalações provisórias executadas junto ao local da obra deverão garantir condições

adequadas de trabalho, abrigo, segurança (equipamentos de proteção individual) e higiene aos trabalhadores que

serão empregados na realização desta obra e ao público usuário, direta ou indiretamente, das edificações, além

dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação.

Em hipótese alguma os usuários da edificação poderão adentrar ao local pelo canteiro de obras,

sendo a empresa contratada responsável em adotar essa medida de segurança.

5.1.2 Considerações técnicas

Antes do início das obras todos as interferências com o serviço a ser executado deverão ser

estudadas e previamente elaborado o plano de ação para intervenção.

Não serão aceitos materiais diferentes dos especificados. A troca de material deverá ser autorizada

pela fiscalização por escrito.

As telhas deverão ser retiradas em período de tempo seco.

Caso a estrutura física do prédio seja danificada por falha na execução a contratada será

responsabilizada e deverá realizar as correções pertinentes exigidas pela contratante.

A contratada deverá realizar as intervenções necessárias para sanar as infiltrações de parede e teto,

finalizar com os acabamentos necessários para entrega do serviço.

5.1.3 Ambiente de trabalho

Todas as áreas sujeitas à intervenção deverão ser devidamente protegidas de acordo com o tipo de

material a ser manipulado.

A área de trabalho e a área destinada ao canteiro de obras deverão permanecer limpas.

Todos os funcionários deverão utilizar, durante a realização dos serviços, os equipamentos de

proteção individual e coletivo, conforme previsão contida na legislação vigente.

5.1.4 Capacidade técnica

A licitante deverá comprovar que existe em seu quadro de pessoal, profissionais reconhecidos pelo
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sistema CONFEA/CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado e

acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedidas por estes Conselhos.

Além disso, deverá a licitante comprovar capacidade técnica para a execução desta obra, através

da declaração emitida por órgão(s) ou entidade(s) da administração pública direta ou indireta, federal, estaduais,

municipais ou empresa(s) privada(s), obras/serviços de características técnicas equivalentes às previstas no

objeto da presente licitação.

5.1.5 Disposições gerais

A contratada deverá:

a) realizar visita ao local das intervenções para esclarecimento de dúvidas e verificar a

compatibilidade entre projetos, planilha e memorial.

b) realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais e serviços;Cleuton Vinícius de

Paula, Ten PM

Adjunto da Seção de Manutenção Predial/HPM

c) fornecer todas as ferramentas necessárias à execução do objeto contratado, uniformes e

equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC);

a. d) fornecimento de materiais, equipamentos, transporte e mão de obra qualificada para a entrega

dos serviços executados;

b. e) recolher os tributos e encargos relativos aos serviços executados;

c. f) fornecer as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA-MG ou CAU

MG;

d.

5.1.6 Especificações dos serviços

1 – Estudo do problema para início de realização dos serviços;

2 – Demolição, Remoção e afastamento de material conforme planilha;

3 – Execução do projeto de estrutura metálica com perfis tratados e pintados;

4 – Instalação das novas telhas seguindo especificação de projeto e memorial;

5 – Execução de calhas, rufos, pingadeiras e demais serviços para drenagem da água pluvial;

6 – Elevação do nível do piso com acabamento em piso cimentado desempenado;

7 – Execução das intervenções de proteção e combate a incêndio;

8 - Serviço de acabamento com tratamento de fissuras e infiltrações;

9 – Instalação de luminárias e sistema elétrico;

10 – Execução das canaletas de drenagem;

11 – Demais serviços que se fizerem necessários para o bom funcionamento da cobertura e

prefeito acabamento do revestimento.

5.1.7 Presença obrigatória de responsável técnico disponibilizado pela Contratada
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A empresa contratada deverá disponibilizar responsável técnico para a obra, o qual deverá

permanecer diariamente no local de sua execução, por período igual ou superior a 03 (três) hora diária. Esse

responsável deverá emitir a sua responsabilidade técnica no Conselho Regional em até 05 (cinco) dias úteis

contados a partir da assinatura do contrato e entregar as vias à contratante devidamente assinadas.

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo total de execução do objeto da licitação é de 90 (noventa) dias corridos, que serão

contados a partir da data de assinatura do contrato.

7. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

As medições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro, após o

fornecimento dos serviços previstos, e o pagamento, será efetuado depois da análise das planilhas

apresentadas pela contratada, conferência dos serviços executados no local e elaboração de

parecer técnico expedido pela Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL em apoio ao preposto

do contrato e Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) da

Unidade.

8. FISCALIZAÇÃO

O preposto do contrato e a CPARM realizarão a verificação do cumprimento das

disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, podendo ter o apoio de

profissional técnico da Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL.

Após a assinatura do contrato e antes do início da reforma o preposto do contrato deverá entrar em

contato com a Seção de Engenharia e Arquitetura e a empresa vencedora a fim de agendar reunião para

entrega de documentos e esclarecimento de dúvidas.

Cleuton Vinícius de Paula, Ten PM
Adjunto da Seção de Manutenção Predial/HPM

Renata Barbosa

Eng. de Produção/Civil – CREA 125.266D
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ANEXO II

PLANILHA DE ORÇAMENTO
DATA:

JUNHO/2017

LOCAL: CENTRO DE ABASTECIMENTO DE FARMÁCIAS – CAF
OBRA: RESTAURAÇÃO DA COBERTURA E REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO CAF.
ENDEREÇO: RUA JEQUITINHONHA, 700 - VERA CRUZ - BELO HORIZONTE - MG PRAZO DE
EXECUÇÃO CONSIDERADO: 03 MESES

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT. PR. UNIT.
S/ BDI

PR.
TOTAL. S/

BDI

PR.
UNIT. C/
BDI

PR.
TOTAL C/

BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3,27% SUB-
TOTAL 13.680,71 17.135,09

01.01 Despesas decorridas da Mobilização e Desmobilização de equipamentos e pessoal.
Seguir Memorial Descritivo.

unid 1,00 1.494,92 1.494,92 1.872,39 1.872,39

01.02 Montagem do barracão de obra com escritório, vestiário, sanitário, depósito,
ferramentaria, refeitório e instalação de água e energia. Seguir memorial descritivo

m² 10,00 396,85 3.968,50 497,05 4.970,55

01.03 Administração Local conforme orientação descrita no memorial descritivo. mês 3,00 2.500,00 7.500,00 3.131,25 9.393,75

01.04 Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (2,00 x 1,50 m)
conforme memorial descritivo.

unid 1,00 717,29 717,29 898,41 898,41

2 DEMOLIÇÃO 4,70% SUB-
TOTAL 19.687,68 24.658,82

02.01
Execução de demolição de paredes em alvenaria de tijolo cerâmico com ou sem
revestimento cerâmico sem reaproveitamento de materiais inclusive afastamento. m³ 20,42 69,69 1.423,16 87,29 1.782,50

02.02 Retirada de forro em réguas de PVC, inclusive retirada de perfis M² 230,40 5,80 1.336,32 7,26 1.673,74
02.03 Remoção de engradamento de madeira inclusive afastamento e reaproveitamento m² 605,97 14,51 8.792,62 18,17 11.012,76
02.04 Remoção de telhas cerâmicas inclusive afastamento m² 431,67 8,36 3.608,76 10,47 4.519,97



37

02.05 Remoção de telhas de fibrocimento inclusive afastamento e empilhamento m² 174,30 7,67 1.336,88 9,61 1.674,44

02.06
Remoção de Janela existente em grade de ferro fundido no prédio do Centro
Farmacêutico m² 5,78 11,85 68,49 14,84 85,79

02.07 Remoção de calhas e condutores de águas pluviais m 26,00 2,44 63,44 3,06 79,46
02.08 Remoção de luminária fluorescente com reaproveitamento de lâmpada un 11,00 4,31 47,41 5,40 59,38
02.09 Remoção de aparelho de ar-condicionado com reaproveitamento un 2,00 50,00 100,00 62,63 125,25
02.10 Demolição de reboco inclusive afastamento m² 44,55 9,76 434,81 12,22 544,60
02.11 Retirada de equipamentos e matérias elétricos com reaproveitamento para a PMMG un 1,00 150,00 150,00 187,88 187,88
02.12 Remoção de folha de porta ou janela, inclusive afastamento e Empilhamento m² 2,94 5,58 16,41 6,99 20,55
02.13 Bota fora de material com carrinho até 50m e com caçamba até o aterro municipal. m³ 37,25 62,00 2.309,38 77,66 2.892,50

3 COBERTURA 28,39% SUB-
TOTAL 118.923,49 148.951,6

8

03.01

Fornecimento e instalação de telha termo-acústica com núcleo de 30 mm poliuretano
expandido (PUR/PIR) classe R-1 com 1 metro de largura, revestimento superior #43mm
trapezoidal e inferior #43mm lisa em aço pré-pintado cor branca, instalação das telhas
com emprego de parafusos auto brocantes, calafetação dos parafusos com sikaflex,
acabamentos laterais e inferior (entre telha e perfil para vedação) adequados a telha,
acessórios e cumeeiras com ângulo adequado ao caimento da telha conforme memorial.
O transporte e içamento estão inclusos no custo do serviço.

M² 649,00 102,26 66.366,74 128,08 83.124,34

03.02
Fornecimento, fabricação, transporte, montagem e pintura prime de estrutura metálica de
sustentação do telhado seguindo projeto de estrutura metálica e memorial descritivo em
anexo.

M² 590,00 54,32 32.048,80 68,04 40.141,12

03.03
Pintura de todo engradamento metálico para sustentação da cobertura com aplicação de
tinta esmalte fosco (2 demão) com pistola.

M² 590,00 22,21 13.103,90 27,82 16.412,63

03.04 Chumbadores de expansão e/ou químico Ø3/8” Hilt Kwik Bolt III conforme projeto. Os
chumbadores deverão estar fixados em restruturas rígidas conforme memorial.

un 82,00 2,00 164,00 2,51 205,41

03.05
Chumbadores de expansão Ø3/8” Hilt Kwik Bolt III conforme projeto. Os chumbadores
deverão estar fixados em restruturas rígidas conforme memorial. un 32,00 2,00 64,00 2,51 80,16

03.06 Conjunto de parafuso/porcas /arruelas Ø1/2” un 56,00 1,50 84,00 1,88 105,21
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03.07
Fornecimento e execução de calha de beiral galvanizada, nº 24, desenvolvimento 50 cm,
inclusive suporte

M 71,07 47,33 3.363,74 59,28 4.213,09

03.08
Fornecimento e execução de rufo galvanizada, nº 24, desenvolvimento 35 cm. O Rufo
deverá seguir o recorte da telha e ser engastado na alvenaria.

m 20,00 25,42 508,40 31,84 636,77

03.09 Condutor de AP do telhado em tubo pvc esgoto, inclusive conexões e suportes, 75 mm M 17,00 13,10 222,70 16,41 278,93

03.10
Condutor de AP horizontal em tubo pvc esgoto, inclusive conexões e suportes, 150 mm
incluindo escavação, reaterro e bota-fora.

m 34,00 37,24 1.266,16 46,64 1.585,87

03.11 Condutor de AP horizontal em tubo pvc esgoto, inclusive conexões e suportes, 200 mm
incluindo escavação, reaterro e bota-fora

m 24,00 47,20 1.132,80 59,12 1.418,83

03.12
Caixa alvenaria 60 x 60 x 60 cm, tampa em concreto – inspeção /passagem, inclusive

escavação, reaterro e bota-fora. Ligando na rede existente.
un 5,00 119,65 598,25 149,86 749,31

4 ELEVAÇÃO 0,28% SUB-
TOTAL 1.185,75 1.485,15

04.01
Alvenaria de tijolo cerâmico furado e = 15 cm, a revestir com tela de fixação entre
alvenaria e estrutura de concreto para a porta e janelas que serão fechadas e base de
sustentação dos perfis e tesouras metálicos conforme projeto e memorial.

m² 15,00 45,05 675,75 56,43 846,38

04.02
Para as alvenarias existentes com fissuras/trincas por retração ou dilatação deverá ser
realizado correção com costura com grampo de aço 4,2 mm a cada 30 cm em trincas,
entelamento corretivo em fissuras e enchimento com mastique.

m 6,00 85,00 510,00 106,46 638,78

5 ESQUADRIAS 0,21% SUB-
TOTAL 865,48 1.084,01

05.01

Fornecimento e instalação de folha madeira prancheta 80x210 de abrir emassada e
pintada em tinta esmalte brilhante 2 demão inclusive marco e alisar. Ferragens Modelo
de referência: La Fonte Linha Architect, conjunto 6236 (maçaneta 236 em zamak,
espelho 616 em inox, acabamento cromado brilhante) ou equivalente. Fechadura grau
de resistência à corrosão nível 2 ou superior, fechadura tipo banheiro, grau de segurança
alta, conforme NBR-14913/09 da ABNT. Para os banheiros dos vestiários

un 2,00 432,74 865,48 542,01 1.084,01
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6 REVESTIMENTO 0,62% SUB-
TOTAL 2.592,66 3.247,30

06.01 Pintura impermeabilizante com argamassa polimérica. Vedatop ou similar m² 44,55 16,59 739,08 20,78 925,70

06.02

Fornecimento e execução de chapisco executados com argamassa de cimento e areia
grossa no traço volumétrico 1:3 e espessura máxima de 5 mm inclusive aditivo
impermeabilizante na parede construída. O cimento deverá ser misturado a uma resina
acrílica para impermeabilização.

m² 59,47 2,76 164,14 3,46 205,58

06.03
Fornecimento e execução de Reboco paulista em paredes e teto, emprego de
argamassa de cimento, cal e areia, traço: 1:2:8 para as portas e janelas fechadas. m² 14,92 22,64 337,79 28,36 423,08

06.04
Reboco paulista com tratamento impermeabilizante para a base da parede do depósito
de medicamentos interno e externo

m² 44,55 30,34 1.351,65 38,00 1.692,94

7 PINTURA 4,56% SUB-
TOTAL 19.115,18 23.941,76

07.01 Paredes Internas Galpão de Medicamentos e Salas Administrativas
07.01.01 Preparação para pintura em paredes, pva/acrílica com fundo selador m² 247,84 2,37 587,37 2,97 735,69

07.01.02
Fornecimento e execução de lixamento e emassamento de paredes com 2 demão de
massa acrílica m² 247,84 12,42 3.078,14 15,56 3.855,37

07.01.03
Fornecimento e execução no mínimo 2 demão de paredes internas pintadas com tinta
acrílica semi-brilho cor gelo. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como
referência os tons gelo da marca Coral ou equivalente.

m² 743,51 8,53 6.342,16 10,68 7.943,55

07.01.04 Lixamento de paredes m² 743,51 1,86 1.382,93 2,33 1.732,12

07.01.05

Fornecimento e execução no mínimo 2 demão de paredes internas pintadas com tinta
esmalte sintético fosco cor gelo para as áreas manchadas por infiltração. Os tons das
tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência os tons gelo da marca Coral ou
equivalente.

m² 247,84 9,59 2.376,76 12,01 2.976,89

07.02 Paredes Externas
07.02.01 Preparação para pintura em paredes, pva/acrílica com fundo selador m² 106,15 2,37 251,58 2,97 315,10

07.02.02
Fornecimento e execução de lixamento e emassamento de paredes com 2 demão de
massa acrílica

m² 106,15 12,42 1.318,38 15,56 1.651,27
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07.02.03
Fornecimento e execução no mínimo 2 demão de paredes internas pintadas com tinta
acrílica semi-brilho cor gelo. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como
referência os tons gelo da marca Coral ou equivalente.

m² 212,30 8,53 1.810,92 10,68 2.268,18

07.03 Pintura Teto

07.03.01
Fornecimento e execução de Pintura no teto e forro com tinta PVA latex fosco ,cor
branco neve. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência os
tons gelo da marca Coral ou equivalente, inclusive andaime.

m² 119,96 7,54 904,46 9,44 1.132,84

07.03.02 Lixamento de teto, inclusive andaime. m² 119,96 2,10 251,91 2,63 315,51

07.03.03
Fornecimento e execução de Pintura no teto e forro com tinta esmalte sintético fosco, cor
branco neve. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência os
tons gelo da marca Coral ou equivalente, inclusive andaime.

m² 39,99 9,59 383,46 12,01 480,28

07.04 Pintura Esquadrias

07.04.01 Fornecimento e execução de pintura esmalte brilhante em esquadrias 2 demão inclusive
lixamento. Para os portões do deposito de medicamento.

m² 21,67 19,71 427,12 24,69 534,96

8 PISOS 4,99% SUB-
TOTAL 20.915,59 26.196,77

08.01
Lançamento de terra adequada para elevação do piso em Esp.12cm inclusive
compactação com placa vibratória. Não será aceito terra com material orgânico. m³ 30,10 29,86 898,67 37,40 1.125,58

08.02

Execução de piso cimentado desempenado E = 8 cm, FCK = 25 MPA usinado e
bombeado (mecanizado), inclusive tela 0,97 KG/M2, acabamento nível zero (nivelamento
a laser), lona para impermeabilização, regularização e compactação da base. Filetes
plásticos de no mínimo 40mm. Conforme Memorial.

m² 250,80 66,05 16.565,34 82,73 20.748,09

08.03 Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos m² 250,80 11,85 2.971,98 14,84 3.722,40

08.04

Recomposição do piso cerâmico seguindo padrão existente resistência a abrasão classe
PEI 5, absorção de água inferior a 6%, resistência ao risco maior ou igual a 6,5,
resistência do esmalte a manchas classe 4, resistência ao ataque químico classe GB.
Deverá ser apresentado amostras e laudo técnico que ateste as características do piso,
antes da compra do mesmo. Rejunte Epox flexível anti-fungo, permeabilidade <1,0cm³,
resistente a compressão >10Mpa, absorção de água por capilaridade <0,30g/cm², cor
cinza platina, espessura de 5mm. Contabilizar 2 m² para deixar na Unidade para fins de

m² 10,00 47,96 479,60 60,07 600,70
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reparos futuros.

9 RODAPÉS E SOLEIRA 0,75% SUB-
TOTAL 3.150,54 3.946,05

09.01 Fornecimento e Instalação rodapé em granito cinza Corumbá polido H =10CM para o
galpão de medicamento.

m 70,68 35,41 2.502,60 44,35 3.134,51

09.02
Fornecimento e Instalação de Soleira em granito cinza Corumbá polido esp. 20Mm. Para
os vestiários. M² 3,20 202,48 647,94 253,61 811,54

10 INSTALAÇÖES ELÉTRICA 2,50% SUB-
TOTAL 10.470,22 13.113,95

10.01 Condulete em Alumínio sem rosca, duplo, tipo “E”, 3/4” com tampa Un 1,00 16,36 16,36 20,49 20,49
10.02 Condulete em Alumínio sem rosca, tipo “LL”, 3/4” com furação para interruptor 3 teclas Un 2,00 17,66 35,32 22,12 44,24
10.03 Fita isolante, 3M, Característica: Isolamento elétricos em geral classe 0,6/1kV, rolo 20m rolo 5,00 6,23 31,15 7,80 39,02

10.04 Fita isolante de auto fusão 23-LB, marca 3M, Característica: Isolamento primário de
cabos de energia elétrica, na classe de 600V até 35.000V, rolo de 10m

rolo 1,00 8,40 8,40 10,52 10,52

10.05
Luminária Fluorescente, de sobrepor, 2x32W, sem aletas corpo em chapa de aço com
pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento
ref. 3007 Itaim

pç 24,00 162,57 3.901,56 203,61 4.886,70

10.06 Lâmpada LED tubular, base G13,1200mm, 92 Leds, 6500K, luz branca fria pç 48,00 64,19 3.081,31 80,40 3.859,34
10.07 Perfilado perfurado 38x38x6000mm #18 galvanizado pç 14,00 33,46 468,47 41,91 586,76
10.08 Sapata interna para perfilado 38x38mm pç 8,00 5,98 47,84 7,49 59,92
10.09 Junção interna para perfilado 38x38mm pç 9,00 2,94 26,44 3,68 33,12
10.10 Junção interna “X” para perfilado 38x38mm pç 3,00 8,37 25,12 10,49 31,46
10.11 Saída lateral para eletroduto 3/4” pç 1,00 2,91 2,91 3,64 3,64
10.12 Caixa de tomada para perfilado com tomada hexagonal 2P+T com rabicho pç 24,00 13,28 318,72 16,63 399,20
10.13 Plugue macho 2P+T, 10A – 250V pç 24,00 4,68 112,32 5,86 140,68
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10.14 Interruptor simples 3 teclas, 10A – 250V, sem espelho pç 2,00 28,25 56,50 35,38 70,77
10.15 Gancho longo para perfilado 38x38mm pç 60,00 3,32 199,20 4,16 249,50
10.16 Gancho para luminária pç 48,00 3,32 159,36 4,16 199,60
10.17 Vergalhão rosca total galvanizado 1/4” m 50,00 1,96 98,15 2,46 122,93
10.18 Parafuso fenda cabeça redonda galv. 1/4” x 1/2” pç 150,00 0,38 57,00 0,48 71,39
10.19 Parafuso cabeça lentilha auto travante galv. 1/4” x 1/2” pç 150,00 0,56 84,00 0,70 105,21
10.20 Arruela lisa galvanizada 1/4” pç 600,00 0,12 72,00 0,15 90,18
10.21 Porca sextavada galvanizada 1/4” pç 400,00 0,13 52,00 0,16 65,13
10.22 Porca losangular com pino 1/4” pç 24,00 2,67 64,08 3,34 80,26
10.23 Braçadeira tipo “D” 3/4” pç 12,00 0,64 7,68 0,80 9,62
10.24 Eletroduto de aço zincado 3/4” m 15,00 10,84 162,60 13,58 203,66
10.25 Unidute reto 3/4” pç 5,00 1,79 8,97 2,25 11,23
10.26 Curva eletroduto zincado 3/4” pç 1,00 5,40 5,40 6,76 6,76
10.27 Bucha de acabamento alumínio para eletroduto 3/4” un 2,00 0,79 1,58 0,99 1,98
10.28 Arruela de acabamento alumínio para eletroduto 3/4” un 2,00 0,42 0,84 0,53 1,05
10.29 Parafuso Cab. redonda rosca soberba 4,8x45mm Un 15,00 0,09 1,35 0,11 1,69
10.30 Bucha de nylon S-8 Un 15,00 0,12 1,80 0,15 2,25
10.31 Disjuntor unipolar 16A, 5kA, padrão DIN un 1,00 10,26 10,26 12,85 12,85
10.32 Cabo PP 3x1,5mm2 m 24,00 2,72 65,28 3,41 81,76
10.33 Cabo flexível 2,5mm2 , Cor Vermelho Noflam BWF 450/750V, Antiflam m 25,00 2,45 61,25 3,07 76,72
10.34 Cabo flexível 2,5mm2 , Cor Azul Noflam BWF 450/750V, Antiflam m 150,00 2,45 367,50 3,07 460,29
10.35 Cabo flexível 2,5mm2 , Cor Verde Noflam BWF 450/750V, Antiflam m 150,00 2,45 367,50 3,07 460,29
10.36 Cabo flexível 2,5mm2 , Cor Amarelo Noflam BWF 450/750V, Antiflam m 200,00 2,45 490,00 3,07 613,73

11 PAISAGISMO 0,11% SUB-
TOTAL 444,40 556,61

11.01 Capina e plantio de grama esmeralda no jardim externo. m² 40,00 11,11 444,40 13,92 556,61

12 PRÉDIO – CENTRO DE ABASTECIMENTO DE FARMÁCIA/MEZANINO 35,67% SUB- 149.395,25 187.117,5
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TOTAL 5

12.01 COBERTURA 15,30% SUB-
TOTAL 64.089,81 80.272,49

12.01.01 Remoção de telhas de fibrocimento inclusive afastamento e empilhamento m² 248,00 7,67 1.902,16 9,61 2.382,46
12.01.02 Remoção de engradamento existente inclusive afastamento m² 248,00 14,17 3.514,16 17,75 4.401,49
12.01.03 Remoção de calhas e condutores de águas pluviais m 48,16 2,44 117,51 3,06 147,18
12.01.04 Remoção de rufo de chapa galvanizada, inclusive afastamento m 20,80 3,90 81,12 4,88 101,60

12.01.05
Remoção de rufo/pingadeira (chapéu de muro) de chapa galvanizada, inclusive
afastamento

m 70,00 3,90 273,00 4,88 341,93

12.01.06

Fornecimento e instalação de telha termo-acústica com núcleo de 30 mm poliuretano
expandido (PUR/PIR) classe R-1 com 1 metro de largura, revestimento superior #43mm
trapezoidal e inferior #43mm lisa em aço pré-pintado cor branca, instalação das telhas
com emprego de parafusos auto brocantes, calafetação dos parafusos com sikaflex,
acabamentos laterais adequados a telha, acessórios e cumeeiras com ângulo adequado
ao caimento da telha conforme memorial. O transporte e içamento estão inclusos no
custo do serviço.

M² 272,80 98,24 26.799,87 123,05 33.566,84

12.01.07
Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica de sustentação
do telhado seguindo projeto de estrutura metálica e memorial descritivo em anexo.

M² 272,80 54,32 14.818,50 68,04 18.560,17

12.01.08
Pintura de todo engradamento metálico para sustentação da cobertura com aplicação de
fundo protetor antioxidante (1 demão) e tinta esmalte (2 demão) com pistola.

M² 248,00 22,21 5.508,08 27,82 6.898,87

12.01.09 Fornecimento e execução de Calha de concreto armada 40x30, com os devidos apoios
inferiores a calha e as inclinações adequadas.

M 48,16 89,03 4.287,68 111,51 5.370,33

12.01.10
Impermeabilização com manta asfáltica pré-fabricada, e = 4 mm vedada a fogo, para a
calha de concreto. m2 49,00 57,86 2.835,14 72,47 3.551,01

12.01.11
Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 com a declividade adequada para os bocais de

decida.
m² 49,00 22,91 1.122,59 28,69 1.406,04

12.01.12
Manutenção e limpeza das decidas de água pluvial com substituição de tubo de queda,
joelhos, bocais, conexões, suportes e demais itens que se fizerem necessário para o
adequado funcionamento do sistema.

un 1,00 800,00 800,00 1.002,00 1.002,00

12.01.13 Fornecimento e execução de Rufo/Pingadeira (Chapéu de muro) galvanizada, nº 24, m 70,00 29,00 2.030,00 36,32 2.542,58
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desenvolvimento 30 cm fixado com parafuso calafetados com sikaflex

12.02 PINTURA 5,90% SUB-
TOTAL 24.704,87 30.942,85

12.02.01 Paredes Internas
12.02.01.

01
Correção dos pontos de infiltração das janelas e calafetação com adesivo plástico ou
poliuretano

m° 50,00 5,00 250,00 6,26 313,13

12.02.01.
02 Preparação para pintura em paredes, pva/acrílica com fundo selador m² 248,54 2,37 589,04 2,97 737,77

12.02.01.
03

Fornecimento e execução de Emassamento de paredes com 2 demão de massa acrílica m² 248,54 12,42 3.086,86 15,56 3.866,29

12.02.01.
04

Fornecimento e execução no mínimo 2 demão de paredes internas pintadas com tinta
acrílica semi-brilho cor gelo. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como
referência os tons gelo da marca Coral ou equivalente.

m² 497,08 8,53 4.240,08 10,68 5.310,71

12.02.01.
05

Lixamento de paredes m² 497,08 1,86 924,57 2,33 1.158,02

12.02.01.
06

Fornecimento e execução no mínimo 2 demão de paredes internas pintadas com tinta
esmalte sintético fosco cor gelo para as áreas manchadas por infiltração. Os tons das
tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência os tons gelo da marca Coral ou
equivalente.

m² 248,54 9,59 2.383,49 12,01 2.985,33

12.02.02 Pintura Teto
12.02.02.

01
Fornecimento e execução de emassamento de teto com 2 demãos de massa PVA,
inclusive andaime.

m² 90,93 12,42 1.129,39 15,56 1.414,56

12.02.02.
02

Preparação para pintura em tetos, pva/acrílica com fundo selador, inclusive andaime. m² 90,93 2,37 215,51 2,97 269,93

12.02.02.
03

Fornecimento e execução de Pintura no teto e forro com tinta PVA latex fosco ,cor
branco neve. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência os
tons gelo da marca Coral ou equivalente, inclusive andaime.

m² 272,80 10,01 2.730,73 12,54 3.420,24

12.02.02.
04

Lixamento de teto, inclusive andaime. m² 272,80 2,10 572,88 2,63 717,53
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12.02.02.
05

Fornecimento e execução de Pintura no teto e forro com tinta esmalte sintético fosco, cor
branco neve. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência os
tons gelo da marca Coral ou equivalente, inclusive andaime.

m² 90,93 9,59 872,05 12,01 1.092,24

12.02.03 Paredes Externas
12.02.03.

01
Preparação para pintura em paredes, pva/acrílica com fundo selador. Inclusive andaime. m² 205,33 2,37 486,64 2,97 609,52

12.02.03.
02

Fornecimento e execução de lixamento e emassamento de paredes com 2 demão de
massa acrílica. Inclusive andaime. m² 205,33 9,59 1.969,15 12,01 2.466,36

12.02.03.
03

Fornecimento e execução no mínimo 2 demão de paredes internas pintadas com tinta
acrílica semi-brilho cor gelo. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como
referência os tons gelo da marca Coral ou equivalente. Inclusive andaime.

m² 616,00 8,53 5.254,48 10,68 6.581,24

12.03 INSTALAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO 14,47% SUB-
TOTAL 60.600,56 75.902,20

12.03.01 Cabo quadriplex 95mm2 Al, 450/750V, Antiflam m 125,00 40,24 5.030,00 50,40 6.300,08
12.03.02 Cabo Sintenax Unipolar 1x95 mm2, cor preta, 0,6/1KV m 45,00 41,55 1.869,75 52,04 2.341,86
12.03.03 Cabo Sintenax Unipolar 1x95 mm2, cor azul, 0,6/1KV m 15,00 41,55 623,25 52,04 780,62
12.03.04 Cabo flexível 6,0mm2 , Cor Vermelho Noflam BWF 450/750V, Antiflam m 400,00 6,02 2.408,00 7,54 3.016,02
12.03.05 Cabo flexível 6,0mm2 , Cor Azu Noflam BWF 450/750V, Antiflam m 200,00 6,02 1.204,00 7,54 1.508,01
12.03.06 Fita isolante, 3M, Característica: Isolamento elétricos em geral classe 0,6/1kV, rolo 20m rolo 3,00 6,23 18,69 7,80 23,41

12.03.07
Fita elétrica de alta tensão 23-LB, marca 3M, Característica: Isolamento primário de
cabos de energia elétrica, na classe de 600V até 35.000V

rolo 1,00 8,40 8,40 10,52 10,52

12.03.08 Armação secundária 1 estribo, de aço, zincada por imersão a quente, com isolador tipo
roldana

un 4,00 31,43 125,72 39,37 157,46

12.03.09 Parafuso chumbador padrão CEMIG pç 1,00 5,00 5,00 6,26 6,26
12.03.10 Conector de perfuração 95mm² pç 8,00 9,58 76,64 12,00 95,99
12.03.11 Caixa de passagem de sobrepor em alumínio 20x20x10cm com tampa parafusada pç 2,00 72,00 144,00 90,18 180,37

12.03.12
Quadro de distribuição de sobrepor com barramento trifásico 200A com 24 posições.
Montado conforme apresentado em projeto

pç 1,00 455,00 455,00 569,89 569,89

12.03.13 Eletroduto galvanizado 3” m 6,00 55,00 330,00 68,89 413,33
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12.03.14 Eletroduto galvanizado 2” m 3,00 48,60 145,80 60,87 182,61
12.03.15 Eletroduto galvanizado 1.1/2” m 9,00 40,52 364,68 50,75 456,76
12.03.16 Eletroduto galvanizado 1” m 24,00 23,57 565,68 29,52 708,51
12.03.17 Unidut reto 1.1/2” un 6,00 6,02 36,12 7,54 45,24
12.03.18 Unidut reto 1” m 5,00 2,90 14,50 3,63 18,16
12.03.19 Curva eletroduto galvanizado 2” un 1,00 35,00 35,00 43,84 43,84
12.03.20 Curva eletroduto galvanizado 3” un 1,00 38,00 38,00 47,60 47,60
12.03.21 Curva eletroduto galvanizado 1.1/2” un 1,00 27,78 27,78 34,79 34,79
12.03.22 Curva eletroduto galvanizado 1” un 3,00 5,46 16,38 6,84 20,52
12.03.23 Condulete em alumínio sem rosca tipo “T” 1.1/2” un 1,00 26,00 26,00 32,57 32,57
12.03.24 Condulete em alumínio sem rosca tipo “LR” 1.1/2” un 4,00 6,00 24,00 7,52 30,06
12.03.25 Condulete em alumínio sem rosca tipo “LR” 1” un 4,00 16,70 66,80 20,92 83,67
12.03.26 Condulete em alumínio sem rosca tipo “E” 1” un 2,00 15,85 31,70 19,85 39,70
12.03.27 Condulete em alumínio sem rosca tipo “C” 1” un 1,00 16,23 16,23 20,33 20,33
12.03.28 Abraçadeira tipo “D” galvanizada 3” com cunha de aperto un 3,00 2,00 6,00 2,51 7,52
12.03.29 Abraçadeira tipo “D” galvanizada 1.1/2” com cunha de aperto un 15,00 1,90 28,50 2,38 35,70
12.03.30 Abraçadeira tipo “D” galvanizada 1” com cunha de aperto un 10,00 1,12 11,20 1,40 14,03
12.03.31 Disjuntor tripolar 3x175A, 220V, 5kA un 1,00 107,70 107,70 134,89 134,89
12.03.32 Disjuntor tripolar 3x150A, 220V, 5kA un 1,00 107,70 107,70 134,89 134,89
12.03.33 Disjuntor tripolar 3x25A, 220V, 5kA un 6,00 57,16 342,96 71,59 429,56
12.03.34 Dispositivo protetor de surto 275V/classe II – 5kA pç 3,00 199,27 597,81 249,59 748,76
12.03.35 Parafuso Cab Redonda 4,8 x 4,5mm (S-8) un 100,00 0,10 9,80 0,12 12,27
12.03.36 Bucha de Nylon S-8 un 100,00 0,12 12,00 0,15 15,03
12.03.37 Abraçadeira para poste circular un 4,00 25,73 102,93 32,23 128,92
12.03.38 Abraçadeira tipo “U” 25mm un 15,00 2,80 42,00 3,51 52,61
12.03.39 Barra roscada galvanizada 1/4” m 20,00 2,50 50,00 3,13 62,63
12.03.40 Porca galvanizada 1/4” un 100,00 0,45 45,00 0,56 56,36
12.03.41 Parafuso Cab Redonda 4,2 x 32mm (S-6) un 30,00 0,09 2,70 0,11 3,38
12.03.42 Bucha de Nylon S-6 un 30,00 0,15 4,50 0,19 5,64
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12.03.43 Tubo PVC soldável 25mm e conexões p/ drenagem m 24,00 3,86 92,64 4,83 116,03

12.03.44

Fornecimento dos materiais necessários para a instalação dos aparelhos de ar-
condicionado (gás, tubulação de cobre, fixação e demais materiais e serviços que se
fizerem necessários) com teste e verificação do sistema de climatização que devera
estar em perfeito funcionamento.

un 6,00 1.555,00 9.330,00 1.947,64 11.685,83

12.03.45
Fornecimento e Instalação de aparelhos de ar condicionado 45.000 Btus tipo Split
conforme locação de projeto e Memorial Descritivo.

un 6,00 6.000,00 36.000,00 7.515,00 45.090,00

13 DRENAGEM PLUVIAL 5,72% SUB-
TOTAL 23.972,73 30.025,85

13.01 Canaleta em concreto armado
13.01.01 Regularização do fundo da canaleta com concreto magro, FCK 10 MPa, espessura 5cm M3 ,40 381,79 152,72 478,19 191,28
13.01.02 Forma de madeira de pinus, com reaproveitamento inclusive desforma M2 13,00 57,86 752,18 72,47 942,11

13.01.03 Armação para a canaleta em concreto com uso de aço CA 50 e CA60, fornecimento,
corte, dobra e armação

Kg 79,00 6,95 549,05 8,70 687,69

13.01.04
Preenchimento da canaleta com concreto estrutural FCK 20 MPa, virado em obra,
inclusive lançamento M3 2,70 408,69 1.103,46 511,88 1.382,09

13.01.05
Grelha metálica reforçada para fluxo de veículos pesados 50 cm com cantoneira
metálica , fornecimento e assentamento

M 10,00 200,00 2.000,00 250,50 2.505,00

13.02 Água pluvial

13.02.01
Fornecimento e instalação de condutor em tubo PVC diâmetro 100mm, branco, inclusive
conexões M 25,00 53,83 1.345,75 67,42 1.685,55

13.02.02

Caixas de passagem em alvenaria, 100cm x 100cm x 100cm(média), com grelha
metálica e fundo de concreto, inclusive escavação e bota fora. As caixas deverão ser em
alvenaria de tijolos maciços, com revestimento interno com aditivo impermeabilizante,
seguindo detalhe de projeto.

Pç 1,00 1.323,40 1.323,40 1.657,56 1.657,56

13.02.03
Calha em concreto simples, em meia cana de concreto, diâmetro 500 mm , fornecimento
e assentamento

M 63,00 84,93 5.350,59 106,37 6.701,61

13.02.04 Escavação da canaleta , em solo de primeira categoria, com afastamento. M3 26,90 41,55 1.117,70 52,04 1.399,91
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13.02.05
Demolição de contra piso de argamassa, piso cimentado e piso com revestimento,
inclusive afastamento.

M2 2,40 11,14 26,74 13,95 33,49

13.02.06 Piso em concreto esp. mínima de 9cm, FCK=15mpa, para recomposição do passeio. M2 2,40 39,58 94,99 49,57 118,98

13.03 Pavimentação asfáltica
13.03.01 Regularização do subleito com Proctor intermediário M2 200,00 0,81 162,00 1,01 202,91

13.03.02
Execução de base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com Proctor
intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do
material; inclusive aquisição do material bica corrida (e = 15 cm)

M3 30,00 15,92 477,60 19,94 598,19

13.03.04 Transporte de agregado DMT DE 15 A 20 KM - DMT – 20 KM
M3xk
m

60,00 1,02 61,20 1,28 76,65

13.03.05
Execução de imprimação com material betuminoso, incluindo fornecimento, transporte
do material betuminoso e lançamento dentro do canteiro de obras

M2 200,00 4,10 820,00 5,14 1.027,05

13.03.06 Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento,
transporte do material betuminoso e lançamento dentro do canteiro de obras

M2 200,00 0,92 184,00 1,15 230,46

13.03.07
Execução de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com material betuminoso,
incluindo ensaios de laboratório fornecimento dos agregados e lançamento do material
betuminoso dentro do canteiro de obras - espessura 5,0 cm

M3 8,00 515,67 4.125,36 645,88 5.167,01

13.03.08 Transporte de PMF/CBUQ para conservação DMT acima de 50 km M3xk
m

400,00 0,71 284,00 0,89 355,71

13.03.09 Demolição de asfalto, inclusive afastamento. M2 200,00 7,01 1.402,00 8,78 1.756,01

13.03.10 Transporte de material demolido em caçamba até aterro autorizado (município: belo
horizonte)

M3 44,00 60,00 2.640,00 75,15 3.306,60

14 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 8,03% SUB-
TOTAL 33.639,81 105.364,4

7
14.01 Equipamentos para o centro

14.01.01 Extintor de incêndio tipo pó químico 3a:20-b:c, capacidade 6 kg inclusive abrigo. Unid. 3,00 380,76 1.142,28 476,90 1.430,71
14.01.02 Extintor de incêndio tipo pó químico 4a:20-b:c, capacidade 8 kg Un 8,00 292,50 2.340,00 366,36 2.930,85
14.01.03 Placa fotoluminescente "e3" - 179 x 179 mm Unid. 1,00 23,80 23,80 29,81 29,81
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14.01.04 Placa fotoluminescente "e5" - 179 x 179 mm Unid. 11,00 23,80 261,80 29,81 327,90
14.01.05 Placa fotoluminescente "e8" - 179 x 179 mm Unid. 4,00 23,80 95,20 29,81 119,24
14.01.06 Placa fotoluminescente "s2"- 252 x 126 mm Unid. 2,00 24,31 48,62 30,45 60,90
14.01.07 Placa fotoluminescente "s3"- 252 x 126 mm Un 2,00 24,31 48,62 30,45 60,90
14.01.08 Placa fotoluminescente "s8"- 252 x 126 mm Un 1,00 24,31 24,31 30,45 30,45
14.01.09 Placa fotoluminescente "s12" - 316 x 158 mm Unid. 2,00 24,31 48,62 30,45 60,90
14.01.10 Placa fotoluminescente s17 Unid. 2,00 24,31 48,62 30,45 60,90
14.01.11 Placa fotoluminescente m1 Unid. 1,00 90,00 90,00 112,73 112,73
14.01.12 Placa fotoluminescente m7 Unid. 3,00 24,31 72,93 30,45 91,34
14.01.13 Hidrante de recalque completo em caixa de alvenaria Unid. 1,00 574,28 574,28 719,29 719,29

14.01.14
Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador
storz 2.1/2", mangueira de incêndio 20m, redução 2.1/2x1. ½", adaptador de roscas 5
fios e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação

Un 3,00 754,26 2.262,78 944,71 2.834,13

14.01.15
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador
storz 2.1/2", mangueira de incêndio 30m (2x15), redução 2.1/2x1. ½", adaptador de
roscas 5 fios e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação

Un 1,00 846,99 846,99 1.060,85 1.060,85

14.01.16 Tubo aço galvanizado inclusive conexões e suportes , 63 mm Ml 145,00 155,05 22.482,25 194,20 28.159,02
14.01.17 Escavação manual de valas h <= 1,5m M³ 110,00 4,33 476,30 5,42 596,57
14.01.18 Lastro de concreto magro - envelopar tubo galvanizado M³ 0,10 381,79 38,18 478,19 47,82

14.01.19

Bloco de iluminação de emergência com 30 led's. Com entrada de 100 a 240 vac bivolt
automática 50/60hz. Potência máxima 2w. Duas intensidades luminosas através de
chave comutadora. Bateria selada de 4v/1,3ah. Autonomia superior a 6 horas. Ref.
Empalux ou similar

Unid. 14,00 66,00 924,00 82,67 1.157,31

14.01.20 Sirene para alarme de bomba em funcionamento marca rontam rt-11, 220v Un 1,00 52,45 52,45 65,69 65,69

14.01.21
Cilindro de pressão ou mola pneumática de diâmetro 150mm, comprimento de 1,20m com

garras para fixação na parede
Un 1,00 316,78 316,78 396,77 396,77

14.01.22
Quadro de força para motor de 7,5 cv e motor de 1,5cv, 220v, trifásico, contendo
dispositivo para partida manual e automática através de contator e saída para alarme de
bomba em funcionamento

Unid. 1,00 455,00 455,00 569,89 569,89

14.01.23 Registro de gaveta bruto d = 65 mm (2 ½") Un 3,00 304,00 912,00 380,76 1.142,28
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14.01.24 Registro globo angular 15º d = 63 mm para hidrante interno Un 2,00 177,43 354,86 222,23 444,46
14.01.25 Válvula retenção horizontal d = 63 mm (2 ½") Un 2,00 235,20 470,40 294,59 589,18

14.01.26 Conjunto elevatório motor-bomba (centrífuga) de 7,5 HP com todos os elementos
necessários para funcionamento (união, registros, valvulas, etc.).

Unid. 1,00 2.540,36 2.540,36 3.181,80 3.181,80

14.01.27 Pressostato telemecanique, modelo XML B004 A2S11,com escala de 3 a 58 PSI Unid. 1,00 873,87 873,87 1.094,52 1.094,52
14.01.28 Manômetro willy, mod. 2 1/2", escala de leitura de 0 a 100 psi Unid. 1,00 59,31 59,31 74,29 74,29

14.02 Reservatório metálico 0,00 0,00 0,00

14.02.01
Mobilização e desmobilização de equipamento para furos de sondagem a percussão,
incluindo a execução de um furo de sondagem até o impenetrável conforme memorial. Un 1,00 1.900,00 1.900,00 2.379,75 2.379,75

14.02.02
Instalação de reservatório metálico tipo taça 25.000 litros com pintura interna

e externa conforme especificação de memorial. Fortmetal ou equivalente.
Unid. 1,00 27.750,00 27.750,00 34.756,8

8
34.756,88

14.02.03 Mobilizaçao e desmobilizaçao de equipamento para isntalação do reservatório Un 1,00 1.000,00 1.000,00 1.252,50 1.252,50

14.02.04 Estaca pre-moldada de concreto armado, cravada, quadrada 15 x 15 cm, 25 t M 20,00 96,89 1.937,80 121,35 2.427,09
14.02.05 Corte e preparo em cabeca de estaca Unid 4,00 10,41 41,64 13,04 52,15
14.02.06 Lastro de concreto nao-estrutural, e=5cm, preparo com betoneira M3 0,20 381,79 76,36 478,19 95,64

14.02.07
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira compensada

resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 02 utilizações. (fabricação, montagem e

desmontagem)

M2 4,00 57,86 231,44 72,47 289,88

14.02.08 Armação aço ca-50/60 - fornecimento / corte / dobra / colocação. Kg 195,74 6,95 1.360,38 8,70 1.703,88

14.02.09
Fornecimento e lançamento de concreto estrutural virado em obra fck >= 25 mpa, brita 1 e

2 em fundação
M3 2,80 396,14 1.109,19 496,17 1.389,26

14.03 Casa de Maquina

14.03.01 Locação da obra (gabarito) M² 16,00 6,70 107,20 8,39 134,27
14.03.02 Escavação mecânica de valas com descarga sobre caminhão h <= 1,50 m M³ 1,26 4,33 5,46 5,42 6,83
14.03.03 Perfuração de estaca broca a trado mecanizado D=200 mm, profundidade=3,00 m M 8,00 18,33 146,64 22,96 183,67
14.03.04 Apiloamento do fundo de valas com soquete M² 2,40 14,05 33,72 17,60 42,23
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14.03.05 Lastro de concreto magro M³ 0,68 381,79 259,62 478,19 325,17

14.03.06
Forma para estruturas de concreto em chapa de madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20,

espessura = 12 mm, 02 utilizações. (fabricação, montagem e desmontagem). 3X
M² 17,28 57,86 999,82 72,47 1.252,28

14.03.07
Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado FCK >= 25 MPa,
brita 1 em fundação

M³ 1,58 396,14 625,90 496,17 783,94

14.03.08 Corte, dobra e armação de aço CA-50/60 Kg 113,84 6,95 791,19 8,70 990,96

14.03.09
Fornecimento e aplicação de impermeabilização desde a base até a 60 cm acima da
superfície em ambos os lados com pintura em tinta betuminosa (emulsão asfáltica).

M² 8,32 20,93 174,14 26,21 218,11

14.03.10 Laje pré-fabricada treliçada com EPS (isopor) para piso ou cobertura, intereixo 50 cm,
e=12 cm (capeamento 5 cm e elemento de enchimento 15 cm)

M² 12,96 67,00 868,32 83,92 1.087,57

14.03.11 Alvenaria de bloco de concreto e = 15 cm a revestir, vedação M² 30,28 42,04 1.272,97 52,66 1.594,40
14.03.12 Verga e contravergas retas concreto armado FCK = 20MPa M³ 0,14 1.649,18 230,89 2.065,60 289,18

14.03.13
Chapisco executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico
1:4 e espessura máxima de 5 mm na parede e teto construído para chapisco na laje de
EPS é necessário usar adesivo para argamassa.

M² 83,64 2,76 230,85 3,46 289,14

14.03.14 Reboco paulista interno em paredes e tetos, emprego de argamassa de cimento, cal e
areia, traço 1:2:8 de boa qualidade parede construída

M² 83,64 22,64 1.893,61 28,36 2.371,75

14.03.15 Pingadeira triangular em concreto pré-moldado 24cm com frisos conforme memorial M 14,40 27,03 389,23 33,86 487,51

14.03.16 Execução de contra piso em concreto regularizado e desempenado E=5cm,
FCK=15mpa, com impermeabilizante, emprego de sika 1 ou equivalente.

M³ 0,34 29,19 9,92 36,56 12,43

14.03.17 Passeios de concreto e = 6 cm, fck = 10 mpa, junta seca M² 9,60 35,03 336,29 43,88 421,20
14.03.18 Porta veneziana 1,00 x 2,10 cm M² 2,10 205,00 430,50 256,76 539,20
14.03.19 Janela veneziana 1,00 x 0,50 cm M² 2,00 205,00 410,00 256,76 513,53
14.03.20 Preparação para pintura em paredes, PVA/acrílica com fundo selador M² 83,64 2,37 198,23 2,97 248,28

14.03.21
Fornecimento e execução no mínimo 2 demão de paredes internas pintadas com tinta
acrílica semi-brilho cor gelo. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como
referência os tons gelo da marca Coral ou equivalente.

M² 83,64 8,53 713,45 10,68 893,60

14.03.22 Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em esquadrias de ferro mastro e corrimão M² 8,20 22,40 183,68 28,06 230,06
14.03.23 Ponto de luz embutido, incluindo eletroduto de pvc rígido e caixa com Unid. 1,00 152,11 152,11 190,52 190,52
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espelho

14.03.24
Ponto de tomada de embutir, incluindo eletroduto de pvc rígido e caixa com

espelho
M³ 1,00 141,42 141,42 177,13 177,13

14.03.25
Luminária Fluorescente, de sobrepor, 2x32W, sem aletas corpo em chapa de aço com
pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento
ref. 3007 Itaim

pç 1,00 162,57 162,57 203,61 203,61

14.03.26 Lâmpada LED tubular, base G13,1200mm, 92 Leds, 6500K, luz branca fria pç 1,00 64,19 64,19 80,40 80,40

15 LIMPEZA 0,19% SUB-
TOTAL 800,00 1.002,00

15.01
Limpeza diária e final da obra (incluindo limpeza da parte interna, externa, vidros e
espelho)

unid 1,00 800,00 800,00 1.002,00 1.002,00

CUSTO TOTAL 100,00% R$ 418.839,49 R$ 587.827,0
6

BDI 25,25%
Planilha de serviço elaborada com base no Projeto de Estrutura Metálica, Projeto de Iluminação,

Projeto de Drenagem, Projeto de Incêndio e Visita realizada “In Loco”
As marcas dos produtos apresentados na planilha são referenciadas em especificação de qualidade
delimitadas pela PMMG. O uso de materiais equivalentes poderá ser autorizada pelo fiscal, após a
apresentação de laudo técnico do fabricante, contendo os aspectos que permitam a comprovação

da qualidade.
Para execução do serviço a empresa deverá seguir rigorosamente Projetos, Planilha e Memorial

Descritivo.
Preços Unitários tendo como referência Planilha do SETOP/Junho 2017, Planilha SINAP/Agosto

2017
O custo do engenheiro considerá 3 horas de serviço diário.

__________________________________________
RENATA BARBOSA - CREA125266 D
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INTRODUÇÃO

Esta especificação consiste na execução da Restauração da Cobertura e Reforma do Galpão do Centro

de Abastecimento de Farmácia – CAF da Polícia Militar de Minas Gerais, em terreno situado na Rua

Jequitinhonha, 700 - Vera Cruz - Belo Horizonte – MG conforme planilhas, memorial descritivo, projeto de

estrutura metálica e elétrico em anexo.

O documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas e é trabalhado em
conjunto com a Especificação Geral de Materiais da PMMG.

As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto ao Fiscal da Obra e na sua falta o

Responsável Técnico dos projetos e\ou preposto administrativo da obra.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações apresentadas, observando-

se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de Segurança do Trabalho.

Qualquer falha decorrente da execução e não conformidade com projetos, planilha e memorial poderá

ser cobrada a correção a qualquer tempo pela CONTRATANTE.

Cabe ao contratado elaborar, de acordo com as necessidades da obra, projetos complementares e

detalhamentos de execução e que serão previamente examinados e autenticados pela Administração Pública

Militar contratante, se for o caso.

O preposto do contrato deverá entrar em contato com o setor de engenharia e a empresa vencedora, após
a assinatura do contrato e antes do início da reforma, a fim de agendar reunião para entrega de documentos e
esclarecimento de dúvidas.

A empresa deverá manter em seu canteiro de obras o diário de obras rigorosamente atualizado.

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em perfeito
estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção
Individual – EPI.



O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio e suas
instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e segurança aos
trabalhadores e a terceiros.

É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam
assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com a fase da obra.

A observância do estabelecido na NR18 não desobriga os empregadores do cumprimento das
disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal, estadual e/ou
municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

Caso os materiais a serem utilizados na obra, forem diferentes dos especificados em projetos, memorial
ou na planilha, a empresa contratada deverá apresentar laudo técnico dos materiais que serão utilizados e os
mesmos deverão ser submetidos à aprovação técnica.

O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, deverá ser
de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, conforme Decreto Estadual 44903/08.

Os termos usados como referência neste documento (obra, reforma, serviços, intervenção, etc.) são
termos técnicos utilizados na engenharia e arquitetura, independente dos empreendimentos executados.

Ao final da obra a empresa deverá fornecer a Contratante o Manual de Uso das Instalações com
as devidas notas fiscais e garantias.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Instalações de placa da obra
A placa de identificação do exercício profissional deverá ter dimensão de 2,00x1,50 m e conter,

obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos:

1. nome do responsável técnico da obra e seu registro profissional no Conselho Regional, inclusive

região;

2. nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu registro

no Conselho Regional;

3.nome da obra que será eregida;

4. v

alor da obra;

5. p

razo de execução da obra;

6. logomarca da PMMG;



7. logomarca da empresa responsável.

A placa deverá ser em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura

metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20 pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta

automotiva.

O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, cabendo a colocação

e conservação das mesmas ao responsável técnico pela execução. A placa e seu conteúdo devem ser aprovadas e

licenciadas pela PBH.

1.2 Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra
O canteiro de obras referente aos serviços, para efeito deste Memorial Descritivo, compreende todas as

instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada, com a finalidade de garantir condições adequadas

de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execução da

obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação.

A instalação do canteiro de obras deverá ser orientada pelo PREPOSTO ADMINISTRATIVO DA

OBRA que aprovará ou não as indicações das áreas para sua implantação física, devendo a CONTRATADA

visitar previamente o local das obras informando-se das condições existentes.

Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de serviços, alguma instalação cedida pela

CONTRATANTE, tal instalação, ao término da obra, deverá ser entregue limpa, pintada e em perfeito estado de

conservação à CONTRATANTE.

A utilização das instalações físicas existentes na PMMG como: vestiários, refeitórios, depósitos de

materiais e outras instalações pela empresa contratada poderá ser aceita sendo realizado o estorno do recurso no

valor de planilha.

A CONTRATADA deverá apresentar a disposição física do canteiro de obras e submetê-lo à aprovação

do PREPOSTO ADMINISTRATIVO DA OBRA, dentro do prazo legal, após a data de emissão da ordem de

serviço, anteriormente ao início dos serviços.

No canteiro de obras deverão ser mantidos: diário da obra, projeto executivo completo, edital, contrato,

planilha, ordem de serviço inicial, cronograma, plano de segurança, anotação de responsabilidade técnica (ART)

da obra, inscrição no INSS, alvará de instalação.



Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em permanente estado

de limpeza, higiene e conservação inclusive a edificação durante a retirada e inserção de materiais.

A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de cada parte

diária. Para definir com clareza o período de vigência do Diário da Obra, a FISCALIZAÇÃO formalizará os

termos de abertura e encerramento, em páginas separadas somente para este fim.

1.3 Barracão de Obra
A CONTRATADA poderá fornecer espaço para que a CONTRATANTE possa utilizar como barracão

de obra sendo este entregue em perfeitas condições de uso (pintado, limpo e com suas instalações sanitárias em

perfeito estado) após o término dos serviços.

Caso não haja espaço a CONTRATANTE deverá mobilizar barracão de obra.

Na planilha o valor e área para a construção do Barracão de Obra são baseados nos valores da planilha

do SETOP que usa como padrão as instalações do DEOP (Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais).

Na mobilização do canteiro de obras deverá ser construído barracão de obras conforme NR18. Os

barracões deverão seguir as áreas descritas na planilha de obras, barracão para pessoal, incluindo local adequado

para almoço, barracão depósito e ferramentaria, barracão instalação sanitária, com vestiário, para troca de roupa

dos trabalhadores que não residem no local.

A desmobilização do canteiro de obras incluirá a retirada de toda estrutura montada, priorizando a

segurança dos trabalhadores e população local, realizando o destino correto da estrutura utilizada, de acordo com

a legislação atual.

Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser executadas de modo a

atender às necessidades da demanda de obra, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias.

Todo material e serviço destinado a instalação dos padrões de água e luz estão incluso na planilha.

Para obras realizadas dentro das Unidade da PMMG a Contratada poderá utilizar para

abastecimento de água, esgoto e energia as redes internas da PMMG. Contudo as ligações deverão

ser providenciadas pela CONTRATADA após a autorização do preposto administrativo da obra

com a instalação de medidores para aferir o consumo até o seu recebimento. A CONTRATADA

deverá após o termino, emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) do consumo de água



e energia para pagamento ao estado. O medidor ficará por definitivo de posse da Contratante após

o fim da obra.

1.4 Administração Local
De acordo com o porte da obra e a real necessidade de determinados profissionais, a Administração

local contemplará: as despesas para atender as necessidades da obra com pessoal técnico, administrativo e de
apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsável pela obra, engenheiros setoriais, o mestre de obra,
encarregados, técnico de produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e
serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a equipe de medicina e segurança do
trabalho, outros que se fazem necessários no canteiro de obra.

O Engenheiro Residente deverá permanecer na obra no mínimo 3 horas/diárias durante o período da
obra e o Encarregado Residente em tempo integral.

2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, pela

Norma Regulamentadora NR-18.

2.1 Prescrições complementares

As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os

devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óptica, água, canalizações de esgoto e

de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas.

As normas e determinações das empresas concessionárias de energia elétrica, água, esgoto,

rede estabilizada, rede lógica e etc. deverão ser respeitadas.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para

reduzir a formação de poeira.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não deverá

obstruir o trânsito de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas.

O material de demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade de carga

deste.



Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem através

de lavagem.

O pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser eliminado através de varrição, evitando

a poeira nestes locais.

Os serviços de demolições ou retiradas deverão ser complementados com a remoção

(transporte do material retirado até o local de armazenamento) e, após, encaminhado ao bota fora

(aterro). Esse aterro deverá ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal com

licenciamento ambiental para tal operação.

Não se pode jogar lixo e resíduos orgânicos nem restos de alimentos nas caçambas, pois

isso torna mais difícil o reuso, reciclagem e a destinação. Separe sempre os resíduos. Caçamba é

destinada apenas para entulhos.

Todo material que será reutilizado deverá ser armazenado adequadamente pela empresa

contratada, sendo esta responsável por qualquer avaria.

A PMMG indicará local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local deverá
possuir chaves e a mesma deverá ter responsável indicado pela PMMG.

Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos a PMMG, esta

deverá se resguardar com recibo de entrega.

3. ELEVAÇÃO

Por se tratara de uma adequação na estrutura existente deverá ser realizado estudo nas
alvenarias que receberão os perfis metálicos e tesouras. As mesmas deverão ser preparadas
adequadamente e esterem devidamente alinhadas para receber as estruturas metálicas conforme
projeto de estrutura.
Correção de Fissura e Trincas

Deverá ser executado o fechamento das fissuras/trincas com entelamento corretivo com a
execução de uma massa acrílica para vedação Fechatrinca Vedacit ou similar, resistente a
intempéries e raios solares e telas para trincas que não estejam estabilizadas. Aceita pinturas
isentas de solvente, à base de látex ou de emulsões acrílicas.

A execução deverá iniciar com a abertura das trincas e fissuras no formato de V. A
superfície deve estar perfeitamente limpa e isenta de poeira. Umedecer ligeiramente a superfície
antes da aplicação da massa acrílica, para melhorar a aderência do produto e evitar retrações
excessivas.

3.1 Alvenaria de Bloco Cerâmico
Os blocos cerâmicos, também denominados tijolos de barro furados serão de procedência conhecida e

idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam,



isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas,
faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.

Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7170
e NBR 8041, para tijolos maciços. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função
estrutural, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras,
trincas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais.

3.1.1 Processo Executivo
As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e

alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja
espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos
serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. As camadas de
argamassa deverão ser aplicadas na juntas na posição horizontal e vertical cobrindo todos os lados
os tijolo.

A argamassa de assentamento, o chapisco, emboço e reboco das três primeiras fiadas do
pano de alvenaria deverão receber aditivo impermeabilizante na sua mistura.

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia,
no traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da
Fiscalização poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo,
quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização.

Deverá ser prevista o uso de tela galvanizada de fios de 1,65 mm, com malha de 15 x 15
mm. O tamanho da tela deve ser proporcional à largura da parede. Mas o comprimento total da
tela padrão é de 50 cm, ficando com dobra de 10 cm, junto ao pilar e outra de 40 cm assentada na
junta horizontal entre os blocos.

A tela deverá ser fixada na estrutura utilizando finca pinos. Cravar os pinos de aço zincado
com arruela. Manter a tela sem dobrar, encostada no pilar, até o momento de sua dobra sobre a
argamassa.

A tela será inserida a cada duas fiadas, de forma que fique 10 cm junto ao pilar e 40 cm
embutida na junta horizontal, entre os blocos. Verificar o detalhe em anexo.

A elevação do pano de alvenaria deverá ser executada o mais tarde possível, atendendo
cronograma de obra. Caso não seja possível retardar a elevação do pano de alvenaria, o
travamento, através de encunhamento, deverá ser realizado, no mínimo, após duas semanas do
assentamento dos tijolos.

3.1.2 Inspeção pela Contratada
Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela

CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o
esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o
projeto.

4. ESQUADRIAS

4.1 Esquadrias de Madeira

Todas as esquadrias deverão ser revisadas e logo após, caso não haja nenhum

impedimento, serão tratadas com anti-cupim, lixadas e pintadas em verniz acetinado.



Portas de abrir prancheta, incluindo marcos, batentes e alisares, revestido em ipê
champanhe, para pintura em verniz acetinado.

Os batentes serão maciços do tipo regulável, com guarnições maciças retas reguláveis com
corte superior em meia esquadria. Entre o batente e a alvenaria deverá ser aplicada espuma de
poliuretano. No batente haverá borracha amortecedora anti-impacto e anti-ruído.

4.1.1 Materiais
A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades,

carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade,
resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos,
rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras
de tipos diferentes.

Todas as peças de madeira receberão tratamento anti-cupim, mediante aplicação de
produtos adequados, em conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos a serem
utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova d’água.

As esquadrias e peças de madeira serão armazenadas em local abrigado das chuvas e
isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

As dobradiças deverão ser do tipo 4x3”, em aço inox com rolamento (referência Lafonte,
dobradiça 395 com rolamento), sendo instaladas 03 unidades por folha, conforme projeto. O
conjunto de fechadura será com maçaneta do tipo alça, roseta tipo externa e fechadura em inox
para tráfego intenso (referência Lafonte, conjunto 517, inox lixado).

4.2 Ferragens

4.2.1 Maçanetas e Fechaduras para Portas
As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e

especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão fornecidas
juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias.

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do
fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos
necessários à instalação nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de
modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

A fechaduras adquiridas deverão ser para portas externas, internas e de banheiro. Própria para local de
tráfego intenso ou tráfego médio, para consultórios e escritórios, grau de segurança alto ou superior, grau de
resistência à corrosão nível 2 ou superior, conforme NBR-14913 da ABNT.

O conjunto de fechadura e guarnições deverão possuir garantia de 10 anos de funcionamento. As
chaves deverão ser anti-violação e ter seus segredos gerados por computador.

As portas de madeira de abrir terão maçaneta e fechadura em inox lixado, modelo tipo alavanca, roseta
externa e fechadura para tráfego intenso. Este mesmo modelo será utilizado nas portas de alumínio com
fechamento em vidro temperado.

Modelo tipo alavanca, acabamento cromado acetinado ou inox lixado. Ferragens Modelo de referência:
La Fonte Linha Architect, conjunto 6236 (maçaneta 236 em zamak, espelho 616 em inox, acabamento cromado
brilhante) ou equivalente.

4.2.2 Processo Executivo
A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos

ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a
conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou
outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens.

As ferragens não destinadas à pintura como dobradiças serão protegidas com tiras de papel ou fita crepe,
de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

As maçanetas e espelhos não deverão estar montados para que não ocorra danos posteriores como
manchas ou detritos sobre as peças causando imperfeições descaracterizando o acabamento superficial e o
produto original.
4.2.3 Inspeção pela Contratada



Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo a
verificar os componentes dentro da embalagem, a conformidade dos materiais e acabamentos com as
especificações de projeto, bem como o ajuste, fixação e funcionamento das ferragens.

As caixas das maçanetas deverão permanecer em posse da contratada juntamente com a nota fiscal de
compra do produto.

5. REVESTIMENTOS

Impermeabilização

Antes do início do revestimento deverá ser realizada a correção da umidade na base das paredes

removendo todo o revestimento, chegado na alvenaria, até a altura de 60 cm a partir do piso acabado. Avançar

com a impermeabilização no piso aproximadamente 40 cm, para evitar que a umidade possa infiltrar no encontro

do piso com a parede. Aplicar uma argamassa polimérica, flexível, termoplástica indicada para vedar e eliminar

vazamentos e umidade com broxa ou trincha, na forma de pintura, em 3 a 4 demãos, obedecendo intervalo de

aproximadamente 6 horas entre elas.

Chapiscar com cimento: areia grossa lavada (1:3), amolentar com a solução de uma resina sintética, de

alto desempenho, que proporciona excelente aderência das argamassas Bianco ou similar. As superfícies a serem

chapiscadas, reparadas, revestidas e estucadas devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade e

umedecidas antes da aplicação.

Refazer o reboco com argamassa cimento: areia média (1:3), adicionando 2 kg de aditivo

impermeabilizante /saco de cimento (50 kg), espessura 1 cm Vedacit ou similar.

Obs.: Fazer a impermeabilização com o tempo estável. É imprescindível o uso de equipamentos de proteção

individual (EPI) e seguir as recomendações dos fabricantes.

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros, serão da

melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

5.1 Chapisco
O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco, para que não ocorra

absorção, principalmente pelos blocos, da água necessária à cura da argamassa do chapisco.

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. As três primeiras

fiadas de alvenaria receberá chapisco com aditivo impermeabilizante na mistura da argamassa. Os chapiscos

serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4, deverão ter espessura

máxima de 5 mm.

aditivo impermeabilizante na mistura



Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros

elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

A argamassa tem que ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a alvenaria a ser revestida.

5.2 Reboco
O reboco só poderá ser aplicado 48 h após a pega completa do emboço, e depois do assentamento dos

peitoris, contra batentes e marcos.

A superfície deverá ser limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa.

As três primeiras fiadas de alvenaria receberá reboco com aditivo impermeabilizante na mistura da

argamassa.

O reboco será realizado como revestimento de argamassa única, fabricada com cimento Portland,

calcário e aditivos (não contem cal), preparada em estado seco e homogêneo. A espessura do revestimento deve

ser entre 1,5 cm e 2,5 cm. Acima de 2,5 cm, a aplicação deve ser realizada em duas camadas. A argamassa com

boa trabalhabilidade é aquela que se mantém coesa ao ser transportada, mas não adere à colher de pedreiro ao ser

projetada; deixando penetrar a colher de pedreiro, porém sem ser fluida; se distribui facilmente e preenche todas

as reentrâncias do substrato (base); não endurece rapidamente quando aplicada.

Inicialmente, é preciso identificar os pontos de maior e menor espessura utilizando esquadro e prumo.

Depois, assentar, com a mesma argamassa a ser utilizada no revestimento as taliscas de cerâmica, de preferência

nos pontos de menor espessura. Transferir o plano definido por essas taliscas para o restante do ambiente,

assentando então as demais. O taliscamento do teto deve ser feito com auxílio de nível de mangueira ou nível a

laser, considerando uma espessura mínima do revestimento de 5 mm no ponto crítico da laje. Posicionar e

chumbar as cantoneiras metálicas para acabamento dos cantos vivos em argamassa. Executar as mestras entre as

taliscas verticais e aplicar a argamassa de revestimento em chapadas ou com desempenadeira de madeira,

espalhando-a até a espessura necessária e comprimindo-a fortemente com a colher de pedreiro. Aguardar o

puxamento (momento em que, pressionando os dedos, estes não conseguem penetrar na argamassa,

permanecendo limpos) para então sarrafear a argamassa com régua de alumínio apoiada sobre as mestras, de

baixo para cima, recobrindo todas as falhas. Como acabamento, é preciso utilizar desempenadeira de madeira

e/ou feltrada (ou espuma densa). Para melhorar o acabamento dos cantos, utilizar desempenadeiras de canto

interno e de quina.

Para reboco de fachadas, os andaimes necessários a aplicação da argamassa deverão ser montados de

forma a não apoiá-los nas paredes (afastados cerca de 20 cm delas).

As juntas de trabalho (juntas de dilatação) tem de ser executadas logo após o desempeno da superfície.

Caso não sejam previstas juntas de dilatação na fachada a fiscalização deverá ser consultada para avaliação de

instalação. As juntas deverão ser marcadas com auxílio do nível de mangueira e, em seguida o risco deverá ser

realizado com a utilização de um frisador.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a

superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo

ondulações ou falhas, em conformidade com as indicações de projeto.

5.3 Pinturas
Introdução



Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

i. as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a

remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;

ii. as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

iii. cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;

iv. igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um

intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;

v. deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:

vi. isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

vii. separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros

materiais;

viii. remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor

adequado, sempre que necessário.

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões

mínimas de 0,50 x 1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Deverão ser usadas

as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou

Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção

recomendada. As camadas serão uniformes, não poderá ter tintas escorridas, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres

de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e

periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa

e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados

materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em locais

desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

A tinta empregada deverá ser de primeira linha e seguir as especificações de materiais da PMMG, com

o fito de se obter a padronização visual em todo o Estado.

Materiais

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do

fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos.

Processo Executivo

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para o tipo de

pintura a que serão submetidas.

Para todos os serviços de pintura interna e externa parede e teto o custo de andaime, cavalete ou

balancim já estão inclusos.

5.3.1 Preparação para pintura em alvenaria e teto (fundo selador)
Após a cura da alvenaria e laje, limpe e elimine o pó e aplique o selador acrílico.



A aplicação deverá ser com rolo de lã.

A aplicação entre demãos deverá aguardar a quantidade de horas entre demãos

indicada pelo fabricante.

A diluição com água deverá ocorrer no percentual indicado pelo fabricante.

5.3.2 Emassamento
O reboco novo deverá ser lixado e ter o pó totalmente eliminado. Após a cura e

secagem por, no mínimo, 30 dias, o selador acrílico deverá ser aplicado. Após secagem

conforme fabricante.

Deverá ser aplicada uma primeira demão, esperar a secagem, por no mínimo 12h, lixar

adequadamente e aplicar nova demão, retirando todas as irregularidades, nivelando e

corrigindo imperfeições. Esperar secar por 12 h e lixar novamente.

5.3.3 Pintura em Paredes Internas

Antes de receber a pintura, as paredes, onde constar, deverão receber reboco, selador e emassamento

com massa corrida acrílica.

A pintura deverá ser realizada com tinta acrílica, acabamento semi brilho, seguindo projeto

arquitetônico. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência a marca Coral primeira linha,

executando no mínimo duas demãos, rendimento por embalagem (lata 18 L) 350 - 380 m² por demão. Diluição

indicada pelo fabricante: 60% com água potável para todas as demãos, em superfícies seladas.

5.3.4 Pintura no teto

A superfície para recebimento da tinta deverá ser preparada com emassamento utilizando massa corrida

PVA de primeira linha, perfeitamente nivelada e sem a presença de irregularidades pontuais, com recobrimento

mínimo de duas demãos.

Entre uma demão e outra utilizar lixa fina. Esperar um intervalo mínimo de 6 h entre as demãos. Lixar

perfeitamente a última demão.

Todas as superfícies que irão receber a pintura deverão estar previamente preparadas, limpas e livres de

partículas soltas, poeiras ou quaisquer resíduos. Após a limpeza, as superfícies receberão uma demão de tinta

primária ou seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser pintado.

A segunda demão só será aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as

recomendações do fabricante.

5.3.5 Pintura das Esquadrias de Madeira
As portas, marcos e alisares após o devido preparo da superfície, será aplicada uma demão de verniz

acetinado, conforme projeto, na diluição indicada pelo fabricante.

Após 24 horas, a superfície será lixada com lixa fina, espanando-se o pó e plicando-se outra demão do

verniz. Repetir essa operação para a última demão.



6. PISOS

Antes da execução do piso deverá ser executado uma camada de 12cm de aterro com terra

apropriada em material orgânico que deverá ser compactada e regularizada.

6.1 Piso Cimentado
Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado a lona para evitar a passagem de

umidade. Essa camada deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas no

solo.

O Piso em concreto deverá ser Usinado e Bombeado com FCK 25 Mpa polido mecanicamente (nível

zero/laser) na espessura indicada de no mínimo 8cm e armado com tela de aço CA 60, tipo Q92. A contratada

deverá apresentar o atestado do ensaio de corpo de prova do concreto.

Sobre o concreto ainda sem cura serão fixadas e niveladas às juntas plásticas de no mínimo 40mm de

largura de modo a formar painéis com as dimensões 2,00x2,00m. A profundidade das juntas deverá alcançar a

camada de base do piso. Somente após deverá ser realizado o polimento.

Deverão ser tomadas precauções no esquadrejamento entre canto das paredes e contra-piso, que deverão

formar triedros perfeitos.

Com o piso acabado, será realizado alisamento do concreto utilizando lâmina de concreto para retirada

de todos os poros com variação de ângulo. O concreto deverá ser polido mecanicamente por pessoas e

equipamentos especializados.

6.2 Pisos Cerâmicos

O piso cerâmico deverá apresentar as seguintes características: dimensão 40 x 40 cm ou

superior, cor “gray”, resistência a abrasão classe PEI 5, absorção de água inferior a 6,0% (BIIa),

resistência ao risco maior ou igual a 6,5, resistência do esmalte a manchas classe 4 (removível

com produto de limpeza fraco, tipo detergentes convencionais), resistência ao ataque químico

classe GB (resistência química média).

Rejunte: próprio para cerâmica deve estar em harmonia com o piso, não sendo muito claro

nem muito escuro. No assentamento, usar a dimensão de junta mínima especificada pelo

fabricante para a cerâmica pretendida. A permeabilidade <1,0cm³, resistente a

compressão >10Mpa, absorção de água por capilaridade <0,30g/cm².

Os pisos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura

homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de

fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces

planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.
Os produtos deverão possuir a marca de certificação do INMETRO.

O armazenamento e o transporte das peças serão realizados de modo a evitar quebras,

trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão

empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam. Os rodapés e demais



peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os

pisos.

Processo executivo

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao

revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de

instalações embutidas.

No caso de pisos sobre solo, a base será constituída por um lastro de concreto magro, com

resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. As superfícies dos contrapisos

serão ásperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos cerâmicos será iniciado após a

conclusão das paredes e do forro ou teto da área de aplicação. Antes do assentamento, os

contrapisos deverão ser limpos e lavados cuidadosamente.
Os batentes deverão estar instalados e conferidos, com folga prevista para o assentamento da cerâmica.

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a fixação,

com argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da área de

aplicação, nas cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e

espalhada uniformemente com auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima

de 2,5 cm. Em seguida será iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em água

limpa durante vinte e quatro horas. A disposição das peças deverá ser planejada em função das

características da área de aplicação, a fim de diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto

quanto possível, as eventuais juntas verticais do revestimento das paredes. Serão tomados

cuidados especiais no caso de juntas de dilatação,soleiras e encontros com outros tipos de pisos.

De preferência, as peças recortadas serão assentadas com o recorte escondido sob os rodapés,

cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates.

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e

batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, sem

desníveis entre as peças. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e continuamente controlado,

de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm.

Quarenta e oito horas após o assentamento, deverá ser realizado o rejuntamento com a

seguinte argamassa: Argamassa pré-fabricada para rejuntamento flexível em piso cerâmico, tipo II

conforme NBR 14.922 da ABNT, anti-fungo, composição cimento (cinza ou branco estrutural),

agregados minerais, pigmentos inorgânicos, aditivos e polímeros. Características: permeabilidade

<=1,0 cm³, resistência a compressão >= 10 Mpa, absorção de água por capilaridade <= 0,30 g/cm².

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza

final do piso deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido

muriático, diluído em água na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o

rejuntamento.
Inspeção pela Contratada



A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito

alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para

o escoamento das águas. Não será admitida a ocorrência de sons cavos decorrentes do assentamento incorreto da

peça cerâmica.

Inspeção da Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Contratada, de modo a verificar o

perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e

caimentos de 0,5% para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

7. COBERTURA

Toda área de cobertura do Centro de Abastecimento de Farmácia inclusive Galpão de

Medicamento está sendo trocada. A retirada das telhas existentes deverá ser realizada em período de tempo

seco e a cobertura não deverá, em hipótese nenhuma, ficar descoberta. Caso a estrutura física do prédio seja

danificada por falha na execução a contratada será responsabilizada e deverá realizar as correções pertinentes

exigidas pela contratante sem ônus ao contrato.

A cobertura do Centro de Abastecimento de Farmácia receberá nova cobertura termo-

acústica e calha de concreto impermeabilizada com manta asfáltica mais proteção mecânica.

As calhas de concreto deverão ser finalizada com a declividade correta para os bocais e

decidas já existentes e arredondamento dos cantos vivos com argamassa. Não será aceito acumulo

de água nas calhas.

O rufo que será executado no Galpão de Medicamento deverá ser engastado na alvenaria

do Prédio do Centro de Abastecimento de Farmácia. Toda lateral da cobertura deverá margear o

prédio.

7.1 Telha Termo-Acústico

As telhas termo-acústico deverão observar a especificação descrita em projeto, ser de

30mm e de comprimento único quando os apoios forem inferiores a 12 metros, a largura deverá

ser padrão de 1000 mm. Serão de procedência conhecida e idônea, com superfície polida, cantos

retilíneos, isentas de rachaduras, pó ou sujeira, danos na pintura, arranhões, furos e amassamentos.

As chapas de aço galvalume deverão ter a seguinte composição: 55% de alumínio, 43,5%

de zinco e 1,5% de silício, garantindo a durabilidade.

As telhas deverão vir de fábrica preenchida com espuma rígida, devendo ser observado o

processo de execução que deverá ser por injeção automática em linha de processo contínuo. Não

será aceito outro processo diverso do descrito acima.

A espuma deverá ser executada por processo de INJEÇÃO de poliol e isocianeto entre as

telhas. Esses dois componentes líquidos transformam-se em uma espuma rígida e impermeável,

que adere ao aço galvanizado da telha. Com essa injeção ocorre a polimerização e um

entrelaçamento entre as células fechadas do poliuretano rígido e os cristais de fosfato, em forma



de agulhas, o que transforma o conjunto aço + espuma rígida em um bloco mecanicamente

estruturado.

O processo deverá ser de forma totalmente automática e contínua para que a injeção de

espuma em alta pressão garanta perfeita homogeneidade e evitando bolhas no núcleo, sendo por

mão de obra especializada.

O trapézio deverá ser preenchido com a espuma regida de Poliuretano Expandido

até o nível horizontal do alinhamento da telha. A parte inferior da telha abaixo do trapézio

será uma linha contínua preenchida com poliuretano e fechamento com o revestimento

inferior de acabamento.

Não será aceito outro processo executivo de fabricação além do descrito acima, como:

colagem da espuma ou outro tipo de isolante nas telhas, independente se vier de fábrica ou for

executada in-loco.

Revestimento Superior: Aço Pré-Pintado espessura técnica de 0,43mm ou 0,50mm.

Trapezoidal TP30, cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns) e pintura de acabamento em

poliéster (18 a 22 microns) cor branco gelo (padrão RAL 9003).

Núcleo da Telha em espuma regida de Poliuretano Expandido (PUR/PIR): espessura

30mm a 50mm de acordo com especificado em projeto, Classe R1, tipo auto extinguível, com

densidade média de 38 a 42 Kg/m3 e tolerância descrita na norma ABNT-NBR 11949-

9.Condutividade térmica: 0,028 Kcal/h.m.°C.

Revestimento Inferior: Do mesmo revestimento superior. O revestimento em chapa de

aço, deverá ter o encontro das telhas com travamento, encaixe macho-fêmea.

O empilhamento poderá ser efetuado com as telhas na posição horizontal, ligeiramente

inclinadas, com espaço suficiente para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das

extremidades com o solo. As peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos

cuidados, juntamente com as telhas.

Os conjuntos de fixação serão acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicação do

tipo e quantidade e protegidas contra danos. A fixação será feita com parafusos autoperfurante

PB 12.1/4 – 14 x 4” (ponta 04 - sem pintura) em aço galvanizado TCP4 DUH EPDM, com

acabamento superficial Ecoseal e vedação dupla (duas arruelas com diâmetros distintos)

arruela em AL Neobond. Arruela e parafuso deverão ser em peça única. Rebites, fitas

adesiva em polietileno tipo Tacky-Tape 22,2mm na transversal e Tacky-Tape 9,5mm na

longitudinal ou equivalente. Os acabamentos externos serão em, cumeeiras externa trapezoidal (que

deverá seguir a inclinação/angulação do telhado), rufos superiores dentados, acabamentos internos

(cumeeira interna) em galvalume, acabamento trapezoidal com pingadeira, acabamento lateral

com pingadeira e outros materiais que se fizerem necessários ao perfeito funcionamento do

sistema. Os parafusos deverão ser colocados na onda alta da telha garantindo a estanqueidade e

ultrapassar até atingir a estrutura de sustentação. No encontro as telhas deverão ter parafusos



de costura tipo PB1/4-14x7/8” P01 e arruela dupla de EPDM (duas arruelas com diâmetros

distintos). Arruela e parafuso deverão ser em peça única.

A última telha deverá ter pingadeira e a água não poderá ter contato com o núcleo.

Toda especificação das telhas será realizada e observada na aquisição do produto devendo

o fiscal ser cientificado formalmente anteriormente ao processo de instalação das telhas, sendo o

responsável pela execução responsabilizado por instalação de material divergente do descrito

acima.

Processo Executivo

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de

sustentação com os projetos. Se existirem irregularidades, serão realizados os ajustes necessários.

O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes. As telhas

serão fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos autobrocantes, porcas e arruelas,

de conformidade com a especificação do fabricante.

O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas

do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação. Serão

obedecidos os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do

telhado.

O traspasse transversal deverá ter uma transposição mínima de 25 cm com o uso da fita de

vedação.

Para garantir a estanqueidade das telhas serão colocadas fitas de vedação (conforme

especificação acima) na extensão dos transpasse na transversal e na sobreposição longitudinal

entre telhas, entre telhas e cumeeiras e entre telhas e acabamentos.

No caso de estruturas de sustentação metálicas, não será admitido o contato direto das

telhas com os componentes da estrutura, a fim de evitar a corrosão eletrolítica na presença de

umidade. Deverá ser interposta uma camada isolante entre as superfícies de contato, constituída

por resinas sintéticas, produtos betuminosos, fibras, tinta à base de cromato de zinco ou zarcão.

O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira

adequadamente apoiadas nas telhas.

Os parafusos não devem danificar ou amassar as telhas no momento de sua fixação. Por

isso deverá ser utilizado arruelas 1” duplas para evitar que as telhas amassem. Todo parafuso

deverá ser calafetado em toda sua extensão e na cabeça após a fixação.

A cumeeira deverá estar em perfeito alinhamento e declividade com a telha evitando-se

aberturas. A fixação da cumeeira deverás ser executado junto com a telha não sendo aceito rebite

e aberturas entre cumeeira e telha.

As exigências feitas pelo fabricante devem ser seguidas rigorosamente, modificações

deverão ser contaquitadas a Contratante.



Telha de referência ISOESTE ou equivalente.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA, de

modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais,

bem como a fixação e vedação da cobertura.
Não serão aceitas telhas manchadas, amassadas ou com aspecto que prejudique a qualidade da telha.

7.2 Engradamento Metálico para Sustentação das Telhas
Toda a cobertura do Centro de Abastecimento de Farmácia e Galpão de Medicamento está recebendo nova

estrutura metálica que deverá seguir Projeto de estrutura Metálica, tratada contra corrosão e pintada conforme

planilha orçamentária.

No prédio do Mezanino já existe estrutura metálica, contudo a mesma deverá ser revisada e caso não seja

necessário a substituição do engradamento o custo deste serviço, previsto em planilha deverá ser estornado.

A fixação da estrutura metálica com os chumbadores deverá ser conforme projeto sendo a fixação em

alvenaria ser executada com chumbadores expansivos.

A estrutura é formada por perfis laminando Açominas em Aço ASTM A572 Grau 50, perfis laminadas em

Aço ASTMA36 e perfis dobrados, também emAço ASTMA36, cobertos com telhas Termo-acústicas

Normas utilizadas

AISC ASD 89 – American Institute of Steel Construction - Allowable Stress Design;

NBR 8800 – Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios;

NBR 6120 – Cargas Para o Cálculo de Estruturas de Edificações;

NBR 6123/88 – Forças Devidas ao Vento em Edificações;

Materiais Adotados

Perfis Laminados ASTM A36; Perfis Laminados Açominas ASTM A572 Grau 50; Chapas ASTM

A36;Chumbadores Hilti ou equivalente; Parafusos Principais ASTM A325; Parafusos

Secundários ASTM A307; Eletrodo Solda AWS E7018.

Perfis
Os perfis laminados a serem utilizados na fabricação deverão atender as tolerâncias dimensionais

definidas na norma ASTM A6/A6M.

Os perfis compostos de chapas soldadas serão produzidos pelo fabricante da estrutura metálica ou

adquiridos de terceiros devendo apresentar-se dentro das tolerâncias dimensionais definidas nesta especificação.

Os perfis de chapa finas laminados a frio, adquiridos de fornecedores ou executados pelo próprio

fabricante da estrutura, deverão ter os comprimentos previstos nos desenhos de fabricação, a fim de que sejam

eliminadas soldas intermediárias. Tais perfis deverão ainda seguir as seguintes observações:

Tolerância no comprimento

c. Até 1 metro = 1,0 mm.

d. Para cada metro seguinte = 0,5 mm.

Empeno das peças

a) 0,25% do comprimento total.



b) Os perfis não poderão apresentar fissuras nas dobras.

Qualquer desempeno que se fizer necessário poderá ser alcançado por processos mecânicos ou pela

aplicação localizada de uma quantidade limitada de calor, sendo, que neste caso, a temperatura das áreas

aquecidas não deverá exceder 650 ºC.

Os cortes das chapas de composição dos perfis executados a oxigênio deverão preferencialmente ser

realizados através de máquinas, devendo as arestas serem livres de rebarbas e outras imperfeições.

O aplainamento ou acabamento de arestas de chapas ou perfis cortados em tesoura ou a gás não é

necessário, exceto quando especificamente indicados nos desenhos de fabricação ou quando estiver incluída em

uma determinada preparação para soldagem.

Ligações Parafusadas
Os parafusos e respectivas porcas deverão ser estocados limpos de sujeira e ferrugem, principalmente

nas roscas, sendo indispensável guardá-los levemente oleados.

Os furos para parafusos terão normalmente 1,5mm a mais que o diâmetro nominal do conector.

Se a espessura do material não for maior que o diâmetro nominal do parafuso acrescida de 3mm, os

furos poderão ser puncionados. Nos casos em que a espessura do material for maior que o diâmetro nominal do

parafuso acrescida de 3mm, os furos deverão ser obtidos em furadeiras ou então puncionados e posteriormente

alargados.

Quando necessário, os furos para parafusos deverão ser alargados através do uso de alargadores, não

sendo permitida a utilização de maçarico. As rebarbas externas de orifícios furados e alargados deverão ser

removidas.

As regiões com furos para ligações por atrito deverão apresentar-se perfeitamente desempenadas e

isentas de pintura, óleo, graxa, ferrugem e poeira, para evitar a redução do coeficiente de atrito.

Ligações Soldadas
Todas as soldas deverão obedecer às especificações da norma AWS D1.1. A dimensão mínima para

solda de filete será de 5mm, a menos que a solda não seja estrutural. A dimensão máxima do filete será igual a

espessura da chapa mais fina que estiver sendo soldada, desde que o filete não ultrapasse 14mm, quando deverá

ser usada solda de penetração.

Todas as juntas de topo deverão ser de penetração total usando-se para isto um chanfro duplo ou

simples, ou de cobre-junta, conforme as dimensões da peça e a posição da junta e de acordo com os detalhes

nos desenhos de fabricação.

Uma atenção especial deverá ser dada às juntas sujeitas à fadiga, quando deverão ser tomados os

cuidados de esmerilamento ou arredondamento para evitar a concentração de tensões.

As superfícies preparadas para a soldagem deverão estar livres de rebarbas, graxas, tintas e outros

resíduos. No caso do chanfro das chapas ter sido executado por maçarico, as bordas deverão ser esmerilhadas.

Os eletrodos para solda manual deverão ser do tipo AWS-A 5.1 ou A 5.5, E-70XX e para solda

automática de arco submerso deverá ser seguida a especificação AWS-A 5.17, F7XEXXXX.

Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem deverão ser armazenados e

manuseados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados elementos úmidos, danificados ou sujos, nem

arames enferrujados, conforme procedimento da AWS.



Os serviços de soldagem somente poderão ser executados por soldadores qualificados por sistema de

testes para o tipo de solda que irão executar, devendo os resultados desses testes serem devidamente registrados

e acompanhados. Deverá ser mantido pelo fabricante um registro completo com as indicações do soldador

responsável por cada solda importante executada. Os custos desta qualificação e registro correrão por conta do

fabricante.

O fabricante, quando solicitado, deverá apresentar uma Especificação de Procedimento de Soldagem –

EPS, devidamente certificada, para cada tipo de junta.

Quando necessário, em função da espessura das chapas a serem soldadas, deverá ser executado o pré-

aquecimento das mesmas, antes da soldagem de acordo com as especificações AWS.

A soldagem, sempre que possível deverá ser feita em posição plana, usando-se para isso de

dispositivos adequados.

Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de “Chapas de espera” para início e

fim das soldas. O primeiro passe das soldas de penetração total deverá ter sua raiz extraída antes de se iniciar a

solda do outro lado, possibilitando, assim, uma penetração completa e sem descontinuidade, devendo também

ser feita uma cuidadosa limpeza de escória após cada passe.

As soldas deverão ser executadas em uma sequência adequada para cada tipo de peça, de forma a

minimizar os efeitos causados por tensões residuais e empenos.

As soldas automáticas deverão ser executadas através de operação contínua, sem paradas ou partidas

intermediárias.

As soldas que apresentarem defeitos tais como trincas, inclusão de escória, porosidade, mordeduras,

penetração incompleta, etc., e que estiverem fora das tolerâncias indicadas nesta especificação, deverão ser

removidas por meio de esmerilhamento ou goivamento e convenientemente refeitas.

Uma atenção especial deverá ser dada às dimensões dos filetes de solda, os quais serão medidos com o

auxílio de gabaritos adequados, evitando-se tanto o super quanto o infradimensionamento.

Deverão ser removidas por meio de esmeril todas as rebarbas, respingos e marcas feitas por solda de

dispositivos temporários usados na fabricação.

Marcação
Todos os elementos estruturais deverão receber no seu lado esquerdo “marcas de montagem”,

anotadas a tinta, (com altura mínima de 38 mm) e puncionadas, de forma a permitir sua fácil e segura

identificação no campo quando dos trabalhos de montagem.

Inspeção
O Fabricante deverá proporcionar aos inspetores as facilidades e equipamentos necessários à

realização de inspeção e dos testes requeridos.

Quando for necessária a pré-montagem de parte das estruturas metálicas, ela deverá ser realizada antes

de se iniciarem os trabalhos de pintura.

Os serviços de inspeção deverão seguir basicamente o seguinte roteiro, o qual poderá sofrer

modificações ou acréscimos quando da contratação dos serviços:

a. Inspeção visual das estruturas metálicas pela contratante;

b. Controle dimensional de acordo com os desenhos de fabricação e tolerâncias admissíveis;

c. Controle da matéria prima através de certificados de teste de qualidade emitidos na sua origem ou de

relatórios de ensaios executados pelo fabricante;



d. Controle das soldas, através da verificação dos certificados de pré-qualificação de soldadores, dos

processos de soldagem, da preparação das juntas para solda, das dimensões das soldas, dos alívios de

tensão e ensaios não-destrutivos (ultra-som, gamagrafia, líquido penetrante, etc.), onde necessário;

e. Controle de furações e respectivos acabamentos;

f. Controle de acabamento, limpeza e pintura das superfícies metálicas;

g. Acompanhamento e controle de pré-montagem e embarque das estruturas.

Tolerâncias
As estruturas metálicas deverão ser fabricadas obedecendo-se prioritariamente às tolerâncias indicadas

nos desenhos de fabricação, bem como as apresentadas nesta especificação. Para os casos não previstos,

deverão ser seguidas as recomendações contidas nas normas.

Embalagem
Todo o material pronto para ser embarcado deverá ser devidamente acondicionado. A embalagem

deverá ser nova e feita de maneira que seja facilmente manuseada.

As peças menores como parafusos, porcas, arruelas, chapas de ligação e outras, deverão ser

acondicionadas em caixas com peso bruto máximo de 100 kg.

Todas as peças pertencentes a um mesmo tipo de estrutura deverão ser acondicionadas em volumes

com a mesma identificação.

As embalagens, caixas e volumes deverão ser marcados claramente, indicando-se o tipo da estrutura,

conteúdo e quantidade, de tal forma que no recebimento possam ser facilmente conferidos.

Expedição
Nenhum material ou estrutura poderá ser embarcado sem que tenha sido anteriormente liberado pela

inspeção.

A responsabilidade do Fabricante na expedição se estende a entrega do material fabricado no local

estabelecido no contrato.

Dentro deste limite de responsabilidade, caberá ao fabricante o embarque das estruturas devidamente

protegida contra empenos, perdas e outras avarias durante o transporte.

As peças de grande porte deverão ser convenientemente imobilizadas com cabos de aço e esticadores

ou por meio de calços de madeira fixados ao veículo de transporte.

As peças de pequeno porte tais como talas, cantoneiras, tirantes ou outros elementos avulsos deverão

ser embalados em amarrados e etiquetados. Chumbadores, parafusos, porcas e arruelas deverão ser

acondicionados em sacos ou caixas de madeira devidamente etiquetados.

Uma especial atenção deverá ser dada à colocação de calços de madeira para evitar o atrito entre as

peças, bem como as deformações ocasionadas pela solicitação das mesmas segundo eixos de inércia diferentes

dos considerados nos dimensionamentos das respectivas seções.

MONTAGEM

Montagem de Coberturas
As coberturas serão executados utilizando telhas trapezoidais em chapa de aço galvanizada.

A CONTRATADA deverá utilizar cabos guia e trava quedas durante a execução dos serviços.

As telhas devem ser montadas em sentido contrário ao vento, iniciando pelo beiral até a cumeeira, com

cuidado para não danificar a peça.



Nunca pisar diretamente sobre as telhas. Montá-las pisando sobre tábuas apoiadas nas terças, evitando

o alargamento ou estreitamento das telhas, o que poderá comprometer a sua largura útil. Se a obra tiver duas

águas, a montagem deverá ser simultânea em ambos os lados, para garantir o alinhamento com a cumeeira.

Conferir o recobrimento útil instalado a cada 20m.

Recobrimento Frontal
Considerar variação em função da inclinação do telhado (i):

c. Para 3% < i < 5% - Adotar recobrimento de 500 mm e utilizar fitas de vedação;

d. Para 5% < i < 15% - Adotar recobrimento de 250 mm;

e. Para i > 15% - Adotar recobrimento de 200 mm

Recobrimento Lateral
Considerar variação em função da inclinação do telhado (i):

i. Para 3% < i < 5% - Recomenda-se recobrimento duplo, com fixador de abas (1/4"14x7/8") a cada

500mm com aplicação de fita de vedação;

ii. Para i > 5% - Recomenda-se recobrimento simples, com fixador de abas a cada 750mm.

Segurança
Em função dos riscos no processo de instalação das telhas, utilizar os Equipamentos de Proteção

Individual (EPI) adequados e observar a Norma NR 18 - Item 18.18 - "Serviços em Telhados”.

VX Fiscalização
O Montador deverá permitir o livre acesso da Fiscalização, a qualquer lugar da obra durante o período

de tempo em que durar o serviço.

GARANTIAS
A CONTRATADA deverá garantir os trabalhos executados contra materiais defeituosos, falhas de

mão-de-obra e métodos de execução dos serviços.

7.3 Calhas
As calhas deverão ficar totalmente apoiadas ou, caso suspensas, presas com suporte a cada 1,20 m.

As junções das calhas deverão ser rebitadas com rebite pop a cada dois cm, com transposição mínima

de 3 cm e soldadas umas às outras na parte superior e inferior com solda de estanho e chumbo, proporção 70% e

30%, respectivamente, de modo que fique totalmente estanque.

Verificar a inclinação e o perfeito funcionamento das calhas e descidas de tubos de água pluvial.

Não serão admitidas calhas amassadas, furadas, remendadas e que esteja empoçando água.

A CONTRATATA deverá verificar se não há nenhum resto de material nas calhas.

7.4 Rufos
Os rufos deverão ser totalmente engastados na alvenaria, nunca encostados.

As emendas deverão ser rebitas e soldadas na parte superior com solda de estanho e chumbo, proporção

70% e 30%, respectivamente.

A inclinação deverá ser rigorosamente acompanhada para evitar acúmulo de água.

8. RODAPÉ E SOLEIRAS



Deverá ser utilizado o granito cinza Corumbá polido, para composição das peças como soleiras e

peitoril.

Todas as peças deverão ser polidas em todas as faces aparentes.

Os detalhes de instalação e acabamento das peças a serem executadas deverão ser realizados conforme

projeto, assim como suas dimensões e espessuras.

8.1 Rodapé em Granito e Cerâmico

Deverá ser utilizado o Granito Cinza Corumbá polido, Granito Bege polido e peças

cerâmicas para composição das peças devendo seguir o projeto arquitetônico.

Todas as peças deverão ser polidas em todas as faces aparentes.
Os detalhes de acabamento das peças a serem executadas deverão ser realizados conforme projeto assim

como suas dimensões e espessuras.

8.2 Soleira em granito cinza Corumbá
As soleiras deverão ser em Granito Cinza Corumbá polido e Granito Bege polido, espessura 20 mm,

com previsão adequada para o local a que se destina, em conformidade com o nível do piso em cerâmica e com

os batentes previamente instalados.

9. IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1 Manta Asfáltica

Deverão ser utilizados o feltro asfáltico tipo 250/15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3, de

conformidade com as Normas NBR 12190 e NBR 9228 e especificações de projeto. O feltro ou

manta asfáltica não poderá apresentar furos, quebras ou fissuras e deverá ser recebido em bobinas

embaladas em invólucro adequado. O armazenamento será realizado em local coberto e seco. O

asfalto será homogêneo e isento de água. Quando armazenado em sacos, deverá ser resguardado

do sol.

Processo Executivo

Os serviços de impermeabilização deverão ser realizados por empresa especializada e de

comprovada experiência.

9.1.1 Preparo da Superfície

A superfície a ser impermeabilizada será convenientemente regularizada, observando os

caimentos mínimos em direção aos condutores de águas pluviais, com argamassa de cimento e

areia no traço volumétrico 1:3 e espessura de 2 cm (em torno dos condutores de águas pluviais).

Todas as arestas e cantos deverão ser arredondados e a superfície apresentar-se lisa, limpa,

seca e isenta de graxas e óleos. As áreas mal aderidas ou trincadas serão refeitas.

Para instalação da manta asfáltica a superfície deverá estar seca, firme, sem trincas ou

saliências, retirados todos os elementos estranhos presentes na superfície a ser impermeabilizada.



Nos rodapés, a manta ficará embutida na alvenaria, para isso, o encaixe é de no mínimo 3

cm, com altura de, no mínimo,15 cm, sendo os cantos arredondados (meia-cana).

9.1.2 Aplicação da Manta

Após o preparo, toda superfície sobre a qual será aplicada a manta, inclusive os ralos e

paredes laterais, será imprimada com duas demãos de primer asfáltico. A manta só poderá ser

colada, no mínimo, após 6 horas da aplicação do primer asfáltico, dependendo das condições de

temperatura e ventilação do local.

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Inicialmente a superfície será imprimada com uma solução de asfalto em solventes

orgânicos. Esta solução será aplicada a frio, com pincel ou broxa. Quando a imprimação

estiver perfeitamente seca, deverá ser iniciada a aplicação da membrana ou manta, que será

composta de diversas camadas de feltro ou manta colados entre si com asfalto.

É importante certificar-se de que não há bolhas de ar embaixo da manta.

O número de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverão obedecer

às indicações de projeto, respeitadas as disposições dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da Norma NBR 12190.

As emendas das mantas deverão se sobrepor no mínimo 10 cm e serão defasadas em ambas as

direções das várias camadas sucessivas.

Nos pontos de localização de tubos de escoamento de águas pluviais, deverão ser

aplicadas bandejas de cobre sob a manta asfáltica, a fim de dar rigidez local, evitando o

rompimento da manta originado pela movimentação do tubo e a infiltração de água entre o tubo e

a manta aplicada. A última camada deverá receber uma demão de asfalto de acabamento.

A 2ª bobina da manta deve sobrepor a 1ª (transpasse) em 10 cm, no mínimo.

A fim de evitar qualquer infiltração, é necessário que seja feito, após a colagem das

mantas, o reaquecimento das emendas dando o acabamento. Este serviço “biselamento” aquece a

colher de pedreiro e alisa as emendas, exercendo leve pressão sobre a superfície da manta asfáltica.

Nas superfícies verticais, em 1º lugar, deve-se levar a manta do piso até cobrir parte da

meia-cana. Depois, colar outra manta, fazendo a parte do rodapé e descendo no piso 10 cm

(transpasse). O trecho do rodapé fica com manta dupla. Nas paredes, estruturar a argamassa com

tela galvanizada, malha 1/2”.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superfície receberá proteção com

argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, na espessura mínima de 2 cm, com

requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas com asfalto e caimento adequado, conforme detalhes do

projeto.

As áreas verticais receberão argamassa traço volumétrico 1:4, precedida de chapisco. Se

apresentarem alturas superiores a 10 cm, dever-se-á estruturá-las com tela metálica.
Detalhe de Ralos



Com o maçarico, aplicar a manta asfáltica descendo cerca de 10 cm na parte interna do

ralo e deixando cerca de 10 cm para fora, o qual será cortado com um estilete. As tiras serão

coladas sobre a imprimação.

Sobrepor um pedaço de manta em toda a extensão do ralo e cortar em forma de “pizza” a

área correspondente ao diâmetro do ralo, a qual será colada no interior do tubo.

A grelha deve obrigatoriamente ser fixada na proteção mecânica.

Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, de modo a verificar o

preparo das superfícies e a aplicação das camadas de manta, de conformidade com as

especificações de projeto. Antes da aplicação da camada de proteção, serão executadas as provas

de impermeabilização, na presença da Fiscalização.

Se for comprovada a existência de falhas, deverão estas serem corrigidas na presença da

Fiscalização e em seguida realizadas novas provas de impermeabilização. O processo deverá se

repetir até que se verifique a estanqueidade total da superfície impermeabilizada.

A prova de água será executada do seguinte modo:

i.serão instalados nos coletores de águas pluviais pedaços de tubos, com altura determinada

em função da sobrecarga de água admissível, a ser fornecida pelo autor do projeto, a fim

de permitir o escoamento da água em excesso a vazão durante a prova ou as chuvas;

ii. a seguir, a área será inundada com água, mantendo-se durante 72 horas, no mínimo,

a fim de detectar eventuais falhas da impermeabilização.

9.2 Argamassa Impermeável

Serão utilizados cimento Portland, areia e aditivo impermeabilizante em traço especificado.

O cimento Portland deverá satisfazer às Normas do INMETRO e será armazenado sobre uma

plataforma de madeira, em local coberto e seco.

A superfície a ser impermeabilizada deverá se apresentar limpa isenta de corpos estranhos,

sem falhas, pedaços de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades serão

tratadas, de modo a obter uma superfície contínua e regular. Os cantos e arestas deverão ser

arredondados e a superfície com caimento mínimo adequado, em direção aos coletores.

A superfície a ser impermeabilizada receberá um chapisco com cimento e areia no traço

1:3. A argamassa impermeável será executada com cimento, areia peneirada e aditivo

impermeabilizante no traço volumétrico 1:4. A proporção de aditivo/água deverá obedecer às

recomendações do fabricante. Após a “pega” do chapisco, será aplicada uma camada de

argamassa impermeável, com espessura máxima de 1 cm. Será aplicado novo chapisco nas

condições descritas, após a “pega”, nova demão de argamassa impermeável, com espessura de 2



cm, que será sarrafeada e desempenada com ferramenta de madeira, de modo a dar acabamento

liso. A cura úmida da argamassa será executada no mínimo durante 3 dias.

Finalmente, após a cura, toda a superfície receberá colmatagem com aplicação de uma

demão de tinta primária de imprimação e, em seguida, duas demãos de asfalto oxidado e quente,

reforçada nos cantos, arestas e em volta dos tubos com véu de fibra de vidro amarelo, de

conformidade com o projeto e a Norma NBR 9227.

Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela

CONTRATADA, de modo a verificar o preparo das superfícies e a aplicação das camadas de

argamassa, de conformidade com as especificações de projeto. Após a “cura” da argamassa

impermeável e antes da colmatagem final, deverá ser executada a prova de água como teste final

de impermeabilização.

Eventuais falhas detectadas deverão ser reparadas na presença da Fiscalização.

10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Materiais e Equipamentos

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no local da obra por

processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fábrica ou em laboratório, por meio de ensaios, a

critério do Contratante.

Neste caso, o fornecedor deverá avisar com antecedência a data em que a inspeção poderá ser

realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá conferir a discriminação

constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que deverá estar

de acordo com as especificações de materiais, equipamentos e serviços.

Caso algum material ou equipamento não atenda às condições do pedido de compra, deverá ser

rejeitado. A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á,

basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

d. conferir as quantidades;

e. verificar as condições dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem

trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;

f. designar as áreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em

consideração os tipos de materiais, como segue:

g. estocagem em local abrigado - materiais sujeitos à oxidação, peças miúdas, fios, luminárias,

reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros;



h. estocagem ao tempo - peças galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos),

cabos em bobinas e para uso externo ou subterrâneo.

10.1 Processo Executivo

10.1.1 Instalação de Eletrodutos

Corte

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme

disposição da NBR 5410.

Dobramento

Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90º, conforme NBR 5410. O

número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90º ou equivalente a 270º,

conforme disposição da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metálicos deverá ser executado a frio, sem enrugamento,

amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC deverá ser executado adotando os seguintes

procedimentos:

c. cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a

executar e abrir roscas nas duas extremidades;

d. vedar uma das extremidades por meio de um tampão rosqueado, de ferro, provido de

punho de madeira para auxiliar o manuseio da peça, e preencher a seguir o eletroduto com

areia e serragem; após adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peça,

vedar a outra extremidade com um tampão idêntico ao primeiro;

e. mergulhar a peça em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140ºC, por tempo suficiente

que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do líquido serão

os estritamente necessários à operação;

f. retirar em seguida a peça aquecida da cuba e procurar encaixá-la num molde de madeira

tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da

curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o

resfriamento da peça deve ser natural.

Roscas

As roscas deverão ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte deverá ser feito

aplicando as ferramentas na seqüência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo.

O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a execução das

roscas, as extremidades deverão ser limpas com escova de aço e escareadas para a eliminação de

rebarbas.



Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios

cortados deverão ser rejeitados, mesmo que a falha não se situe na faixa de aperto.

Conexões e Tampões

As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais

como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna, bem como a

continuidade elétrica. Serão utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e

evitar a corrosão, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema.

Durante a execução e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e

conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão

ser removidas antes da colocação da fiação. Nos eletrodutos de reserva, após a limpeza das roscas,

deverão ser colocados tampões adequados em ambas as extremidades, com sondas constituídas de

fios de aço galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metálicos, incluindo as caixas de chapa, deverão formar um sistema de aterramento

contínuo. Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados com declividade mínima de 0,5 %,

entre poços de inspeção, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos

serão instalados em envelopes de concreto, com face superior situada, no mínimo, 1 m abaixo do

nível do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serão colocados sobre os vergalhões da armadura inferior.

Todas as aberturas e bocas dos dutos serão fechadas para impedir a penetração de nata de cimento

durante a colocação do concreto nas formas. Os eletrodutos nas peças estruturais de concreto

armado serão posicionados de modo a não suportarem esforços não previstos, conforme

disposição da NBR 5410.

Nas juntas de dilatação, a tubulação será seccionada e receberá caixas de passagens, uma de cada

lado das juntas. Em uma das caixas, o duto não será fixado, permanecendo

livre. Outros recursos poderão ser utilizados, como por exemplo a utilização de uma luva sem

rosca do mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serão montados antes de serem executados os

revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serão fixadas nas caixas por meio de buchas e

arruelas rosqueadas. Após a instalação, deverá ser feita verificação e limpeza dos eletrodutos por

meio de mandris passando de ponta a ponta, com diâmetro aproximadamente 5 mm menor que o

diâmetro interno do eletroduto.

10.1.2 Caixas e Conduletes

Deverão ser utilizadas caixas:

8. nos pontos de entrada e saída dos condutores;

9. nos pontos de emenda ou derivação dos condutores;

10. nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos;



11. nas divisões dos eletrodutos;

12. em cada trecho contínuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou

substituição de condutores.

Poderão ser usados conduletes:

e. nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação;

f. nas divisões dos eletrodutos.

Nas redes de distribuição, a utilização de caixas será efetuada da seguinte forma, quando não

indicadas nas especificações ou no projeto:

ix. octogonais de fundo móvel, nas lajes, para ponto de luz;

x. octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados paralelos, nos extremos

dos ramais de distribuição;

19. retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou

interruptores em número igual ou inferior a 3;

20. quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou para

conjunto de tomadas e interruptores em número superior a 3.

As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às paredes, presas a pontos dos

condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligação

perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverão também

ser providas de tampas apropriadas, com espaço suficiente para que os condutores e suas emendas

caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos, que completem a

montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100x50 mm (4"x2") serão

montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalação aparente, deverão seguir as indicações de projeto.

As caixas de arandelas e de tomadas altas serão instaladas de acordo com as indicações do projeto,

ou, se este for omisso, em posição adequada, a critério da Fiscalização. As diferentes caixas de

uma mesma sala serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no

seu conjunto.

10.1.3 Enfiação

Só poderão ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou mais e que tenham

proteção resistente à abrasão.

A enfiação só poderá ser executada após a conclusão dos seguintes serviços:

b. telhado ou impermeabilização de cobertura;

c. revestimento de argamassa;

d. colocação de portas, janelas e vedação que impeça a penetração de chuva;



e. pavimentação que leve argamassa.

Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha

embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiação, poderão ser usados

lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiação poderão ser

usados fios ou fitas metálicas.

As emendas de condutores somente poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiação

de condutores emendados, conforme disposição da NBR 5410. O isolamento das emendas e

derivações deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores utilizados.

A enfiação será feita com o menor número possível de emendas, caso em que deverão ser

seguidas as prescrições abaixo:

d) limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;

e) para circuitos de tensão entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita solante

formar espessura igual ou superior à do isolamento normal do condutor;

f) executar todas as emendas dentro das caixas.

Nas tubulações de pisos, somente iniciar a enfiação após o seu acabamento. Todos os condutores

de um mesmo circuito deverão ser instalados no mesmo eletroduto.

Condutores em trechos verticais longos deverão ser suportados na extremidade superior do

eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificação do isolamento na saída do

eletroduto, e não aplicar esforços nos terminais.

10.1.4 Cabos

Instalação de Cabos

Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de indicadores,

firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais se faça necessário.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serão feitas com conectores de pressão ou luvas de

aperto ou compressão. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverão ser

revestidas com fita de borracha moldável até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual serão

aplicadas, em meia sobreposição, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposição do

isolamento deverá ser igual ou superior à camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverão ser executadas conforme

recomendações do fabricante.

Circuito de áudio, radiofreqüência e de computação deverão ser afastados de circuitos de força,

tendo em vista a ocorrência de indução, de acordo com os padrões aplicáveis a cada classe de



ruído. As extremidades dos condutores, nos cabos, não deverão ser expostas à umidade do ar

ambiente, exceto pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de emendas, junções

ou terminais.

Instalação de Cabos em Dutos e Eletrodutos

A enfiação de cabos deverá ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar

comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante

para facilitar a enfiação, se necessário, deverá ser adequado à finalidade e compatível com o tipo

de isolamento dos condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial

neutra, porém, não será permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivações de condutores só serão aprovadas em caixas de junção. Não serão

permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligações de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos seguintes

critérios:

a. cabos e cordões flexíveis, de bitola igual ou menor que 4 mm², terão as pontas dos

condutores previamente endurecidas com soldas de estanho;

b. condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados, sem solda, por

conectores de pressão ou terminais de aperto.

10.1.5 Luminárias, reatores e lâmpadas
Serão instaladas luminárias de sobrepor conforme disposição existente no projeto elétrico.

Luminária Fluorescente, de sobrepor, 2x32W, sem aletas corpo em chapa de aço com pintura

eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento ref. 3007 Itaim

As Lâmpada serão de LED tubular, base G13,1200mm, 92 Leds, 6500K, luz branca fria.

10.2 Recebimento

10.2.1 Generalidades

O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos

equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as instalações elétricas

somente poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento,

comprovadas pela Fiscalização e ligadas à rede de concessionária de energia local.

As instalações elétricas só poderão ser executadas com material e equipamentos examinados e

aprovados pela Fiscalização. A execução deverá ser inspecionada durante todas as fases de

execução, bem como após a conclusão, para comprovar o cumprimento das exigências do contrato

e desta Prática.



Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas pela

Fiscalização e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima referida não isentará a

Contratada de sua responsabilidade.

10.2.2 Verificação Final das Instalações

A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição do

capítulo 7 da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos

instalados, no que se refere às especificações e perfeito estado.

Será conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram colocados

no mesmo eletroduto. Será verificado o sistema de iluminação e tomadas no que se refere a

localização, fixações, acendimentos das lâmpadas e energização das tomadas.

Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos disjuntores, aperto dos

terminais dos condutores, proteção contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos

com carga total; também serão conferidas as etiquetas de identificação dos circuitos, a placa de

identificação do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o

funcionamento do trinco e fechadura.

Será examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu

sentido de rotação e as condições de ajuste dos dispositivos de proteção. Serão verificados a

instalação dos pára-raios, as conexões das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos

cabos de descida e suas conexões com a rede de terra.

Será examinada a rede de terra para verificação do aperto das conexões, quando acessíveis, sendo

feita a medição da resistência de aterramento. Será examinada a montagem da subestação para

verificar:

a. fixação dos equipamentos;

b. espaçamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra;

c. condições e ajustes dos dispositivos de proteção;

d. existência de esquemas, placas de advertência de perigo, proibição de entrada a pessoas não

autorizadas e outros avisos;

e. aperto das conexões dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento;

f. operação mecânica e funcionamento dos intertravamentos mecânicos e elétricos;

g. facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura.

11. PAISAGISMO

11.1 Grama
A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou comprimento

e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as mesmas características da de plantio.

As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm,

em local próximo à área de utilização, no máximo com um dia de antecedência.



11.2 Preparo do Terreno para Plantio

Limpeza

O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao

desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não biodegradáveis,

materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou cobertos por uma

camada de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de

aterro dos entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o indicado no projeto,

considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A vegetação daninha será

totalmente erradicada das áreas de plantio.

12. ANDAIMES

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e fixação serão feitos por

profissional legalmente habilitado. Os andaimes têm de ser dimensionados e construídos de modo

a suportar, com segurança, as cargas de trabalho a que estarão sujeitos. O piso de trabalho dos

andaimes deve ter forração completa, não escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e

resistente. Serão tomadas precauções especiais quando da montagem, desmontagem e

movimentação de andaimes próximos às redes elétricas. A madeira para confecção de andaimes

deve ser de primeira qualidade, seca, sem apresentar nós e rachaduras que comprometam a sua

resistência e mantida em perfeitas condições de uso e segurança. É proibida a utilização de aparas

de madeira na confecção de andaimes. Os andaimes têm de dispor de sistema de guarda-corpo (de

90 cm a 1,2 m) e rodapé (de 20 cm), inclusive nas cabeceiras, em todo o perímetro, com exceção

do lado da face de trabalho. É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes ou

anular sua ação. Não é permitido, sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio de escadas e

outros elementos para se atingir lugares mais a altos. O acesso aos andaimes só pode ser feito de

maneira segura. As plataformas de trabalho terão, no mínimo. 1,2 m de largura.

Nunca se poderá deixar que pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de madeira.

Não será permitido, sobre as plataformas de andaime, o acúmulo de restos, fragmentos,

ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou incômodo aos operários.

Caso a obra necessite de outro tipo de andaime como Andaime Balancim, Andaime

Suspenso, Cadeira Suspensa, etc. a fiscalização deverá ser informada para dar parecer de

aprovação e avaliar a necessidade.
Não serão aceitos andaimes improvisados.

13. DRENAGEM PLUVIAL



Para a execução da drenagem pluvial projeto, planilha e memorial deverão ser seguidos e

qualquer dúvida ou divergência deverão ser esclarecidos com o autor do projeto.

A drenagem deverá ser executada no pátio do Centro Farmacêutico com a execução de

canaletas meia-cana, grelhas e recomposição do asfalto.
É terminantemente proibido o lançamento de água pluvial em caixas de esgoto e o lançamento do

esgoto em caixas de água pluvial

A canalização de esgoto e canalização de água pluvial somente poderá cruzar a água fria em cota

inferior.

As caixas de inspeção/passagem deverão ser em concreto pré moldado quando autorizado pela

fiscalização ou quando indicados em projetos e planilha. As tampas deverão receber reforço em aço e concreto

quando estiverem instaladas na pista de rolamento e poderão ser pré moldadas quando em lugares mais isolados

como jardins.

Durante a instalação dos equipamentos (canaletas, grelhas, caixas e tubulação) deverão ser tomados

cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento devendo a escavação das valas estarem com a

inclinação para rua.

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura

possível.

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço),

constituído por camada de concreto simples. O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade,

isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as especificações do projeto.

As juntas das tubulações de concreto serão executadas com argamassa de cimento e areia na proporção

1:3 ou outro traço aprovado pela Fiscalização. A argamassa, depois de devidamente preparada, deverá ser

aplicada de modo a preencher o vazio existente entre a ponta e a bolsa dos tubos unidos.

No enchimento dos vazios deverá ser usada a colher de pedreiro, sendo o acabamento dado com auxílio

de desempenadeira. Durante a cura da argamassa, as juntas deverão ser molhadas e mantidas cobertas com panos

ou sacos de cimento molhados.

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada

deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos

serviços já executados. Caso a água esteja retornando ou parada no interior das canaletas a Contratada deverá

refazer o serviço deixando o caimento para a rua.

13.1 Canaleta e Grelha de Ferro Fundido e Grelha Ralo em Concreto

As grelhas e canaletas deverão obedecer a NBR 10160 com a capacidade de carga

adequado ao local das intervenções seja elas C250 ou D400. As canaletas deverão ser em concreto

meia cana com junta de vedação possibilitando uma instalação estanque. Encaixe para sustentação

da grelha em ferro fundido com travamento adequado ao canal evitando ruídos na passagem de

veículos ou grelhas soltas. Ref. Fuminas - Aço Linha Multidrain

As Grelhas Ralo em concreto deverão seguir o mesmo padrão das de ferro fundido.

A execução das canaletas deverão seguir as normas do fabricante e deverão estar com

caimento para a rede existente ou para a rua, evitando o retorno de água nela lançada.



Antes da instalação das grelhas amostras de referência deverão ser levadas a fiscalização

para análise e aprovação.

Não serão aceitos desnível ou degraus entre as canaletas e o piso acabado.

13.2 Caixas de Inspeção/Passagem

As caixas de inspeção/passagem deverão ser em concreto quando autorizado pela fiscalização ou quando

indicados em projetos e planilha. As tampas deverão receber reforço em aço e concreto quando estiverem

instaladas na pista de rolamento e poderão ser pré moldadas quando em lugares mais isolados como jardins.

14. PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA

14.1 Imprimaduras e Pintura de Ligação
Imprimadura ou pintura ligante, têm funções muito semelhantes e, ainda, materiais, processos

executivos também semelhantes. Diferem muito mais em função das condições das camadas subjacentes do que

propriamente dos materiais das próprias pinturas

A quantidade de asfalto a ser utilizada nas imprimaduras ou nas pinturas ligantes é da ordem de 0,8 a

1,6 litro por metro quadrado. Na distribuição, devem-se tomar todos os cuidados para que a pintura seja a mais

uniforme possível. Para tanto, é necessário que essa distribuição seja feita sob pressão, com barras de aspersão.

Os serviços para execução das imprimaduras betuminosas consistirão no fornecimento do material

betuminoso e na realização de todas as operações de execução e controle de qualidade necessárias.

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10 ºC, ou

em dias de chuva, ou quando a superfície a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de umidade.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar à obra deve apresentar, por parte do

fabricante/distribuidor, certificado de resultados de análise dos ensaios de caracterização, correspondente à data

de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao canteiro de serviço, se o período entre os

dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também indicação clara de sua procedência, do tipo e quantidade

do seu conteúdo e distância de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das

águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los.

Processo Executivo

O material a se utilizado será cimento asfáltico de petróleo do tipo CAP-7, satisfazendo à

Especificação EB 78/86.

A superfície sobre a qual vai ser executada a imprimadura será varrida, de modo a remover materiais

estranhos tais como solos, poeiras e materiais orgânicos.

A distribuição do material betuminoso não poderá ser iniciada enquanto não for atingida e mantida, no

material existente dentro do veículo distribuidor, a temperatura necessária à obtenção de viscosidade adequada à

distribuição.



O veículo distribuidor deverá percorrer a extensão a ser imprimada em velocidade uniforme, segundo

trajetória equidistante do eixo da pista. A distribuição será feita com a mangueira de operação manual sempre

que a superfície a ser imprimada não permitir a utilização de barra de distribuição. Nas fendas, a aplicação será

executada com o regador tipo bico de pato.

Execução da imprimadura e da pintura de ligação

A base a ser imprimada deve ser varrida por processo manual ou mecânico, de modo a eliminar todo o

pó e os materiais soltos existentes. Em seguida, aplica-se o material betuminoso adequado, na temperatura de

aplicação própria desse material. A quantidade de asfalto deve ser obtida regulando-se a velocidade do caminhão

distribuidor em função da vazão da bomba de asfalto. O consumo de asfalto e a área coberta deverão estar na

relação da quantidade fixada de pintura por metro quadrado. Essas quantidades, como já foi visto, oscilam entre

0,8 e 1,6 litro por metro quadrado, escolhendo-se a quantidade que resulte na completa absorção pela base no

período de 24 horas.

Quanto à uniformidade da pintura, é obtida com mais facilidade com a utilização de distribuidores

mecânicos. Com distribuidores manuais (canetas ou similar), a uniformidade depende essência!mente da

experiência do operador da mangueira.

Geralmente, deve-se dar preferência à imprimação de toda a largura da pista nas operações diárias.

Não sendo possível, pode-se trabalhar em meia pista, devendo-se, nesse caso, tomar os devidos cuidados nas

juntas, onde a superposição é uma consequência. Para evitar essa superposição, é necessário cobrir com papel ou

similar, transversal ou longitudinalmente à pista, evitando que o material atinja áreas não destinadas à pintura em

execução. As falhas que possam ocorrer geralmente são sanadas com aplicação manual de asfalto.

É aconselhável proceder à imprimadura com a base levemente úmida, a fim de evitar absorção muito

rápida da pintura e facilitar-lhe a distribuição.

Nenhum tráfego pode ser permitido sobre a superfície recém-imprimada. No caso de ser necessária a

utilização da superfície, mais tarde e ainda antes da execução do revestimento pelo menos 24 horas após a

execução, a pista imprimada deve ser coberta com uma camada de areia ou mistura de pedrisco e pó de pedra. A

imprimadura, nesse caso, costuma ser chamada de reforçada, e o tráfego por ela não pode exceder o período de

um mês. Essa limitação atende à própria definição de base de pavimento, que é uma camada destinada a resistir e

distribuir esforços verticais e não estar sujeita ao desgaste pela ação direta do tráfego. Essa condição é exercida

pelo revestimento.

No caso de a imprimadura receber o tráfego por algum tempo, é necessário executar uma nova pintura

ligante, por ocasião da execução do revestimento.

Os controles a serem efetuados na execução da imprimadura devem ser de quantidade, de temperatura

e de qualidade.

O controle de qualidade é feito visando constatar, com ensaios convenientes de laboratório, se o

material betuminoso está atendendo às especificações próprias.

O controle de temperatura deve ser feito em intervalos nunca inferiores a duas determinações por

período de trabalho e visa verificar se o material betuminoso está sendo aplicado na temperatura própria do

material utilizado.

A uniformidade da pintura não oferece grandes dificuldades com a utilização dos distribuidores, que

dispõem de dispositivos especiais de medidas de vazão e de velocidade. Porém, é importante verificar, antes de



cada aplicação, se os bicos da barra de aspersão estão permitindo completamente e de maneira uniforme a

passagem do material betuminoso.

Tanto a imprimadura quanto a pintura de ligação são medidas e pagas por metro quadrado de área

imprimada.

14.2 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Os serviços consistirão na execução de uma camada betuminosa usinada a quente, com equipamentos

adequados e controle necessário, seguindo o alinhamento, perfil, seção transversal típica e dimensões indicadas

no projeto.

Materiais

O agregado graúdo será constituído de pedra britada ou pedregulho (seixo rolado) britado. O agregado

fino consistirá nas partículas que passam na peneira n° 4 podendo ser constituído de areia, isento de torrões de

argila e matéria orgânica. O material de enchimento ou “filler” deverá constituir-se de partículas finas e inertes

em relação aos demais componentes, não plástico, como pó calcário, cal hidratada, cimento Portland.

Os agregados deverão ainda apresentar características físicas e mecânicas, conforme especificado em

projeto:

g. Abrasão Los Angeles determinada pelo Método DNER-DPT- M35-64;

h. Resistência à desintegração pela Método DNER-DPTM89- 64;

i. Equivalente de areia do agregado fino pelo Método DNER-DPT-M54-63;

j. Adesividade pelo Método DNER-DPT-M98-63 E M99- 63;

k. Composição granulométrica pelo Método DER-M15-61.

O material betuminoso será do tipo CAP-20 ou CAP- 55 deverá satisfazer às exigências contidas na

Especificação EB 78/86. Conforme a camada, intermediária ou de rolamento, a composição granulométrica

obedecerá ao especificado. A mistura betuminosa será dosada pelo método Marshall e deverá satisfazer aos

requisitos da especificação de materiais.

Não serão admitidas na execução, fixada a granulometria e o teor de betume, variações superiores a:

Peneira (mm) % Passando

19,00 e 12,50 ± 7%

9,50 e 4,80 ± 5%

2,00 e 0,42 ± 4%

0,18 ± 3%

0,07 ± 2%

Teor de asfalto ± 0,3%

Também poderão ser empregadas misturas que contenham materiais reciclados, fibras minerais,

polímeros, borrachas recicladas ou outros aditivos. Nesses casos deverão ser realizados estudos de dosagem

específicos.

Processo Executivo



Sobre a base ou sobre revestimentos antigos, depois de executada a imprimadura, a mistura será

distribuída com acabadora autopropulsionada, com mecanismo adequado para conformá-la aos alinhamentos,

perfis e seções transversais. A temperatura de aplicação da mistura no momento de aplicação não deverá ser

inferior a:

1. no caso de cimento asfáltico, 125 °C;

2. no caso de alcatrões, 75 °C.

O equipamento deverá deslocar-se a uma velocidade que permita a distribuição da mistura de forma

contínua e uniforme. No caso de duas camadas, a segunda será executada antes que a primeira receba tráfego,

evitando o emprego de nova imprimadura. Os trabalhos manuais atrás da acabadora serão reduzidos ao máximo.

Logo após a distribuição da mistura na pista, será iniciada a sua compactação. A rolagem será iniciada com rolo

de pneus com baixa pressão e aumentada à medida que a mistura for sendo compactada, suportando, portanto,

maiores pressões. O acabamento final será feito com rolos tipo tandem. As rodas dos rolos deverão ser molhadas

para evitar a sua adesão ao ligante. A compactação só terminará após atingir o grau fixado no projeto. Sempre

que for necessário fazer correções, estas serão executadas mediante remoção da parte defeituosa em toda a

espessura da camada, em área retangular ou quadrada, e substituição por mistura fresca, à temperatura adequada

para aplicação, compactando-a até obter a mesma densidade do material adjacente.

Durante todo o tempo necessário à execução das camadas e até o seu recebimento, a obra deverá ser

protegida contra a ação destrutiva das águas pluviais, trânsito e outros agentes que possam danificá-la.

Inspeção pela Contratada

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito

nivelamento do piso e arremates.

15. COMBATEA INCÊNDIO
O projeto de prevenção e combate a incêndio deverá ser rigorosamente seguido, e todas as instalações

deverão seguir as normas do Corpo de Bombeiros. Dúvidas deverão ser esclarecidas com o autor do projeto.

Os extintores deverão ser instalados seguindo altura contida no detalhe. As placas de sinalização de

equipamentos de combate a incêndio deverão ser instaladas seguindo altura contida no detalhe.

As placas de sinalização de equipamentos de combate a incêndio deverão ser instaladas seguindo altura

contida no detalhe.

Todas as instalações e projetos de Combate a Incêndio deverão seguir normas do Corpo de Bombeiro.

15.1 Reservatório Metálico tipo Taça

O reservatório Metálico tipo taça terá capacidade de 25.000 litros e estará incluso em sua instalação:

 Escada fixas tipo marinheiro interna e externa;

 Conexões de entrada e saída de água

 Dreno;

 Nichos para fixação;

 Guarda-Corpo;

 Corrimão no teto;

 Suporte de para-raio, luz de sinalização e bóia;

 Haste para descida de cabo de aterramento;

 Bocal para inspeção na tampa superior.



Para a execução as normas deverão ser seguidas.

 Normas de tanques soldados: ABNT-NBR 7821/83

 Fabricação: código ASME secção VIII, e AWWA D-100

 Projeto de estruturas de aço: ABNT-NBR 8800/86

 Pressão do projeto: ATM

 Temperatura do projeto: AMB

 Densidade do liquido: 1,0 g/cm3

 Velocidade do vento: Conforme ABNT NBR 6123/88

Soldas

As chapas de aço são soldadas internamente e externamente com arame MIG nº 09 ou eletrodo

revestido, por soldadores qualificados conforme a norma AWS A 5.18.

Aço

Aço carbono de baixa liga patinável, USI SAC 300 ou equivalente, com espessuras e procedimentos em

conformidade com o cálculo estrutural, considerando as normas técnicas em referência, de forma a garantirem a

integridade estrutural quando reservatório estiver cheio ou vazio e submetido aos esforços e cargas.

Pintura

Interno Pintura de fundo anti-oxidante PRIMER EPOXY, com proteção anti-corrosiva e atóxica, com

acabamento em EPOXY POLIAMIDA curado, ambas utilizadas em recipientes de armazenamento de água

potável, atestado pelo instituto ADOLFO LUTZ, com espessura de película seca em conformidade com as

normas técnicas da ABNT, com resistência física e química, aplicada sobre a superficie tratada.

Externo Pintura de fundo anti-oxidante PRIMER EPOXY, com proteção anti-corrosiva e atóxica, com

acabamento em ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO, ambos utilizados em recipientes de armazenamento de

água potável, atestado pelo instituto ADOLFO LUTZ, com espessura de película seca em conformidade com as

normas técnicas da ABNT, com resistência física e quimica, aplicado sobre a superfície tratada.

16. LIMPEZA
Após o término dos serviços acima especificados, proceder a limpeza do canteiro de obra. A edificação

deve ser deixada em condições de pronta utilização.

Deverá ser feito, periodicamente, desentulho da obra, mantendo-a sempre em perfeitas condições de

higiene , organização e limpeza, sendo esta obrigação da contratada.

No ato do recebimento, será verificado se a obra apresenta-se isenta de respingos de tintas, restos de

argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom visual e a qualidade dos serviços acabados.

17. INSTRUÇÕES GERAIS

A instalação de produtos equivalentes deverá ser precedida de consulta formal à administração pública

militar contratante, que avaliará a qualidade e a padronização estética do material.



A contratada deverá fornecer todos os subsídios necessários à proteção individual de seus trabalhadores

e dos visitantes.

Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverão seguir os preceitos da respectiva

norma.

Os projetos, planilha e memorial descritivo são documentos complementares. Dúvidas relacionadas ao

método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou planilhas deverão ser formalmente encaminhadas

ao fiscal responsável pela execução dos serviços contratados que indicará após consulta ao setor de engenharia

da contratante o procedimento a ser executado.

______________________________________
Renata Barbosa

Engº de Produção/Civil – CREA 125266D
Aux. da DAL/3



ANEXO “IX”

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º _____/2017

Contrato de execução da obra de construção do(a)
__________________ Polícia Militar, que entre si
celebram o Estado de Minas Gerais, por
intermédio do ________________________ e a
empresa _____________________________,
na forma ajustada.

Contrato para execução Contratação de empresa de arquitetura / engenharia destinada a executar

serviço técnico especializado para restauração da cobertura e reforma do centro de abastecimento de farmácia -

CAF do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte/MG, com o emprego de

mão-de-obra qualificada, materiais complementares, conforme relação constante do Anexo “X”, do

Edital e equipamentos necessários à execução dos serviços sob responsabilidade da empresa

Contratada, conforme descrições dos serviços contidos nos Anexos “X” e Projeto Básico da

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017, Processo de Compras 83/2017. O presente contrato será regido

pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e, no que couber, pela

Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, pelo Decreto Estadual 45.902, de 27 de janeiro de

2012, pela Resolução Conjunta SEPLAG /SEDE/JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007; e

pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007.

Cláusula Primeira - DAS PARTES

CONTRATANTE: _____________________________________ da PMMG

Endereço: _______________, Bairro _________, ____________/MG

Telefone nº (___) ____________ CNPJ: 16.695.025/0001-97

Representante Legal: _____________________________ CPF:_________________

CONTRATADA:

Endereço:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Representante Legal: CI/RG: CPF:

Telefone nº e-mail:

Cláusula Segunda - OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO
2.1. Este contrato tem por objeto à Contratação de empresa de arquitetura / engenharia destinada a executar

serviço técnico especializado para restauração da cobertura e reforma do centro de abastecimento de farmácia -

CAF do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, sito na Av. Do Contorno, 2.787, Bairro Santa Efigênia,

cidade de Belo Horizonte/MG, a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO



GLOBAL, com o emprego de mão-de-obra qualificada, materiais complementares e equipamentos

necessários à execução dos serviços sob responsabilidade da empresa Contratada, conforme descrições

dos serviços contidos nos Anexos “X” e Projeto Básico da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017,

Processo de Compra nº __/2017, e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste

Instrumento, independente de transcrição.

2.2. Os trabalhos, objeto deste Contrato, serão desenvolvidos de acordo com o Edital de Licitação e a Proposta

da Contratada que da mesma forma integram este Instrumento.

Cláusula Terceira – PREÇO

O preço global do presente contrato é de R$ _______________ (________________________) no

qual já estão incluídos todos os impostos, tributos, taxas, fretes e transportes, encargos sociais e

demais despesas para a execução da obra objeto da TOMADA DE PREÇOS ___/2017, conforme

planilha descritiva de serviços.

Cláusula Quarta - REAJUSTAMENTO

4.1 Os preços são irreajustáveis na vigência do contrato, ressalvadas as excepcionalidades previstas e

na forma da lei.

4.2 Nos casos de aumento ou diminuição de incidência tributária sobre o objeto contratado, os preços

poderão sofrer variação, na mesma proporção, ou de acordo com o impacto sobre o valor do contrato.

4.3 Nos casos de outros fatores que influenciam os preços do objeto contratado serão avaliados

isoladamente, sendo decididos na forma da lei, ou de acordo com o impacto sobre o valor contratado.

Cláusula Quinta - PRAZOS
5.1. A Contratada executará a obra observando rigorosamente o cronograma físico-financeiro aprovado pela

Contratante, em obediência as suas normas técnicas.

5.1.1. A Contratante poderá determinar ou admitir alteração do cronograma atendidas, sempre, as conveniências

administrativas.

5.1.2. A obra será iniciada após o recebimento da Nota de empenho, pela Contratada.

5.1.3. A obra deverá estar concluída no prazo de 90 (noventa) dias corridos, para o único Lote Licitado,

contados da data de recebimento, pela Contratada, da Nota de Empenho, podendo ser prorrogado ou suspenso

por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos da lei, por decisão prévia e expressa da Contratante.

5.1.4. A prorrogação do prazo da obra poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos do artigo 57, da Lei

federal nº 8.666/93.

Cláusula Sexta - MEDIÇÃO E PAGAMENTO
6.1. A Contratante pagará à Contratada, pelos trabalhos executados, os valores da planilha de preços integrante

da proposta da adjudicatária.

6.1.1. Os preços unitários da planilha são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, mobilização

e desmobilização, viagens e diárias, remuneração, tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como outras

incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza.

6.1.2. Quando na execução do Contrato ocorrerem acréscimos de quantitativos de serviços previstos na planilha

de preços original, estes serão considerados a preços constantes da proposta e incorporados ao Contrato mediante

Termo de Aditamento, observados os limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei federal nº 8.666/93.



6.1.3. Quando se tratar de serviços extras não previstos na planilha de preços original, estes serão pagos a preços

acordados entre as partes, a nível do mês do acordo e incorporados ao Contrato mediante Termo de Aditamento.

6.1.3.1. O valor inicial do Contrato deverá ser atualizado para efeito de cálculo do percentual a ser aditado,

observado o disposto no §1º, do artigo 65, da Lei nº 8.666/93.

6.1.3.2. A data do Termo Aditivo marcará o início da anualidade do mesmo para fins de reajustamento

de preços, na forma da lei.
6.2. As medições deverão estar em consonância com o cronograma físico-financeiro apresentado pela Contratada

e aprovado pela Contratante.

6.3. Em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços executados, ou da

madeira adquirida, a contratada deverá apresentar ao responsável pelo recebimento as notas fiscais de

aquisição dos produtos e subprodutos de madeira, e, no caso de madeira de origem nativa, deverão ser

acompanhadas dos documentos constantes no artigo 5º do Decreto estadual nº 44.903, de 24 de

setembro de 2008, sob pena de aplicação do artigo 46, da Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de

1998.

6.4. O pagamento dos serviços executados ocorrerá até 30 (trinta) dias contados a partir do

recebimento dos serviços pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais,

CPARM, observado o cronograma físico-financeiro aprovado pela Contratante, do mês subseqüente

ao da elaboração da medição realizada, será liberado mediante a apresentação pela Contratada dos

documentos relacionados subitem 6.3 deste Contrato, e se processará através Banco__________,

Agência nº___________ e Conta nº___________ que deverá constar na Nota Fiscal emitida pela

Contratada.
6.5 Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do serviço executado, o prazo de pagamento será suspenso e

somente será reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

6.6 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será realizado

acrescido de atualização financeira e juros de mora, entre as datas do vencimento e do efetivo

pagamento, utilizando-se como índice de correção a taxa referencial do sistema especial de liquidação

e Custódia (SELIC).
6.7 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso de

prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas,

caso em que não será devida atualização financeira.

6.8 Em nenhuma hipótese, a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar em virtude de ordens

verbais.

Cláusula Sétima – DA GARANTIA

7.1 A Contratada assegurará a garantia dos serviços prestados e dos materiais complementares por ela

utilizados, objeto deste Contrato, pelo período abaixo descrito, após a entrega definitiva da obra:

7.1.1 Vícios aparentes: 90 (noventa) dias, após o recebimento provisório;

7.1.2 Vícios redibitórios: 180 (cento e oitenta dias), após a sua constatação;

7.1.3 Vícios e patologias estruturais 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo,

independentemente da vigência do Contrato.



Cláusula Oitava – - DA GARANTIA CONTRATUAL
8.3 A execução plena deste contrato, pela CONTRATADA, está garantida pela quantia de

R$_______(__________________________________________________) representada por

_____________________________________________________ e correspondente a 5% (cinco por cento) de

seu valor estimado global, numa das modalidades previstas no § 1º do art. 56, da Lei nº 8.666/93, conforme

comprovante entregue à CONTRATANTE.

8.3 Na hipótese de prorrogação ou aditamento do contrato, reserva-se a CONTRATANTE o direito de

exigir reforço da garantia.

8.3.1 A garantia será devolvida à CONTRATADA após a execução deste Contrato, quando forem as

obrigações consideradas cumpridas em todos os termos deste instrumento e seus aditamentos.

8.3.2 A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das multas legais

aplicadas à Contratada em razão da execução do Contrato.

Cláusula Nona – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo chefe do Centro de Abastecimento

Farmacêutico ao qual competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o

previsto no edital, na proposta da CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de eventual

irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará

ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas

da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da

inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva

responsabilidade da CONTRATADA.

§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da

CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na

execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício

redibitório, como tal definido pela lei civil.

§ 2º - A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto do

fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e

da proposta da CONTRATADA.

Cláusula Décima – DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações das partes:

10.1 DA CONTRATADA

10.1.1 Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: barracões para depósito de

materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução da

obra;

10.1.2 Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente as condições do

Edital da Tomada de Preços e seus Anexos, as demais cláusulas deste Contrato, a proposta apresentada,

as normas da ABNT, especificações;

10.1.3 Assegurar até o recebimento definitivo da obra, a proteção e conservação de tudo que já tiver sido

executado e da garantia de execução de que trata a Cláusula Oitava deste Termo Contratual;



10.1.4 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabilidade,

apontados ou não pela fiscalização realizada pelo responsável técnico da PMMG;

10.1.5 Facilitar a fiscalização da PMMG, na inspeção das obras ou serviços no horário normal de trabalho,

prestando todas as informações solicitadas pelo Responsável Técnico;

10.1.6 Providenciar a colocação de Placa de Identificação da Obra, conforme modelos e local indicado pela

PMMG;

10.1.7 Informar à fiscalização da PMMG a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam

atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para

corrigir a situação, com registro no competente Diário de Obra;

10.1.8 Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que

executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a informam, sejam eles

elaborados ou não pela DAL/PMMG;

10.1.9 Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos operários e de

terceiros no perímetro da obra;

10.1.10 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e trabalhistas,

resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao CREA/MG;

10.1.11 Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme previsto nas

especificações técnicas particulares da obra, normas da DAL/PMMG e normas técnicas brasileiras;

10.1.12 O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pela Contratante, emitir mensalmente

documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela Contratante, durante o período estipulado

pela legislação vigente;

10.1.13 A DAL/PMMG poderá, por intermédio do responsável técnico ou designado por ela, aferir os testes e

ensaios de controle tecnológico, utilizando-se das instalações e instrumentos da Contratada.

10.1.14 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas e

emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a sua execução;

10.1.15 Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, quer para

outro local;

10.1.16 Encaminhar ao preposto da Contratante, até 5 (cinco) dias após o recebimento da Nota de Empenho, uma

cópia da ART - Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG;

10.1.17 Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização da DAL/PMMG;

10.1.18 Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la junto à

fiscalização da DAL/PMMG;

10.1.19 Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a fiscalização da

Contratante, que lançará a devida justificativa no diário de obra;

10.1.20 Designar, para a execução da obra contratada, empregados com bons antecedentes, reservando-se a

Contratante o direito de impugnar aquele que, a seu juízo, não preencha as condições exigíveis para os serviços

pertinentes;

10.1.21 Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações provisórias e definitivas

de água, esgoto, instalações de luz e força, de modo que, ao ser dada por concluída, possa a obra entrar em

funcionamento imediatamente.

10.1.22 Manter os empregados designados para a execução da obra devidamente uniformizados e

equipados com equipamentos de segurança individual (EPI) referente à função exercida no local,



observando, inclusive, todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho;
10.1.23 Substituir os empregados que, por qualquer motivo, não satisfizerem as condições requeridas pela

natureza dos serviços ou se portarem de maneira incompatível para o local, quando exigido pela Contratante;

10.1.24 Responsabilizar-se pela freqüência e cumprimento dos horários estabelecidos e pela permanência dos

empregados em serviço, incumbindo-se de substituir, imediatamente, os que se afastarem por licença médica,

férias ou não comparecimento ao trabalho por qualquer motivo, de maneira que, em nenhum momento, o serviço

sofra interrupções, sem ônus para a Contratante;

10.1.25 Apresentar ao final da obra as built completo, em meio magnético e uma cópia plotada e assinada pela

responsável técnico da contratada;

10.1.26 Responsabilizar-se em manter para a execução dos serviços, empregados de confiança, disciplinados e

que possuam documento de identidade, atestado de bons antecedentes e documentos trabalhistas absolutamente

em dia;

10.1.27 Acatar todas as orientações advindas da DAL/PMMG com relação à obra, prestando informações

exatas sobre os serviços desenvolvidos, não criando embaraços, bem como permitir, a qualquer tempo,

a vistoria de suas instalações, veículos e equipamentos;

10.1.28 No caso da utilização de madeira de origem nativa, a obrigatoriedade de utilização de produtos

ou subprodutos de madeira com procedência legal, certificada ou procedente de manejo florestal

sustentável;

10.1.29 Refazer, sem quaisquer ônus para a Contratante, todos os serviços porventura

inadequadamente executados;

10.1.30 Observar, rigorosamente, o Código Civil Brasileiro, principalmente no que tange à

Responsabilidade Civil, as Normas Técnicas da ABNT e as leis e regulamentos pertinentes;
10.1.31 Transportar o pessoal, materiais e/ou equipamentos até os locais de trabalho, em veículos apropriados,

adotando todas as providências cabíveis para evitar acidentes e responsabilizando-se pelos danos pessoais e

materiais que porventura possam ocorrer;

10.1.32 Receber, conferir, guardar e zelar pelos bens da PMMG que lhe forem confiados, os quais ficarão sob

sua responsabilidade, até o recebimento definitivo da obra, comprometendo-se com todos os ônus para a

devolução em perfeito estado de conservação;

10.1.33 Manter contato permanente, através de seu preposto, com a área gestora do Contrato para

tratar de assuntos relativos à obra;
10.1.34 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação apresentadas quando da

participação na Tomada de Preços.

10.2 DA CONTRATANTE

10.2.1 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade,

imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a

regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;

10.2.2 Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

10.2.3 Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado do que se dará

ciência à CONTRATADA;



10.2.4 Assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena execução do

contrato;

10.2.5 Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Quinta deste Contrato.

10.3 DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA
10.3.1 Os empregados da CONTRATADA relacionados com a execução da obra deverão possuir capacidade,

preparo e experiência comprovada para o desempenho dos serviços a que se propõem, reservando-se à PMMG o

direito de exigir, sem nenhum ônus para si, que a mesma providencie imediatamente a substituição daqueles que

não correspondam, por qualquer motivo, às exigências do serviço;

10.3.2 A PMMG poderá exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a remoção ou substituição de

qualquer empregado da mesma, cuja presença, a seu exclusivo critério, for considerada indesejável ou

inconveniente;

10.3.3 Os empregados da CONTRATADA não terão nenhum vínculo empregatício com a PMM,

sendo de responsabilidade daquela, todas as obrigações fiscais, trabalhistas, comerciais,

previdenciárias e outras correlatas.

Cláusula Décima Primeira – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso injustificado na

execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto

Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor

sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das

necessárias medidas de correção;

II – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes

percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço não

realizado;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta)

dias;

III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por

cento) sobre o valor do serviço não realizado, ou entrega dos materiais com vícios ou defeitos ocultos

que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das

especificações contratadas;

IV - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO

DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do

art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;

V - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,



que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de

sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

VI - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle,
pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.

VII - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, conforme disposto no § 4º,

do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;

VIII - O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de emissão de Documento de

Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de Processo Administrativo Punitivo (PAP), com

oferta de oportunidade de exercício dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

IX - O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC, a partir da constituição

em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com o valor corrigido

será emitido para fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.

X - Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido por ocasião da

COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de eventuais pagamentos ainda não efetuados

pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA.

XI - O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

XII - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou

caso fortuito.

XIII - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto,

atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que

fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;

XIV - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso

na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixará

novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

XV - A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a

Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo administrativo conclusivo pela aplicação da sanção,

quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual no 45.902/12.

Cláusula Décima Segunda – RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

12.1 A Contratada, além das responsabilidades atinentes à fase de execução do objeto contratado, responderá

pela qualidade, correção e segurança da obra nos termos da legislação pertinente;

12.2 A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e

qualificação exigidas no Edital de Licitação.

Cláusula Décima Terceira - RECEBIMENTO EMANUTENÇÃO

Executado o Contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos artigos 73, 74 e 75, da Lei federal nº 8.666/93.

Cláusula Décima Quarta – DA RESCISÃO

14.1 Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições previstas nos artigos 77 a 80 da Lei federal

nº 8.666/93;

14.2 Constitui motivo para a rescisão deste contrato o descumprimento, por parte do Contratado, dos requisitos

do artigo 5º, do Decreto estadual nº 44.903, de 24Set08, com fundamento nos incisos I e II do artigo 78, da Lei

federal nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções aplicáveis, mencionadas nas demais normas legais e

regulamentares pertinentes, e independentemente de eventual responsabilização na esfera criminal.



Cláusula Décima Quinta – DA VIGÊNCIA

15.1 O presente Contrato terá seu prazo de vigência até ____/___/2017, contado a partir de sua

publicação, podendo extinguir-se antes, caso ocorra à entrega total da Obra, sem prejuízo da garantia

prevista cláusula sétima.
15.2 A prorrogação do prazo de vigência deste Contrato poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos do

artigo 57 da Lei federal nº 8.666/93.

Cláusula Décima Sexta – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente Contrato poderá ser alterado em conformidade com o disposto no artigo 65, da Lei federal nº

8.666/93, com redação dada pelo artigo 1º da Lei federal nº 9.648/98.

Cláusula Decima Sétima - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº

1401.06.182.080.4473.0001.3.3.90.39.22.0.53.1bem como nas demais dotações e fontes de recursos

previstas no PARO 2.017, correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos exercícios futuros.

Cláusula Décima Oitava – DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma resumida, em

obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei federal n.º 8.666/93.

Cláusula Décima Nona – DO FORO

Fica eleito o foro de Erro: Origem da referência não encontrada/MG para dirimir quaisquer

dúvidas na aplicação deste contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato que,

depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele

extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.

Belo Horizonte/MG, __ de dezembro de 2017.

Márcio Antônio Gonçalves, Maj PM

Ordenador de Despesas

CONTRATADA

(Nome completo, CPF e RG)

FISCAL do CONTRATO

(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA

(Nome completo, CPF e RG)

Ronan Queiroz Souza

Assessor jurídico

118.346 - OAB/MG



ANEXO “V”

PROCURAÇÃO

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, Inscrição Estadual nº
____________________com sede à ______________________, neste ato representada pelo(s)
(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil,
profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s)
Procurador(es) o(s) Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a
quem confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do Estado de Minas Gerais (ou de forma
genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos
necessários para representar a outorgante na licitação NA MODALIDADE DE TOMADA DE
PREÇOS Nº 01/2017, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à Contratação de empresa de arquitetura /
engenharia destinada a executar serviço técnico especializado para restauração da cobertura e reforma
do centro de abastecimento de farmácia - CAF do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de
Belo Horizonte/MG (ou de forma genérica para licitações em geral), usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los,
negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos,
receber e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de
iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas
uma licitação).

Local, data e assinatura

RECONHECER FIRMA(S)



ANEXO “VI”

DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ...........................................,
sediada .............. (endereço completo) ................., por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................... e do CPF
n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para
sua habilitação no presente processo licitatório NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS nº 01/2017,
tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL, destinada à Contratação de empresa de arquitetura / engenharia destinada a executar serviço técnico
especializado para restauração da cobertura e reforma do centro de abastecimento de farmácia - CAF do Hospital
da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte/MG e que está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO “VII”

TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA
EXECUÇÃO DA OBRA

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra,)

TERMO DE COMPROMISSO

A Empresa __________________________, participante da Licitação NA MODALIDADE TOMADA DE
PREÇOS nº 01/2017, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA
POR PREÇO GLOBAL, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE
Contratação de empresa de arquitetura / engenharia destinada a executar serviço técnico especializado para
restauração da cobertura e reforma do centro de abastecimento de farmácia - CAF do Hospital da Polícia Militar
de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte/MG, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is)
Técnico(s) da mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s)
____________________________________________________ que está(ão) sendo apresentado(s) no presente
Termo.

Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente
será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pelo

______________________________________, da PMMG com a devida justificativa e desde que o(s)
novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no subitem 6.8 do Edital
e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência ao § 10, do artigo 30,



da Lei federal nº 8.666/93, com as respectivas conseqüências previstas no artigo 88, da referida Lei.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

CIENTE(S):
(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S))

ANEXO “VIII”

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

DECLARAÇÃO

DECLARO, para atender às exigências do Edital de Licitação NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº
___/2017, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A Contratação de empresa de
arquitetura / engenharia destinada a executar executar serviço técnico especializado para restauração da
cobertura e reforma do centro de abastecimento de farmácia - CAF do Hospital da Polícia Militar de Minas
Gerais, no município de Belo Horizonte/MG, que o Engenheiro
_________________________________________, CREA nº ____________________, Responsável Técnico da
Empresa _____________________________________, compareceu ao local da obra em ____/____/2.017, onde
tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações, objeto
da mencionada licitação, de acordo com o inciso III, do artigo 30, da Lei federal nº 8.666/93.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CREDENCIADO)

ANEXO “VIII”

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

________________________________________________
(Local e data)



À
Comissão Permanente de Licitação – CPL
Centro de Material Bélico, PMMG
REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA

Prezados Senhores:
Apresentamos o Senhor___________________________________________documento de
identidade nº_________________Engenheiro, CREA nº_______________com a profissão de
____________________________________________para representar esta empresa na realização
da Visita Técnica NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017, tipo MENOR PREÇO, para
a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA Contratação de empresa de arquitetura / engenharia
destinada a executar serviço técnico especializado para restauração da cobertura e reforma do centro de
abastecimento de farmácia - CAF do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Belo
Horizonte/MG.

Atenciosamente,

_________________________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

________________________________________________________
(NOME DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO “IX”

DECLARAÇÃO FACE AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (Este
modelo, conforme Anexo do Decreto n.º 4.358, de 05/12/2002, deverá ser transcrito na forma e na íntegra)

DECLARAÇÃO

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS nº 01/2017

__________________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ n.º
_________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade n.º
___________________________________________e do CPF n.º
___________________________________DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis
anos.



Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

________________________________________
(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO “X”

DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA CONFORME
DECRETO ESTADUAL Nº 44.723/2008

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra)

DECLARAÇÃO

__________________________________________
(Local e data)

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Hospital da Polícia Militar

Prezados Senhores,

Em conformidade com o disposto no artigo 4º, do Decreto estadual nº 44.903, de 24 de setembro de 2008, que
estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais.

Eu, ________________________________________, R.G. nº _________________, legalmente nomeado
representante da Empresa _____________________________________, CNPJ nº ________________________,
para fins de qualificação técnica no procedimento licitatório, NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS nº
01/2017, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, destinada à Contratação de empresa de arquitetura / engenharia destinada a executar serviço
técnico especializado para restauração da cobertura e reforma do centro de abastecimento de farmácia - CAF do
Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais, no município de Belo Horizonte/MG, declaro sob as penas da lei,
que para a execução do objeto da referida Licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira
de procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, certificada, ou de manejo florestal aprovados por
órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização
de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas – IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e



dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase
de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos. 86 a 88 da Lei federal
nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei federal nº 9.065/98, sem prejuízo das implicações de ordem
criminal contempladas na referida Lei.

Atenciosamente

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO “XI”

PROPOSTA COMERCIAL
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, pela empresa)

___________________________________________
(Local e data)

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL

Centro de Material Bélico da PMMG

Encaminhamos a Vossas Senhorias nossa proposta comercial para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA a Contratação
de empresa de arquitetura / engenharia destinada a eexecutar serviço técnico especializado para restauração da
cobertura e reforma do centro de abastecimento de farmácia - CAF do Hospital da Polícia Militar de Minas
Gerais a saber:

• Valor global: R$ ____________________ (_______________________);

• Prazo de validade: ________ (______________________) dias, contados a partir da data desta licitação;

• Prazo de execução: _______ (___________________) dias, contados a partir da data de emissão da Nota de

Empenho;

13. Responsável(eis) Técnico(s): ____________________________________________;

xi. Responsável Legal:___________________________________________________.

Atenciosamente,

(NOME COMPLETO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(CONSTAR OS DADOS PESSOAIS: CPF, RG)

(DA EMPRESA: ENDEREÇO COMPLETO, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL,TELEFONE. SE
INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)





ANEXO - XII - CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO

POLICIAMILITAR
DEMINAS
GERAIS
OBRA: RESTAURAÇÃO DACOBERTURAE REFORMADAS EDIFICAÇÕES DO CAF.
CRONOGRAMA
FÍSICO –
FINANCEIRO

Item Descrição Valor % 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 17.135,09 2,91% 10.281,06 60,00% 3.427,02 20,00% 3.427,02 20,00%

2 DEMOLIÇÃO 24.658,82 4,19% 24.658,82 100,00%

3 COBERTURA 148.951,68 25,34% 29.790,34 20,00% 74.475,84 50,00% 44.685,50 30,00%

4 ELEVAÇÃO 1.485,15 0,25% 1.485,15 100,00%
5 ESQUADRIAS 1.084,01 0,18% 1.084,01 100,00%

6 REVESTIMENTO 3.247,30 0,55% 1.623,65 50,00% 1.623,65 50,00%

7 PINTURA 23.941,76 4,07% 23.941,76 100,00%

8 PISOS 26.196,77 4,46% 26.196,77 100,00%

9 RODAPÉS E SOLEIRA 3.946,05 0,67% 986,51 25,00% 2.959,54 75,00%
10 INSTALAÇÖES ELÉTRICA 13.113,95 2,23% 2.622,79 20,00% 10.491,16 80,00%

11 PAISAGISMO 556,61 0,09% 556,61 100,00%

12 PRÉDIO – CENTRO DEABASTECIMENTO DE 187.117,55 31,83% 130.982,28 70,00% 56.135,26 30,00%



FARMÁCIA/MEZANINO

13 DRENAGEM PLUVIAL 30.025,85 5,11% 9.007,75 30,00% 15.012,92 50,00% 6.005,17 20,00%

14
INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO 105.364,47 17,92% 26.341,12 25,00% 52.682,23 50,00% 26.341,12 25,00%

15 LIMPEZA 1.002,00 0,17% 400,80 40,00% 601,20 60,00%

Custo Total 587.827,06 100,00% 103.187,88 17,55% 308.410,82 52,47% 176.228,35 29,98%

Total Acumulado 411.598,71 70,02% 587.827,06 100,0%

__________________________________________
RENATA BARBOSA - CREA125266 D



ANEXO - XIII - CALCULO DABONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

Acórdão 2622/2013

CALCULO DABONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI
Empreendimento
( Nome/Apelido)
OBRA: RESTAURAÇÃO DA
COBERTURA E REFORMA
DAS EDIFICAÇÕES DO
CAF.

Parâmetros para cálculo do BDI

Itens Admissíveis
Intervalos admissíveis sem justificativa Índices adotados

Administração Central (AC) De 3,00% até 5,50% Administração Central (AC) 3,00%

Seguro e Garantia (S+G) De 0,80% até 1,00% Seguro e Garantia (S+G) 0,80%

Risco (R) De 0,97% até 1,27% Risco (R) 0,97%

Despesas financeiras (DF) De 0,59% até 1,39% Despesas financeiras (DF) 0,59%
Lucro (L) De 6,16% até 8,96% Lucro (L) 6,78%

Tributos (T) De 5,65% até 8,65% Tributos (T) 5,65%

INSS desoneração (E) 0,00% ou 4,50% INSS desoneração (E) 4,50%
Controle

Administração Central (AC) ok

Seguro e Garantia (S+G) ok

Risco (R) ok



Despesas financeiras (DF) ok

Lucro (L) ok

Tributos (T) ok

INSS desoneração (E) ok

BDI CALCULADO ----> BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) 25,25%
BDI NÃOADMISSÍVEL

_________________________________________
RENATA BARBOSA - CREA125266 D

RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA



ANEXO XIV - PROJETO BÁSICO
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ÁREA,  POPULAÇÃO LEGENDA  E ANEXO 'K"

BELO HORIZONTE

1ª RPM

1.149,14 m²

--

ANTÔNIO MARCOS ALVES, CEL PM 

52/2017

CLÁUDIA GODINHO P KUCHENBECKER, CAP PM 

DILÇA GONÇALVES SILVA CREA 80.570/D 

SITUAÇÃO
ESCALA: ........... 1:250 REFORMA C EXECUÇÃO DO PSCIP - EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O CAF

OBS: ESTE PROJETO É SOMENTE DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O CAF (CENTRO 
ABASTECIMENTO DE FARMÁCIAS). NÃO FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO E PANICO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, PORTANTO NÃO ATENDE 
A LEGISLAÇÃO ESTADUAL, MAS FOI PROJETADO ATENDENDO AS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO 
CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS
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REFORMA C EXECUÇÃO DO PSCIP - EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O CAF

ISOMETRICO DE HIDRANTE, QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE 
HIDRANTES, DETALHAMENTOS E LEGENDA

1.149,14 m² OUT / 2017

02//02

OBS: ESTE PROJETO É SOMENTE DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O CAF (CENTRO 
ABASTECIMENTO DE FARMÁCIAS). NÃO FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE PREVENÇÃO E 
COMBATE A INCÊNDIO E PANICO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, PORTANTO NÃO ATENDE 
A LEGISLAÇÃO ESTADUAL, MAS FOI PROJETADO ATENDENDO AS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO 
CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS
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