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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE – CONCORRÊNCIA 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA NEONATOLOGIA DA MOV, COM INSTALAÇÃO DO 

NOVO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR.  
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Empreitada por Preço unitário 

 

DATA/HORÁRIO 
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Este Caderno contém instruções e condições para a 

participação na Licitação supra, sendo composto de: 

Edital de licitação e seus Anexos, Minuta do Contrato, 

Planilha de Quantitativos e Preços Unitários e Projeto.  

 

BELO HORIZONTE, 06 DE AGOSTO DE 2018. 
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EDITAL DE CONCORRENCIA Nº. 0516013 704/2017. 

 

O Presidente da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 

FHEMIG, torna público que fará realizar por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, às 

09:00 hs, do dia 06/08/2018 no Auditório da MATERNIDADE ODETE VALADARES, situado na Avenida 

do Contorno nº 9494, Bairro Prado, nesta Capital, a licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA, sob 

o regime de execução de Empreitada por Preço unitário, tipo MENOR PREÇO, destinada à 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS 

OBRAS DE REFORMA DA NEONATOLOGIA DA MOV, COM INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE 

CONDICIONAMENTO DE AR, SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO, 9494 - BAIRRO PRADO - CEP: 

30.110-068, BELO HORIZONTE - MG.   

 

A licitação será regida nos termos da Lei Federal nº. 8.666, de 21-06-93, suas 

alterações posteriores; no que couberem pelas demais legislações pertinentes à matéria; o presente 

Edital.  

O Edital encontra-se à disposição dos interessados no site: 

www.compras.mg.gov.br. O modelo de declaração de visita técnica, os projetos arquitetônicos e 

projetos complementares de Engenharia, as planilhas orçamentárias e cronogramas físico-

financeiros e o modelo de placa de obra serão fornecidos em meio magnético e poderão ser retira-

dos na GEHOSP - Gerência de Engenharia Hospitalar - da FHEMIG, nos horários de 09:00h às 12:00h 

e 13:00 às 17:00h, em dias úteis de segunda a sexta-feira, a partir do dia 22/06/2018 até o dia 

03/08/2018. A retirada da mídia eletrônica deverá ser solicitada pelo e-mail 

gehosp.engenharia@fhemig.mg.gov.br ou telefone (31) 3239-9593. 

Os envelopes para participação deverão ser apresentados no Protocolo da 

MATERNIDADE ODETE VALADARES exclusivamente, nos horários de 09:00h às 12:00h e de 13:00h 

às 17:00h,  em dias úteis de segunda a sexta-feira, até o dia 03/08/2018 às 17:00 horas. 

Na data marcada para a presente licitação proceder-se-á a abertura do en-

velope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, podendo, também, a critério da Comis-

são Permanente de Licitação, e desde que todos os participantes desistam, em termo próprio, da 

interposição de recurso, serão abertos os envelopes de nº 2, correspondentes à “2ª FASE / 

PROPOSTA”, nos termos deste Edital.  

 

http://www.compras.mg.gov.br/
mailto:gehosp.engenharia@fhemig.mg.gov.br
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1. DO OBJETO:  

1.1. É objeto da presente licitação a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA NEONATOLOGIA DA MOV, COM 

INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, SITUADO NA AVENIDA DO 

CONTORNO, 9494 - BAIRRO PRADO - CEP: 30.110-068, BELO HORIZONTE - MG.   

2. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

2.1. O valor máximo aceito pela FHEMIG para execução dos serviços, objeto desta licitação, é de R$ 

1.864.902,59; conforme planilha elaborada em ANEXO XI (PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

UNITÁRIOS) 

2.2. O valor de referência dos serviços, objeto desta licitação, orçado pela FHEMIG, é de R$ 

835.748,90 para o fornecimento e instalação do sistema de condicionamento de ar, e R$ 

1.029.153,69 para as obras de reforma e revitalização conforme planilha anexa.  

2.3. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 

2271.10.302.047.1025.0001, objetos de gastos: 4490.51-07 e 4490.51-13, fonte 10.1. 

3. DA PARTICIPAÇÃO: 

3.1. Não poderão participar da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadrada nas condições 

estabelecidas no art. 9º, da Lei Federal 8.666/93;  

3.2. Não poderão participar da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadrada nos preceitos 

ditados pela Lei Estadual nº 13.994, de 18/09/2001; 

3.3. Não será permitida a participação de empresas em consórcio; 

3.4. O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de 

carta de credenciamento, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu represen-

tado, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso.  

3.4.1. A carta de credenciamento somente será aceita se assinada pelo representante legal da 

empresa licitante, conforme ANEXO II, constante deste Edital;  

3.5.A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na interpretação 

deste Edital, consultar a Comissão Permanente de Licitação da MOV para esclarecimentos e impug-

nações, situada na Avenida do Contorno, 9494 - Bairro Prado - Cep: 30.110-068, Belo Horizonte/MG 

nos horários das 09:00h às 12:00h e das 13:00h às 17:00hs, podendo também, a consulta ser feita 

pelo e-mail: mov.cpl@fhemig.mg.gov.br ou mov.compras@fhemig.mg.gov.br ou 

gehosp.engenharia@fhemig.mg.gov.br, dentro dos prazos previstos na legislação. 

mailto:mov.cpl@fhemig.mg.gov.br
mailto:mov.compras@fhemig.mg.gov.br
mailto:gehosp.engenharia@fhemig.mg.gov.br
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3.5.1. Somente serão respondidas as consultas formalizadas, por escrito, encaminhadas até o 

2°(segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas.  

3.5.1.1. Os esclarecimentos solicitados serão prestados via e-mail:  

mov.cpl@fhemig.mg.gov.br ou mov.compras@fhemig.mg.gov.br 

4. DA HABILITAÇÃO 

4.1. Deverão ser entregues no protocolo geral da Maternidade Odete Valadares 2 (dois) envelopes 

fechados, contendo na parte externa de cada um a razão social da licitante, referência e o nº da 

CONCORRÊNCIA nº 0516013 704/2017, sendo o de nº 1 (um) com a menção “1ª FASE / 

HABILITAÇÃO” e o de nº 2 (dois) com a menção “2ª FASE / PROPOSTA”, observados os termos do 

item 3 deste Edital. Os envelopes deverão ser entregues no Protocolo Geral da Maternidade Odete 

Valadares, Avenida do Contorno, 9494, Prado, Belo Horizonte/MG, nos horários de 09:00h às 12:00h 

e de 13:00h às 17:00h, em dias úteis de segunda a sexta-feira, até o dia 03/08/2018 às 17:00horas. 

4.1.1. A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 4.1 decairá 

do direito de participar da licitação. 

 
4.2. 1ª Fase / Habilitação:  

4.2.1 O envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, deverá conter os do-

cumentos enumerados nos itens 4.2.1.2.1 a 4.2.1.2.19, apresentados da seguinte forma:  

4.2.1.1 Em uma via original, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, ou em cópia autenti-

cada por tabelião de notas, podendo ainda, em qualquer caso, vir em cópia para auten-

ticação por servidor da Comissão Permanente de Licitação da Maternidade Odete Vala-

dares, mediante apresentação do original, desde que apresentados até 1 (um) dia útil 

antes da data prevista para a abertura do envelope de nº 1, “1ª FASE / HABILITAÇÃO”. 

4.2.1.2 Assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa lici-

tante ou por seu procurador legalmente constituído, em todas as folhas, observadas as 

exigências que tratam os anexos, integrantes deste Edital. 

4.2.1.2.1. Documento H-1  

Declaração de Inexistência de fatos impeditivos, conforme ANEXO III, constante 

deste Edital. 

4.2.1.2.2. Documento H-2 

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado 

na Junta Comercial. 

4.2.1.2.2.1. Em se tratando de sociedade por ações, o estatuto deverá estar 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

mailto:presidencia.cpl@fhemig.mg.gov.br
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4.2.1.2.3. Documento H-3  

4.2.1.2.3.1 Registro ou inscrição da Empresa Licitante no Conselho Regio-

nal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Ar-

quitetura e Urbanismo – CAU, conforme as áreas de atuação prevista neste 

Projeto Básico, em plena validade; 

4.2.1.2.4. Documento H-4  

4.2.1.2.4.1 Atestados de Capacidade Técnico-operacional: um ou mais 

Atestados de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, devidamente identificada, em nome do licitante, relati-

vo à execução de obras de reformas e revitalizações em edificações hospi-

talares, informando os serviços realizados, compatível em características, 

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

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

seguir descritas: 

4.2.1.2.4.1.1 Obras de reforma e/ou revitalização em estabelecimen-

to assistencial de saúde, com pelo menos 396,00 (trezentos e noven-

ta e seis) m² de área reformada ou revitalizada: 

4.2.1.2.4.1.1.1 Não se admitindo o somatório de quantitativos 

para a composição da área mínima acima exigida, consideran-

do a complexidade e dinamicidade dos referidos ambientes 

conforme exposto nos subitens 11.1 e 11.2 deste Projeto Bási-

co; 

4.2.1.2.4.1.2 Instalação de forro de gesso monolitico contínuo 

e fixo, suspenso por arame galvanizado ou tirantes metálicos 

de pelo menos 173,00 (cento e setenta e três) m². 

4.2.1.2.4.1.3 Instalação de forro de gesso modular a instalar de 

no mínimo 50,00 (cinquenta) m². 

4.2.1.2.4.1.4 Revestimento em laminado metálico texturizado 

com pelo menos 286,00 (duzentos e oitenta e seis) m². 

4.2.1.2.4.1.5 Revitalização de revestimento cerâmico com pelo 

menos 63,00 (sessenta e três) m². 

4.2.1.2.4.1.6 Execução de contra piso com pelo menos 211,00 

(duzentos e onze) m². 
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4.2.1.2.4.1.7 Piso vinílico homogêneo com pelo menos 210,00 

(duzentos e dez) m². 

4.2.1.2.4.1.8 Instalação de rodapé em granito com pelo menos 

206,00 (duzentos e seis) m². 

4.2.1.2.4.1.9 Fornecimento e Instalação de chapas de proteção 

metálica para portas, marcos e alisares com pelo menos 20,00 

(vinte) m². 

Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede 

revestida e argamassa em acabamento acetinado com pelo 

menos 242,00 (duzentos e quarenta e dois) m². 

4.2.1.2.4.1.10 Fornecimento e instalação de armários, pratelei-

ras e bancadas com pelo menos 34,00 (trinta e quatro) m². 

4.2.1.2.4.1.11 Fornecimento e armário até o teto incluso for-

necimento e chapa em MDF revestida em laminado melamíni-

co com pelo menos 4,00 (quatro) m². 

4.2.1.2.4.1.12 Instalação de luminária de embutir em forro pa-

ra duas lâmpadas tubulares T8/1200 mm pelo menos 49 (qua-

renta e nove) peças. 

Instalação de eletrocalha lisa, com tampa, em aço galvanizado, 

chapa 18x150mm com pelo menos 40 (quarenta) metros. 

4.2.1.2.4.1.13 Instalação de cabo singelo 1,5mm² de pelo me-

nos 300 (trezentos ) m. 

4.2.1.2.4.1.14 Eletroduto de aço carbono, galvanizado ½” e 

rosqueável com pelo menos 100(cem) m. 

4.2.1.2.4.1.15 Instalação de eletroduto de aço carbono, galva-

nizado de 4” rosqueável com pelo menos 57 (cinquenta e sete) 

m. 

4.2.1.2.4.1.16 Instalação de Cabo de cobre flexível, unipolar, 

têmpera mole, encordoamento classe 2, #240mm² com pelo 

menos 400 (quatrocentos) m. 

Instalação de Quadro de distribuição de circuitos, montado em 

caixa de chapa de aço, com pelo menos 1 (um) quadro. 

4.2.1.2.4.1.17 Fornecimento e instalação de Sistema de Condi-

cionamento de Ar por expansão direta e indireta, com capaci-





 



Maternidade Odete Valadares – Serviço de Compras - Avenida do Contorno, 9494 – B. Prado – Belo Horizonte/MG – 

CEP: 30.110-068; mov.compras@fhemig.mg.gov.br ou mov.cpl@fhemig.mg.gov.br  

 

 

dade de pelo menos 25 (vinte e cinco) TR (Toneladas de Refri-

geração), composto, não se limitando, de unidades refrigera-

doras de ar do tipo Chillers, Fancoils, Ventiladores, Fancolets, 

Cassetes, Splits e outros. 

4.2.1.2.4.1.18 Será admitida a apresentação de mais de um 

Atestado para comprovação da Capacidade Técnico Operacio-

nal de execução dos subitens 4.2.1.2.4.1.2 a 4.2.1.2.4.1.17. 

4.2.1.2.4.1.19 Para a definição dos itens que deverão constar 

nos Atestados citados no subitem 10.1.2 considerou-se o valor 

significativo, a relevância do quantitativo e a relevância da ne-

cessidade de conhecimento técnico para a instalação de sis-

temas complexos representados por alguns dos principais 

itens, tais como: 

do Sistema Hidráulico; 

da instalação de Louças e Metais; 

do Sistema Sanitário; 

do Sistema Elétrico; 

do Sistema de Climatização de Ar. 

Os Atestados de Capacidade Técnica emitidos pela FHEMIG 

deverão seguir a Instrução de Serviço DPGF/FHEMIG nº 002, 

de 08 de janeiro de 2016. 

4.2.1.2.5. Documento H-5  

4.2.1.2.5.1 Termo de Compromisso, conforme Anexo IV, de que disporá, 

por ocasião da futura contratação de instalações, aparelhamento e, especi-

almente, equipe técnica composta por profissionais das várias disciplinas 

da Arquitetura e das Engenharias que se responsabilizarão pela execução 

da obra, considerados essenciais para a devida execução contratual, a se-

guir discriminados: 

Arquiteto Urbanista; 

Engenheiro Civil; 

Engenheiro Eletricista; 

Engenheiro Mecânico; 

Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

Técnico de Segurança do Trabalho; 
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Outros quando necessário. 

4.2.1.2.5.2 Comprovação da capacitação técnico profissional, mediante 

apresentação de atestado(s) emitidos (s) por pessoa jurídica de direito pú-

blico ou privado, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, acompa-

nhado(s) de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU 

da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do res-

ponsável(is) técnicos(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão 

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

o Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à execução dos ser-

viços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor signifi-

cativo da contratação, a saber: 

4.2.1.2.5.2.1 Para o Engenheiro Civil / Arquiteto, serviços de super-

visão, coordenação e orientação técnica, bem como execução e fis-

calização de obra civis e serviço técnico referente a reforma e revita-

lização em estabelecimento de saúde; 

4.2.1.2.5.2.2 Para o Engenheiro Eletricista serviço de supervisão, co-

ordenação e orientação técnica, bem como execução e fiscalização 

de instalações elétricas e IT médico e serviço técnico referente a re-

forma e revitalização em estabelecimento de saúde;  

4.2.1.2.5.2.3 Para o Engenheiro Mecânico, serviço de supervisão, co-

ordenação e orientação técnica, bem como execução e fiscalização 

de instalações das redes de gases medicinais e serviço técnico refe-

rente a reforma e revitalização em estabelecimento de saúde. 

  

4.2.1.2.6. Documento H-6  

Declaração de visita técnica, conforme Anexo V e item 11 do Anexo I deste Edital assinado pelo ser-

vidor responsável, conforme estabelecido no Anexo I - Projeto Básico. 

4.2.1.2.7. Documento H-7 

4.2.1.2.7.1. Credenciamento para Visita Técnica, conforme ANEXO VI e definições do item 11 do 

Anexo I deste Edital. 

4.2.1.2.8. Documento H-8 

Prova de inscrição, regular, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

4.2.1.2.9. Documento H-9  
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Cópia da Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo INSS, com validade na data da licitação; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) – Prova de inexistência de débitos inadimplidos 

perante a Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei nº 12.440, de 7 de Julho de 2011. 

4.2.1.2.10. Documento H-10  

Cópia do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela FHEMIG, com validade na data 

da licitação;  

4.2.1.2.11. Documento H-11  

Cópia da prova de quitação com a Fazenda Municipal, do respectivo município onde está instalada a 

sede da empresa, com validade na data da licitação.  

4.2.1.2.12. Documento H-12  

Cópia da prova de quitação com a Fazenda Estadual, do respectivo estado onde está instalada a se-

de da empresa, com validade na data da licitação.  

4.2.1.2.13. Documento H-13  

Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União. 

4.2.1.2.14. Documento H-14  

Comprovação, pela licitante, de que o capital integralizado da empresa é igual ou superior a R$ 

229.265,50, até a data desta licitação, por meio de cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social, em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial;  

4.2.1.2.15. Documento H-15  

4.2.1.2.15.1 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 licitante, por 

meio do cálculo de índices contábeis abaixo previstos vedados a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. 

4.2.1.2.15.2 As Empresas constituídas como Sociedades Anônimas de Capital Aberto e Sociedades 

consideradas “Empresas de Grande Porte” deverão apresentar seus balanços de acordo com dispo-

sições contidas na Lei 11.638/2007. 

4.2.1.2.15.3 Todas as Empresas licitantes, independentemente da forma de constituição, deverão 

apresentar em separado os elementos abaixo discriminados: 

a) Ativo Circulante; 

b) Realizável à Longo Prazo; 

b) Ativo Total; 

d) Passivo Circulante; 

e) Exigível à Longo Prazo. 
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Índice de Liquidez Corrente – ILC – igual ou superior a 1. 

ILC  =    AC  

                    PC 

Onde: 

AC  Ativo Circulante 

PC  Passivo Circulante 

 

Índice de Liquidez Geral – ILG – igual ou superior a 1. 

ILG  =    AC + RLP  

                    PC + ELP 

 Onde: 

AC    Ativo Circulante  

RLP  Realizável a Longo Prazo 

PC    Passivo Circulante  

ELP  Exigível à Longo Prazo  

 

Índice de Endividamento Geral – IEG – igual ou inferior a 1. 

IEG  =   PC + ELP  

                          AT        

 Onde: 

PC   Passivo Circulante 

ELP  Exigível à Longo Prazo 

AT   Ativo Total 

 

4.2.1.2.16. Documento H-16 

Cópia da Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor da sede 

da empresa ou da Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida no domicílio da pessoa Jurí-

dica, no máximo nos 90 (noventa) dias anteriores à data da apresentação da proposta; 

4.2.1.2.17. Documento H-17  

Comprovação de que a licitante cumpre o disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

de 1988. 

4.2.1.2.17.1. A referida comprovação consistirá em Declaração, que deverá ser de acordo com o 

ANEXO VII, que integra este Edital.  
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4.2.1.2.17.2. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo motivo justo de-

corrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação, conforme disposto 

no § 6º, art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93.  

4.2.1.2.18. Documento H-18 

Declaração, conforme ANEXO XI de comprometimento de aquisição e emprego de produtos e sub-

produtos de madeira de origem nativa ou plantada de procedência legal, de que trata o Decreto Nº 

44.903, de 24/9/2008. 

4.2.1.2.19. DOCUMENTO H-19 

Cadastro no Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF - se as Microempresas e Empresas de Peque-

no Porte desejarem obter benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e fi-

zerem jus aos benefícios, deverão estar cadastrados no CAGEF. 

 

5. DAS EMPRESAS CADASTRADAS  

5.1 O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento 

(CRC) emitido pela Unidade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – 

SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento dele constante, exigido para este cer-

tame, desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento constante 

no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado do-

cumento novo com a validade em vigor.  

 

6. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

6.1. A apresentação da Proposta de Preços na licitação será considerada como evidência de que a 

licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que 

obteve da FHEMIG informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edi-

tal desta licitação lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente 

satisfatória;  

6.2. No caso de discrepância entre os valores numéricos e por extenso, lançados na proposta, preva-

lecerá o valor grafado por extenso;  

6.3. O envelope de nº 2, correspondente à 2ª FASE / PROPOSTA deverá conter, obrigatoriamente, os 

documentos a seguir relacionados: 



 6.3.1. DOCUMENTO P-1  
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 6.3.1.1. Proposta Comercial, em uma via na qual deverá conter, necessariamente, as seguintes in-

formações, considerados como válidos os dados constantes do impresso da empresa, devendo, en-

tretanto, ser complementados os que faltarem:  

6.3.1.1.1. Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação pre-

vista neste Edital e assinatura do seu representante legal; 

6.3.1.1.2. Preço Unitário proposto pela empresa licitante em reais e por extenso,  

6.3.1.1.3. Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior a 

60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da licitação, sob pena de desclassificação 

da licitante;  

6.3.1.1.4. Nomes do responsável técnico e do representante legal da empresa licitante. 

 

6.3.2. DOCUMENTO P-2  

 

6.3.2.1 Planilha de Quantitativos e Preços Unitários, inclusive relação de materiais e serviços que a 

acompanha, com preços em real, que poderá ser grafada em computador ou equivalente, apresen-

tada em 1 (uma) via original ou cópia legível, contendo: 

6.3.2.1.1 Identificação da empresa licitante; 

6.3.2.1.2 Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa;  

6.3.2.1.3 Mesma ordem, numeração, descrição e quantitativos apresentados na planilha da FHEMIG, 

com os preços propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efe-

tuado o somatório dos itens, resultarão o valor final da proposta.  

6.3.2.2. A empresa licitante deverá apresentar sua própria planilha (não será aceita em cópia da pla-

nilha da FHEMIG, completa, com todos os serviços necessários à integral execução da obra, inclusive 

com a relação de materiais e serviços que a acompanham, sob pena de sua desclassificação);  

6.3.2.3. Nos preços propostos deverão ser computados materiais, fornecimento de mão de obra, 

ferramentas, uniformes, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administração, encargos 

sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o serviço, objeto desta licitação;  

 

6.3.3 DOCUMENTO P-3  

Cronograma físico financeiro, conforme CD constante dos autos do processo. 

 

7. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “1ª FASE / HABILITAÇÃO”  
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7.1. Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente de Licitação 

procederá à abertura do Envelope de nº 1 contendo a documentação relativa à “1ª Fase / Habilita-

ção”, obedecendo ao seguinte roteiro:  

Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, procedendo a sua análise nos 

termos deste Edital e legislação específica;  

 

7.2 Habilitação das empresas que cumprirem as exigências prefixadas neste Edital, rubricando a do-

cumentação juntamente com os representantes credenciados dos proponentes;  

 

Devolução do envelope de nº 2, contendo a documentação relativa à “2ª Fase / Proposta”, fechado, 

mediante recibo, à participante inabilitada, desde que não haja recurso ou, se interposto, após sua 

denegação.  

 

8. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “2ª FASE / PROPOSTA” E DO CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO 

8.1. Abertura do envelope de nº 2, relativa à “2ª Fase / Proposta”, contendo a documentação das 

empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo para interposição de recurso ou mediante as-

sinatura do Termo de Desistência do mesmo pelas licitantes, conforme previsto no preâmbulo deste 

Edital; 

8.2. A Comissão, ao proceder ao exame das propostas, de imediato, eliminará aquelas que:  

Ultrapasse o valor máximo estipulado pela FHEMIG no item 2.1 deste Edital;  

Apresente qualquer preço unitário que exceda em 5% (cinco por cento) o preço unitário constante 

na planilha fornecida pela FHEMIG; 

Tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital; 

Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensão 

de seu enunciado;  

Não atendam às condições estipuladas nos arts. 44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93;  

f) Tenham os preços considerados inexequíveis de acordo com o art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93;  

8.3. A classificação obedecerá ao princípio do MENOR PREÇO, nos termos do inciso I, § 1º do art. 45, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.3.1. Será classificada em 1º (primeiro) lugar, a licitante que oferecer o menor preço para a execu-

ção da obra, objeto desta licitação; 
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8.3.2. Para a correta observância das disposições do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93, a Comissão, 

com espeque no § 3º, do art. 43, da mesma Lei, poderá determinar diligência para apuração (ões) 

do(s) preço(s) proposto(s) pela(s) licitante(s);   

8.3.3. A FHEMIG poderá exigir da licitante vencedora, para apresentação no prazo de 48 hs (quaren-

ta e oito horas), demonstrações dos custos, por meio de composições específicas, que comprovem 

estarem os insumos coerentes com os preços e compatíveis com a execução do objeto do contrato, 

sob pena de desclassificação da licitante. 

8.4. Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais 

ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência 

de contratação, situação denominada por “Empate Ficto”. 

8.4.1. Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte procedi-

mento: 

A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte melhor classificada poderá apresentar proposta de 

preço inferior àquela de menor preço; 

Não sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 

8.4, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 

Porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem 8.4, será realizado sorteio entre 

elas para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor; 

A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada será convocada pela Comissão 

de procedimento seletivo, para apresentar nova proposta no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 

sob pena de preclusão; 

Na hipótese de não-contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto da licita-

ção será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

O disposto no subitem 8.4 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apre-

sentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

8.5. O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no 

§ 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

9. DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS  
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9.1. As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de Licita-

ção, quanto a erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. Os erros serão corrigidos 

pela Comissão Permanente de Licitação da seguinte maneira: 

Se existir discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes últimos prevalecerão e;  

Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço uni-

tário prevalecerá, a menos que, na opinião da Comissão, exista um erro grosseiro e óbvio, caso em 

que a proposta será considerada desclassificada; 

9.2. O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão Permanente de Licitação de acor-

do com o procedimento acima para correção de erros e deverá ser considerado como aceito. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

10.1. A adjudicação do objeto da presente licitação será feita à licitante vencedora, consubstanciada 

na Ata de Julgamento da Proposta;  

10.2. Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento, nenhum 

tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o Presidente da FHEMIG, 

homologará o resultado da licitação, podendo, observado o disposto no art. 49 da Lei Federal nº 

8.666/93, revogá-la ou anulá-la;  

10.3. A adjudicatária firmará, após a homologação do resultado da licitação, o respectivo contrato, 

conforme modelo padrão da FHEMIG, ANEXO X, integrante deste Edital observada às condições esti-

puladas no mesmo;  

10.4. A adjudicatária será notificada pela FHEMIG para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data do recebimento da notificação, assinar o contrato.  

10.4.1. Este prazo, a requerimento da adjudicatária e a critério exclusivo da FHEMIG, presentes as 

razões de interesse público, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.  

10.4.1.1. O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato interrompe a contagem 

do prazo de validade da proposta.  

 

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  



11.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do art. 

109 da Lei Federal nº 8.666/93.  
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12. DO CONTRATO  



12.1. O contrato obedecerá ao modelo padrão da FHEMIG, conforme o já mencionado ANEXO X, 

constante deste Edital.  

12.2. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:  

a) O Edital de Licitação; 

b) A proposta vencedora desta licitação;  

c) A Planilha de Quantitativos e Custos Unitários da adjudicatária;  

d) Cronograma Físico-financeiro elaborado pela vencedora contratada;  

e) Projeto básico.  

12.3. A FHEMIG poderá proceder a alterações contratuais nas condições previstas nos arts. 58 e 65 

da Lei Federal nº 8.666/93;  

12.4. Verificando-se força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil Brasileiro, a con-

tratada se obriga a comunicar, por escrito, à FHEMIG a ocorrência do evento, suspendendo-se suas 

obrigações, enquanto perdurar tal situação.  

12.4.1. Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato estender-se-

á por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número 

de dias que foram paralisados, observados o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93.  

12.5. Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da contratada;  

12.6. Todas as ordens de serviço, notificações e entendimentos entre a FHEMIG e contratada serão 

feitos por escrito e/ou registrados no Diário de Obra, nas ocasiões devidas, não sendo aceitas quais-

quer considerações verbais;  

12.7. O regime de execução da obra será o de Empreitada por Preço Unitário.  

 

13. DA RESCISÃO DO CONTRATO  



13.1. Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente licita-

ção, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93; 

13.2. Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua comunicação à contra-

tada, esta se obriga a entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não criando obstáculos de 

qualquer natureza.  

13.3. Havendo rescisão do contrato, a FHEMIG pagará à contratada, os trabalhos efetivamente exe-

cutados e aceitos pela fiscalização, deduzindo do seu valor os débitos apurados a favor da FHEMIG.  
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14. DOS RISCOS DA CONTRATADA 

  

14.1. Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de acidentes pessoais e/ou 

morte que ocorram durante a execução do contrato e em consequência de tal execução, excetuan-

do-se os riscos constantes da legislação brasileira, são de responsabilidade da contratada.  



15. DOS RISCOS DO CONTRATANTE  



15.1. O contratante é responsável pelos riscos, excluídos os que:   

Na medida em que afetarem direta ou indiretamente a execução das obras, forem riscos atribuíveis 

a casos fortuitos ou força maior previstos na legislação brasileira;  

Se constituam em causa atribuível exclusivamente ao projeto da obra.  

 

16. DO SEGURO  



16.1. A contratada deverá apresentar, à FHEMIG, antes da primeira medição, contrato de seguro que 

acoberte o contratante e a contratada em relação a:   

16.1.1. Danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do contrato;  

16.1.2. Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de ação ou omissão da contratada, de 50% 

(cinquenta por cento) do valor do contrato;  

16.1.3. Danos a propriedades do contratante e/ou de terceiros que estejam sob sua guarda, custódia 

ou controle, de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato;  

16.1.4. Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer no 

canteiro de obras, ou vitimada fora deste, em razão da execução do objeto do contrato, no valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pessoa vitimada.  

16.2. A cobertura do seguro deverá abranger o período correspondente ao início da execução do 

objeto do contrato até o seu recebimento definitivo.  

16.2.1. A apólice de seguro deverá ser endossada quando das alterações no contrato. 

16.3. Os certificados e apólices de seguro devem ser enviados pela contratada à FHEMIG, para apro-

vação, antes da assinatura da ordem de início;  

16.4. Poderão ser introduzidas modificações nos termos do seguro, seja com a aprovação da 

FHEMIG, ou como resultado de mudanças gerais impostas pela companhia de seguros com a qual se 

tenha subscrito o seguro;  

16.5. Contratante e contratada devem atender as condições das apólices de seguro;  
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17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 



17.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do contrato, o licitante 

vencedor deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contrata-

ção, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93; 

17.1.1. No caso da CONTRATADA optar pela apresentação de garantia sob a forma de caução em 

dinheiro, deverá fazê-lo por meio de depósito caucionado, através de DAE - Documento de Arreca-

dação Estadual, disponível no site www.fhemig.mg.gov.br;  

17.2. A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem pre-

juízo das multas legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato;  

17.3. A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no contrato.  

17.4. A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão, pela FHEMIG, do 

Termo de Recebimento Definitivo - TRD.  

 

18. DAS NORMAS AMBIENTAIS 



18.1. A contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se 

pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente 

do detalhamento e/ou da especificação do projeto; 

18.2 A contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislação vigen-

te; 

18.3 A contratada deverá observar, sempre que houver os procedimentos estabelecidos nos estudos 

apresentados para o licenciamento, bem como às condicionantes estabelecidas pelo Conselho Esta-

dual de Política Ambiental - COPAM; 

18.4 Os prejuízos causados por embargos pelo órgão ou entidade de controle ambiental, devido a 

danos decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da contratada, bem como os 

autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de multas; 

18.5 As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem substituem a obtenção pela 

contratada, de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, 

estadual ou municipal no decorrer do contrato. 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
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Providenciar para que as obras de reforma e a revitalização tenham instalações necessárias, tais co-

mo: canteiro de obras, sanitários e tapumes, ferramentas e equipamentos, conforme determina a 

legislação vigente, observando os seguintes critérios: 

19.1.1 Deverá a CONTRATADA submeter à aprovação da CONTRATANTE os projetos de localização, 

disposição e dimensões do Canteiro de Obras; 

19.1.2 Este canteiro deverá possuir todas as facilidades da conveniência da CONTRATADA e da fisca-

lização FHEMIG/FHEMIG (mesa, cadeiras, escaninhos para guarda de projetos, detalhes, documentos 

técnicos e outras documentações necessárias), dispondo ainda das instalações elétricas e sanitárias. 

Executar, dentro da melhor técnica e dos critérios e padrões definidos no item 4 e seus subitens, o 

objeto deste Projeto Básico, obedecendo rigorosamente as normas da ABNT, as especificações, os 

Projetos Arquitetônicos e os Projetos Complementares de Engenharia. 

Requerer da CONTRATANTE autorização para proceder eventuais substituições de materiais, caso 

algum dos que foram especificados não seja encontrado no mercado, hipótese em que a substitui-

ção deverá observar as mesmas características do material especificado.  

Substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, todo e qualquer material adquirido e/ou empregado pa-

ra execução das obras, que estejam fora das especificações aqui definidas, sempre que estes forem 

adquiridos sem aprovação da CONTRATANTE. 

Manter os materiais a serem empregados para execução das obras armazenados em locais apropri-

ados, cobertos, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da 

CONTRATADA. 

Não empregar para execução do objeto deste Projeto Básico materiais usados e/ou danificados. 

Fornecer a todos os seus operários uniforme, jaleco e calça, todos devidamente silcados, assim co-

mo equipamentos de proteção individual. 

Assegurar até o recebimento definitivo das obras pela FHEMIG/FHEMIG, a proteção e conservação 

de tudo que já tiver sido executado, assim como manter as vigências das apólices de seguro e da ga-

rantia de execução. 

Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua responsabili-

dade, apontados pela fiscalização da FHEMIG/FHEMIG. 

Providenciar a confecção e colocação da Placa de Obra, conforme Manual Placa de Obras - FHEMIG, 

Anexo D do Projeto Básico, em local indicado pela fiscalização da FHEMIG/FHEMIG, no prazo de até 

15 (quinze) dias, contados a partir da autorização pela FHEMIG para o início dos trabalhos, sob pena 

de suspensão da liberação dos recursos financeiros.  





 



Maternidade Odete Valadares – Serviço de Compras - Avenida do Contorno, 9494 – B. Prado – Belo Horizonte/MG – 

CEP: 30.110-068; mov.compras@fhemig.mg.gov.br ou mov.cpl@fhemig.mg.gov.br  

 

 

Informar à fiscalização da FHEMIG/FHEMIG a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias 

que possam atrasar ou impedir a conclusão das obras, dentro do prazo previsto no cronograma, su-

gerindo as medidas para corrigir a situação. 

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 infor-

mam, sejam eles elaborados ou não pela FHEMIG. 

Responsabilizar-se tecnicamente pelas obras de reforma e revitalização objeto do contrato. 

19.13.1 Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) responsável(is) téc-

nico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos na legislação. 

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

e de terceiros no perímetro das obras. 

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

resultantes da contratação das obras, bem como pelo registro do Contrato das obras junto ao CREA 

ou CAU / MG.  

Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obra de acordo com as instruções ali 

contidas. 

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

incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias à sua execução. 

Retirar diariamente todos os detritos e restos de materiais de todas as partes das obras e de seus 

complementos, procedendo a limpeza de todos os pisos, a lavagem com a retirada de manchas, res-

pingos e sujeiras, utilizando os produtos necessários para estes serviços.  

Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local das obras, quer 

para outro local, obedecida a legislação específica em relação ao “bota fora”, de forma a evitar 

transtornos ao funcionamento dos edifícios e pedestres. 

Permitir e facilitar a fiscalização pela FHEMIG e a inspeção das obras ou serviços no horário normal 

de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma. 

Retirar ou substituir o empregado sempre que houver solicitação da FHEMIG, nos termos do subi-

tem 12.1.4. 

Desenvolver, simultaneamente à execução dos serviços, o as built, com todas as especificidades e 

alterações promovidas nos projetos das obras. 

19.22.1 Apresentar ao final das obras o as built consolidado e completo, em meio magnético e uma 

cópia plotada e assinada pelo responsável técnico da CONTRATADA, sob pena de instauração de 

processo administrativo punitivo para aplicação das sanções administrativas. 
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Utilizar produtos e subprodutos de procedência legal, decorrentes da exploração autorizada, certifi-

cada ou de manejo florestal, aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema Na-

cional do Meio Ambiente – SISNAMA. 

Durante 05 (cinco) anos após a entrega da reforma e revitalização, a CONTRATADA responderá por 

sua qualidade e segurança, nos termos no artigo 618 do Código Civil, devendo efetuar a reparação 

de quaisquer falhas, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemen-

te de qualquer pagamento da CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE deverá aguardar autorização por escrito da FHEMIG para o início das obras e ou 

serviços objeto deste Termo. 

A CONTRATADA deverá dar livre acesso e a qualquer tempo aos servidores do Sistema de Controle 

Interno, ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE a todos os atos e fatos relacionados direta e 

indiretamente a presente licitação, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão 

de fiscalização ou auditoria. 

 

20. DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO  



20.1. Quando se fizer necessária mão de obra especializada na execução dos trabalhos contratados, 

exigir-se-á que esta seja previamente aprovada pela FHEMIG; 

20.2. As partes se submeterão, ainda, às disposições contidas nos arts. 66 a 72, 75 e 76 da Lei Fede-

ral nº 8.666/93.  

20.3. Permitir e facilitar a fiscalização pela FHEMIG/FHEMIG e a inspeção das obras ou serviços, no 

horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma. 

 

21. DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DOS TRABALHOS  



21.1 O prazo de vigência do futuro Contrato será de 730 (setecentos e trinta) dias, a partir da 

publicação de seu extrato na Imprensa Oficial; 

21.1.1 O prazo previsto no subitem anterior compreende o período necessário para a ob-

tenção de autorização da FHEMIG para início de execução dos serviços, da Ordem de início a ser ex-

pedida pela FHEMIG/FHEMIG, da mobilização, da execução e da desmobilização a ser realizada pela 

CONTRATADA e da aceitação pela FHEMIG/FHEMIG dos serviços executados;  

21.2 O prazo para execução dos serviços será de 240 (Duzentos e Quarenta) dias, conforme 

cronograma físico financeiro, contados após emissão da Ordem de Serviço expedida pela FHEMIG, 

para início das obras e/ou serviços objeto deste Edital. 
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21.3 Os prazos citados nos subitens anteriores excepcionalmente poderão ser prorrogados a 

critério da administração, desde que devidamente justificado e aprovado pelo setor técnico respon-

sável. 

 

22. DO RECEBIMENTO DOS TRABALHOS  



22.1. O objeto do contrato será recebido pela FHEMIG, nos termos do art. 73 da Lei Federal nº 

8.666/93, a saber: 

Provisoriamente, por intermédio de Termo de Recebimento Provisório - TRP;  

Definitivamente, por intermédio de Termo de Recebimento Definitivo - TRD, mediante apresenta-

ção, pela contratada, da respectiva certidão de averbação.  

22.1.1. O recebimento definitivo dar-se-á após o decurso de prazo necessário à observação ou visto-

ria que comprove adequação do objeto aos termos contratuais.  

22.1.1.1. O prazo de que trata o item 22.1.1 não poderá ser superior a 90 (noventa) dias.  

 

23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 



23.1 Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a adjudicatá-

ria/contratada ficará sujeita às penalidades previstas na da Lei Federal nº 8.666/93, arts. 81 e 86 a 

88. 

23.2 Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a FHEMIG, serão aplicadas as san-

ções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, obedecidos os seguintes critérios estabelecidos 

pelo art.18 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e Decreto Estadual 44.515, de 

14 de maio de 2007: 

23.2.1. 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. 

23.2.2. Multa, nas seguintes condições:  

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

ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumpridas;  

10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de recusa do adju-

dicatário em efetuar o reforço de garantia; 

20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não realizada no caso de atra-

so superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne im-
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próprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contra-

tadas; 

23.2.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Adminis-

tração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 47, §1º do Decreto nº 45.902/2012; 

23.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria auto-

ridade que aplicou a penalidade, de acordo com o artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e artigo 12 

da Lei nº 14.167/2002. 

23.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 23.2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, será descontado 

do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela FHEMIG ou cobrado judicialmen-

te.  

23.4. Constatada a ocorrência do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a possi-

bilidade de aplicação das sanções descritas nos itens 23.2.1 a 23.2.4, o servidor público responsável 

pelo atestado de prestação de serviços de recebimento parcial ou total da obra emitirá parecer téc-

nico fundamentado e o encaminhará à Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças – DPGF – da 

FHEMIG. 

23.5 As penalidades de advertência e multa serão aplicadas após regular procedimento administrati-

vo de ofício pelo ordenador de Despesas da FHEMIG. 

23.6. As sanções previstas nos itens 23.2.1, 23.2.3 e 23.2.4, poderão ser aplicadas cumulativamente 

à prevista no 23.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do Contratado no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

23.7. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, conforme § 2º do art. 41 do Decreto nº 

45.902, 27 de janeiro de 2012, é de competência exclusiva de Secretário de Estado ou, nos termos 

de lei, de autoridade a ele equivalente, da qual cabe pedido de reconsideração, nos termos do inciso 

III do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 

23.8. As sanções relacionadas nos itens 23.2.3 e 23.2.4, serão obrigatoriamente registradas no Ca-

dastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - 

CAFIMP. 

23.9.  Em qualquer caso, será assegurada à adjudicatária / contratada a ampla defesa. 

 

24. DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO   
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24.1. Mensalmente, até o último dia do mês, a fiscalização da FHEMIG efetuará a medição dos servi-

ços realizados naquele período, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro proposto pela Con-

tratada, submetendo-a a aprovação da FHEMIG; 

24.2. As OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO serão executadas em REGIME DE EMPREITADA POR 

PREÇO UNITÁRIO, e as MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS serão efetuadas pela FHEMIG aplicando-se os 

PREÇOS UNITÁRIOS DOS TRABALHOS/SERVIÇOS EXECUTADOS. 

24.3. A medição dos serviços executados se dará até o último dia útil do mês em que estes forem 

executados. 

24.3.1 No mês de início da execução dos serviços a medição prevista no subitem anterior ocorrerá 

da forma ali prevista se aquela iniciar até o 15º (décimo quinto) dia. 

24.4 A medição prevista neste item será realizada por fiscal designado pela FHEMIG, que verificará, 

in loco, se os serviços que foram executados estão conforme as definições do item 4 do Anexo I –  

Projeto Básico, e documentos técnicos anexos do projeto básico, emitindo o Boletim de Medição. 

24.4.1 O Boletim de Medição previsto no subitem anterior será enviado para a FHEMIG, para fins de 

conferência e aprovação. 

24.4.1.1 A FHEMIG enviará profissional habilitado para vistoriar, in loco, os serviços executados e 

constantes do Boletim de Medição submetido à sua aprovação. 

24.5 Aprovado o Boletim de Medição pela fiscalização da FHEMIG será autorizada a emissão da Nota 

Fiscal dos serviços executados, para fins de pagamento, conforme regras estipuladas neste e demais 

instrumentos que regerão o procedimento licitatório. 

24.6 O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela contratada dos documentos 

abaixo discriminados e em conformidade com as disposições instituídas pela legislação e normas do 

MPS/SRP em vigor:  

GFIP relativa ao período de execução do serviço medido, identificada com a matrícula CEI da obra, 

com Código 150 e 155, constantes no Manual da GFIP, com comprovação de entrega;  

Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos por subempreiteiros, 

com vinculação inequívoca à obra, e dos comprovantes dos documentos de arrecadação de retenção 

acompanhada das informações específicas do tomador da obra; 

Cópia da Guia de Recolhimento Específica, quitada, recolhida com a identificação da matrícula da 

obra – CEI; 

Resumo da folha de empregados da obra; 

CND do INSS e CRF do FGTS; CNDT da Justiça do Trabalho; 

Comprovação que a contratada adota escrita regular no período de duração da obra, mediante cópia 

do Livro Diário devidamente formalizado e declaração firmada pelo representante legal da empresa 
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de que os valores apresentados estão contabilizados, isentando assim a FHEMIG de qualquer encar-

go junto ao INSS, decorrente dos referidos recolhimentos; 

Regularidade com a Fazenda Estadual. 

24.7 A Contratada deverá emitir e discriminar obrigatoriamente na Nota Fiscal ou Fatura, o numero 

do contrato; os valores correspondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execu-

ção do serviço cujo total será deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura para base de cálculo 

da contribuição complementar a ser retida para o INSS, caso não configure na GPS apresentada, a 

comprovação dos requisitos mínimos previstos no RPS.  

24.8 A Contratada deverá destacar, em cada Nota Fiscal emitida, o valor do ISSQN, relativo à execu-

ção desta licitação, que será retido e recolhido pela Contratante, em favor do Município em que se 

dará a efetiva prestação dos serviços, conforme legislação específica. 

24.9 O pagamento dos serviços executados se dará até 30 dias corridos da liquidação da Nota Fiscal. 

24.10 O pagamento será efetivado pela FHEMIG; 

24.11 O pagamento do insumo Administração Local se dará proporcionalmente à execução financei-

ra do futuro Contrato. 

 

25. DO REAJUSTE DE PREÇOS 



25.1 Poderá a administração conceder reajuste, sobre os preços a serem cotados pelo licitante em 

sua proposta comercial, caso a execução dos serviços, ou seu início, ultrapasse 1 (um) ano da data 

da assinatura do Contrato, conforme art.2 º da Lei Federal nº 10192/2001. 

25.2 O percentual a ser concedido observará o índice de variação, por insumo e/ou serviço, verifica-

do entre aqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

(SINAPI), vigente à época do cumprimento do interstício anual; 

25.3 Caso as planilhas não estejam disponíveis na data do cálculo do reajuste, serão utilizados as 

planilhas que estiverem disponíveis e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento seguinte.  

25.4 Será aplicado o INCC-DI para corrigir os preços dos insumos constantes da planilha elaborada 

pela administração e que não se basearam no SINAPI, observada a seguinte fórmula: 

 

Onde: 

R = Reajuste 

 = Índice do mês gerador do evento  

 = Índice do mês da data da Proposta Comercial 
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V = Valor do insumo a ser reajustado 

 e = Índices fornecidos pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, corres-

pondentes ao Índice Nacional de Custos da Construção Civil (INCC-DI). 

 

25.4.1 No caso do insumo que se enquadre no subitem anterior vier a fazer parte do SINAPI, no mês 

de cumprimento do interstício anual para concessão do reajuste, será utilizado o preço previsto no 

sistema, caso mais vantajoso para a administração. Não fará jus ao reajuste previsto neste item o 

licitante (contratado) que der causa, por culpa ou dolo, a atrasos na execução dos serviços. 

25.5 Precluirá do direito ao reajuste previsto neste item o licitante (contratado) que deixar de reque-

rê-lo até 30 (trinta) dias do cumprimento do interstício anual autorizador da concessão. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 



26.1. A Comissão Permanente de Licitação, com base no § 3º do art. 43 da Lei Federal nº 8.666/93, 

poderá determinar ou realizar diligência sempre que necessária; 

26.2. Poderá a FHEMIG exigir, a qualquer época, a apresentação de documentos e informações 

complementares, atinentes a esta licitação.  

26.3. Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso na licitação.  

26.4. A execução do objeto da licitação será detalhada em ordem (ns) de serviço(s) específica(s) ten-

do, a contratada, obrigação de manter a FHEMIG informada sobre todos os dados referentes às 

obras em execução e/ou executadas.  

26.5. A licitante vencedora deverá antes da assinatura do contrato apresentar à FHEMIG:  

 A Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pelo INSS, em original para constar do processo; 

CNDT da Justiça do Trabalho e FGTS. 

b) Se exigida, a apresentação da composição dos custos unitários proposta pela licitante, que será 

analisada e aprovada pela FHEMIG. 

26.6. Constatada que as informações prestadas pela licitante não são verídicas, serão aplicadas as 

penalidades legais;  

26.7. Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de 

Licitação – CPL. 

 

27. DOS ANEXOS 



I. PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
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II. CARTA DE CREDENCIAMENTO  

III. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

IV. TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DAS INSTALAÇÕES, 

APARELHAMENTO E EQUIPE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA 

V. DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA  

VI. CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

VII. DECLARAÇÃO FACE AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

VIII. PROPOSTA COMERCIAL 

IX. DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

X. MINUTA DO CONTRATO 

XI. DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA 

CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.903/2008 

XII. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

Belo Horizonte, 18 de Junho de 2018 

 

________________________________ 

Diretoria/MOV 





 



Maternidade Odete Valadares – Serviço de Compras - Avenida do Contorno, 9494 – B. Prado – Belo Horizonte/MG – 

CEP: 30.110-068; mov.compras@fhemig.mg.gov.br ou mov.cpl@fhemig.mg.gov.br  

 

 

 

ANEXO I – PROJETO BÁSICO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

O presente Projeto Básico, entendido pela totalidade de suas informações e anexos que o 
compõem, tem como finalidade estabelecer o conjunto de elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços da obra de 
reforma e revitalização, com fornecimento de material e mão de obra, a serem executados 
na Unidade de Neonatologia, composta por CTI Neonatal, Cuidados Intermediários e 
Alojamento Conjunto (Canguru), da Maternidade Odete Valadares, Avenida do Contorno, 
número 9494, bairro Barro Preto, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 
30.110-068. Os documentos técnicos em questão foram elaborados pela empresa 
terceirizada CONSMARA Engenharia Ltda., o Projeto do Sistema de Condicionamento de Ar 
foi elaborado pela empresa ConSET Engenharia e Projetos Ltda. e o Projeto Básico foi 
elaborado pela equipe técnica do Serviço de Engenharia Predial da GEHOSP, todos com base 
em indicações de estudos técnicos preliminares que asseguraram vislumbrar a viabilidade 
técnica e ambiental da obra de reforma e revitalização, além de possibilitar a avaliação dos 
custos e a definição dos métodos e do prazo de sua execução. Assim, dos seus termos será 
possível aos interessados em participar do certame licitatório, ter uma visão global da obra, 
dos seus elementos constitutivos, das soluções técnicas globais e localizadas adotadas pela 
área técnica, dos tipos de serviços a serem executados, dos materiais e equipamentos que 
serão incorporados ao empreendimento, das informações que possibilitem o estudo e a 
dedução dos métodos construtivos, das instalações provisórias e das condições 
organizacionais para a execução dos serviços, além dos elementos que subsidiarão a gestão 
dos serviços e do orçamento do custo global dos serviços de reforma e revitalização a serem 
realizados, fundamentado em planilhas de quantitativos de materiais e serviços. 
 
 
1. DO OBJETO 

 
1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, 
sob o regime de execução indireta e empreitada por preços unitários, para executar a 
obra de reforma e revitalização, com fornecimento de material e mão de obra, de 
áreas que compõem a estrutura física na Unidade de Neonatologia, composta por CTI 
Neonatal, Cuidados Intermediários e Alojamento Conjunto (Canguru), da 
Maternidade Odete Valadares, observadas as condições previstas neste Projeto 
Básico e nos seguintes anexos, constantes na mídia eletrônica que passam a compô-
lo: 

 
1.1.1. Projetos Arquitetônicos e Complementares de Engenharia – Anexo A; 

 

1.1.2. Planilhas Orçamentárias– Anexo B; 

 

1.1.3. Cronograma Físico Financeiro – Anexo C 
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1.1.4. Anotações de Responsabilidade Técnica – Anexo D 

 

1.1.5. Manual de uso da marca - Placas- SUBSECOM – Anexo E 

 

1.1.6. CD – Anexo F 

 
 
1.2. Código item de serviço: 

 

LOTE ITEM 
CÓDIGO 
SERVIÇO 

CÓDIGO 
ITEM 

UNIDADE DE 
FORNECIMENTO 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

1 

 
1 
 

03010031 000001015 UNIDADE 1 

REPARO, 
RESTAURAÇÃO E 

RECUPERAÇÃO DE 
BENS IMÓVEIS 

2 03020010 000001171 UNIDADE 1 

INSTALACAO DE 
SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO 

CENTRAL 

 
 
2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

 
A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG é uma das maiores redes de 
hospitais públicos da América Latina. Criada em 1977 e, além de sua Administração Central, 
administra vinte unidades assistenciais e um Centro de Atenção Psicossocial especializados 
em álcool e outras drogas localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no 
interior do Estado de Minas Gerais. 
 
Dividida em seis complexos assistenciais, sendo: Urgência e Emergência, Especialidades, 
Saúde Mental, Hospitais Gerais, MG Transplantes e Reabilitação e Cuidado ao Idoso, todas 
têm como finalidade assistir à população mineira e de outros estados da federação, 
oferecendo serviços especializados de referência, em consonância com a Política Estadual de 
Saúde. 
 
A Maternidade Odete Valadares – MOV foi inaugurada em 1955. Desde sua fundação até os 
anos 80 a MOV foi exclusivamente uma "Casa de Parto". De 1956 a 1971, esteve ligada a 
Santa Casa de Misericórdia. De 1971 a 1976, a Fundação Estadual de Assistência Médica de 
Urgência - FEAMUR passou a manter a Maternidade e seu caráter filantrópico. Em 1977, 
integrava a Legião Brasileira de Assistência Social - LBA passando depois para o INAMPS e, 
em 1991, para a FHEMIG. Em 1980, a Maternidade funcionou como um Pronto Socorro 
Obstétrico - Ginecológico, com demanda principalmente em gravidez de alto risco, levando à 
criação do ambulatório de pré-natal, ginecologia e planejamento familiar. Em 1986, a MOV 
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torna-se referência em gestação de alto risco e inaugura o Banco de Leite Humano, 
referência no Estado, tendo como objetivo o incentivo ao aleitamento materno e a redução 
da mortalidade infantil. 
 
Atualmente, a MOV continua prestando assistência integral à saúde da mulher e ao neonato, 
funcionando também como Hospital Escola, oferecendo oportunidades de capacitação e 
aprimoramento para profissionais da área de saúde, atende pelo SUS e é gerenciado pela 
FHEMIG. 
 
Verificada a necessidade de realizar as obras de reforma e revitalização em duas das 
unidades da FHEMIG, Maternidade Odete Valadares – HJXXIII e Maternidade Odete 
Valadares – MOV, em função de promover a prestação de serviços essenciais à garantia da 
dignidade do usuário de serviços de saúde pública, a presidência da FHEMIG à época 
solicitou à Câmara de Orçamento e Finanças – COF a liberação de R$ 8.500.000,00 (oito 
milhões e quinhentos mil reais), através do Ofício OF.DPGF.PRESIDÊNCIA 72/2017, conforme 
fl. 03. 
 
Considerando a solicitação exposta acima, houve a manifestação previa favorável do Comitê 
Executivo de Obras, por meio do OF.GAB.SETOP.080/2017, e a aprovação do pedido pela 
Câmara de Orçamento e Finanças – COF, por meio do OF.COF nº 140/2017, conforme fl. 04. 
 
Para custear as obras de reforma e revitalização da Unidade de Neonatologia, composta por 
CTI Neonatal, Cuidados Intermediários e Alojamento Conjunto (Canguru), será utilizado o 
montante de R$ 1.864.902,59 (Um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e 
dois reais e cinquenta e nove centavos), sendo R$ 1.029.153,69 (Um milhão, vinte e nove 
mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) para as obras de reforma e 
revitalização e R$ 835.748,90 (Oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e oito 
reais e noventa centavos), para fornecimento e instalação do Sistema de Condicionamento 
de Ar, conforme itens da Planilha Orçamentária. 
 

As áreas técnicas da FHEMIG encaminharam elaboração dos Projetos Arquitetônicos e 
Projetos Complementares de Engenharia e respectivas documentações técnicas referentes à 
área do Setor de Neonatologia que será submetida às obras de reforma e revitalização.  
 
As áreas de reforma e revitalização da Unidade de Neonatologia serão: 
 
CTI Neonatal, Cuidados Intermediários e Alojamento Conjunto (Canguru) – Será realizada 
uma revitalização de toda a área, com a troca de acabamentos, pisos, paredes, forros e 
luminárias, troca dos armários e prateleiras existentes, assim como revitalização e pintura 
das esquadrias. 
 
CTI Neonatal e Cuidados Intermediários – Será realizada instalação do Sistema de 
Condicionamento de Ar. 
 
Instalação Sanitária próxima à Unidade de Neonatologia – Será realizada uma reforma para 
a instalação seja acessível á Portadores de Necessidades Especiais - PNE. 
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Na elaboração deste Projeto Básico foram considerados estudos técnicos preliminares e 
documentações técnicas diversas, esses elementos asseguraram vislumbrar a viabilidade 
técnica e ambiental da obra de reforma e revitalização, assim como a definição dos métodos 
e do prazo de sua execução. 
 
Assim, dos seus termos será possível aos interessados em participar do certame licitatório 
ter uma visão global da obra, dos seus elementos constitutivos, das soluções técnicas globais 
e localizadas, adotadas pela área técnica, dos tipos de serviços a serem executados, dos 
materiais e equipamentos, que serão incorporados ao empreendimento, das informações 
que possibilitem o estudo e a dedução dos métodos construtivos, das instalações provisórias 
e das condições organizacionais para a execução dos serviços, além dos elementos que 
subsidiaram a gestão dos serviços e do orçamento do custo global dos serviços de reforma e 
revitalização a serem realizados, fundamentado em planilhas de quantitativos de materiais e 
serviços. 
 
 
3. DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO HORÁRIO DE EXECUÇÃO 

 
3.1. Os serviços de reforma e revitalização deverão ser executados na Unidade de 
Neonatologia, da Maternidade Odete Valadares, Avenida do Contorno, número 9494, 
bairro Barro Preto, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.110-068; 

3.2. O horário de execução deverá se dar entre 07:00 e 18:00 horas. 

3.2.1. Poderá, na busca do interesse público, a CONTRATANTE estender ou 
reduzir os horários previstos no subitem anterior. 

 
4. DAS CONDIÇÕES DETALHADAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E 
REVITALIZAÇÃO 

4.1. Deverão as LICITANTES fazer constar de sua Proposta Comercial os custos 
necessários para fazer frente às despesas para execução dos serviços de reforma e 
revitalização, objeto deste Projeto Básico e seus anexos, nos seguintes itens que forem 
pertinentes: 

4.1.1. Prever e providenciar a construção de espaço para funcionar como 
administração local: 

4.1.1.1. Na organização do canteiro é necessário analisar e regularizar os 
acessos e espaço para a chefia de canteiro; 

4.1.1.2. Modo de acesso dos meios de entrega de materiais, zonas de carga e 
descarga de equipamentos, de armazenamento de materiais e resíduos, de 
materiais com risco de incêndios e explosões, com medida de proteção de 
segurança contra possíveis riscos a partir do ambiente externo; 

4.1.1.3. Deslocamento de equipamentos de construção; 
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4.1.1.4. Áreas de lavagens, dotada de tanques para limpeza de materiais e 
ferramentas, dentro das normas ambientais em vigor. Portanto, deve-se 
prever um uso racional da água. 

4.1.1.5. Máquinas e ferramentas: caberá à CONTRATADA o fornecimento de 
todas as máquinas e equipamentos de segurança necessários e exigidos pela 
legislação vigente (NR 12), necessárias à boa execução dos serviços, bem 
como dos equipamentos de segurança necessários e exigidos pela legislação 
vigente. Atentar para o PCMAT – NR 18 (programa de condições e meio 
ambiente de trabalho na indústria da construção civil); 

4.1.1.6. Todos os materiais inerentes à execução do objeto deste contrato são 
de fornecimento da CONTRATADA. 

4.1.2. Prever os custos necessários para fazer frente às despesas com 
pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o profissional engenheiro 
responsável pela obra de reforma e revitalização, o mestre de obra, almoxarife e 
outros necessários a perfeita execução dos serviços a serem contratados. 

4.1.2.1. A fiscalização deve estabelecer sistema de identificação que permita 
a qualquer tempo reconhecer a abrangência da autorização de cada 
trabalhador.  

4.1.2.2. Os trabalhadores da área da elétrica deverão ter certificação de 
treinamento na NR 10 do MTbE. 

4.1.2.3. Todos os trabalhadores devem ter a autorização de que trata o 
PCMSO (programa de controle médico de saúde ocupacional), conforme a NR 
7. 

4.1.3. Realizar serviços de mobilização, proteção e desmobilização: 

4.1.3.1. Deverá ser utilizado como proteção da área em obras, tapume de 
chapa de madeira compensada de 12mm, executando os serviços conforme NR 
18. Prever para casos específicos de proteção fibra zebrada cor amarela largura 
de 7cm de espessura. 

4.1.4. Realizar serviços de demolição: 

4.1.4.1. Demolir manualmente e progressivamente as áreas indicadas no 
projeto arquitetônico, podendo-se utilizar de ferramentas portáteis elétricas ou 
manuais; consistindo ainda adicionalmente de demolição de: contrapiso, de 
forro, de mobiliário, de cobertura de telha francesa. O contrapiso, sob piso 
vinílico atual será todo removido. 

4.1.4.2. Remoção imediata do entulho produzido, vetado o acúmulo que 
provoque sobrecarga sobre pisos ou pressão lateral sobre paredes; consistindo 
adicionalmente ainda de: remoção de esquadrias, de parapeito de mármore, de 
cantoneira, de ferragens de esquadrias, remoção de calhas, remoção de dutos 
eólicos, remoção de luminárias, tomadas, remoção de peças sanitárias, de 
tubulação sanitária, remoção de laminado melamínico,  (formica) etc. 
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4.1.4.3. Arreamento de peças de concreto, de aço e/ou de madeira, que 
poderão se dar por meio de guindaste ou talhas, sendo que desta última forma 
em pequenos fragmentos, estabelecendo e respeitando todos os parâmetros 
da segurança. 

4.1.4.4. Será de responsabilidade da Contratada, durante a execução de obra, 
proceder a remoção periódica de quaisquer resíduos (entulhos de obra) 
gerados na execução dos serviços, bem como seu transporte e destinação final, 
ambientalmente adequado, de acordo com as normas e legislações vigentes. 

4.1.5. Realizar serviços de superestrutura: 

4.1.5.1. Montar as formas, de madeira ou aço, sob a orientação de 
encarregado(s) ou mestre(s) e supervisão do engenheiro responsável técnico da 
obra, para as bases dos equipamentos de Climatização; 

4.1.5.2.  Proceder a conferência do nivelamento, do prumo e das dimensões 
das formas, anteriormente a liberação para colocação das armaduras, das bases 
dos equipamentos de climatização; 

4.1.5.3. Lançar concreto usinado, FCK igual ou maior que 25,0 Mpa, que 
esteja dentro do prazo determinado pela concreteira, para as bases dos 
equipamentos de climatização. 

4.1.6. Realizar serviços de revestimento: 

4.1.6.1. Limpar, chapiscar e revestir as alvenarias  existentes; 

4.1.6.2. Executar o chapisco com argamassa de cimento e areia grossa traço 
1:3, (cimento : areia),  devendo aquele, ter espessura máxima de 5 mm; 

4.1.6.3. Chapiscar todas as superfícies conforme projeto, tais como: teto, 
montantes, vergas e outros elementos indicados em projeto e  Anexo Técnico; 

4.1.6.4. Executar serviços de reboco/emboço em massa única espessura 
20mm, traço 1:2:8, cimento, cal, areia lavada em superfícies de  alvenaria e 
outros, inclusive adição de hidrófugo Sika 1, ou equivalente,  para emboço de 
áreas molhadas, onde indicado pelo projeto, somente após terem sido 
embutidas todas as tubulações projetadas; 

4.1.6.5. Garantir que o emboço apresente-se regularizado e áspero; 

4.1.6.6. Garantir que entre as etapas de chapisco e reboco, ou emboço, seja 
observado o período de cura, conforme estabelecido nas Normas Técnicas da 
ABNT. 

4.1.6.7. Revitalização de Revestimento  cerâmico, com raspagem da superfície 
da cerâmica e posterior aplicação de argamassa para rejunte, branca, 
acabamento final com escovação e sabão alcalino, conforme Anexo Técnico AT 
01 9119554; 

4.1.6.8. Instalação de Revestimento em Laminado Melamínico, laminado na 
cor Almond (TX), L112, espessura de 1,3mm, referencia Formica ou equivalente 
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em técnica e qualidade; Lixar toda a superfície, retirando toda a cola  do 
revestimento antigo, uniformizando-a, com aplicação de  camada de cola, bem 
como aplicação de cola sobre o fundo do laminado, respeitar também 2mm de 
junta entre as chapas, conforme Anexo Técnico AT 01 9119554. Nos locais onde 
se tinha laminado formica instalado e aplicou-se tinta, remover toda a tinta, 
lixando/polindo toda a superfície, promovendo a aplicação do laminado 
conforme citado acima e de conformidade com o Anexo Técnico AT 01 9119554, 
e indicações de projeto. 

4.1.6.9. Revestimento  Cerâmico em parede, com aplicação de azulejo branco 
20x20cm, 15x15cm para a Instalação Acessível,  para bancadas, superfície 
posterior do lavador de mãos, sobre superfície emboçada nova,  com aplicação 
de rejunte  epóxi, 72 horas após, com adição de hidrófugo sika 1, ou 
equivalente, para áreas molhadas, conforme Anexo Técnico e indicações  em 
projeto. 

4.1.6.10. Aplicar perfil em alumínio  anodizado natural de 2x2,4cm na 
alvenaria formando a transição  entre o revestimento de laminado e a 
superfície pintada da alvenaria acima do laminado; 

4.1.6.11.  Remover cantoneira de alumínio de 1,0 x 1,0 Cm e substituir por 
cantoneira de alumínio anodizado natural aparafusada, 20mm x 20mm x 3mm 
em todas as quinas de paredes até altura de 1,45 metro e também nas quinas 
de janelas. 

4.1.7. Realizar serviços de forros: 

4.1.7.1. Utilizar na construção do forro de gesso Modular: 

4.1.7.1.1. placa de gesso padrão liso, modular, placa de 625mm x 
625mm, instalado em pendurais rígidos de aço do tipo “T” nos perfis 
principais a cada 625mm, e posterior pintura em tinta lavável  acrílico 
branco fosco, locais Circulação, Alojamento Conjunto Canguru ; 

4.1.7.1.2. Utilizar na construção de forro de gesso acartonado 
monolítico, contínuo fixo , com placa de gesso acartonado, 
perfeitamente plana, suspensa por arame galvanizado ou tirantes 
metálicos rígidos em aço  galvanizado, com junta de dilatação de 2cm 
em seu perímetro, emassado e pintado com tinta lavável acrílico 
branco fosco; conforme Anexo Técnico - AT 01 9119554 Consmara 
Engenharia  

4.1.8. Realizar serviços de piso: 

4.1.8.1. utilizar traço de  1:4 (cimento : areia lavada) para construção de 
contra piso, que deverá ser devidamente nivelado, espessura media 3,0cm; 
para as áreas molhadas adicionar, ainda o hidrófugo  SIKA 1, de pega normal, 
ou equivalente em técnica e qualidade. 

4.1.8.2. utilizar, para as áreas molhadas, o sanitário portadores de 
necessidades especiais (PNE),  piso  cerâmico PEI-5, Bianco Gress,  
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antiderrapante e dimensões de 44x44cm, aplicado com argamassa cimento 
colante, AC – 2, no mínimo ; 

4.1.8.3. Utilizar traço de 1:3:4 (cimento, areia, brita) para contra piso em toda 
a área da Neonatologia, que receberá piso vinílico,  após demolição de todo o 
contra piso existente na área, respeitando-se os níveis de projeto, conforme  
Memorial Descritivo, MD 01 ARQ 9119554 MOV e indicações do projeto 
executivo de paginação de piso. 

4.1.8.4. limpar a superfície para assentamento do piso cerâmico, de forma a 
remover toda a poeira e as partículas soltas; 

4.1.8.5. utilizar granito polido, com altura de 10cm e espessura de 2cm, na 
construção de rodapés, cuja face ficará rente com o acabamento de laminado 
Formica; 

4.1.8.6. Utilizar granito polido, com espessura de 2cm, na construção de 
soleiras; proteção de sócolos, removendo antes toda a peça existente em 
mármore branco. 

4.1.8.7. Utilizar granito polido branco Dalas, com espessura de 2cm e 
inclinação adequada na construção de peitoril, removendo os atuais peitoris 
em mármores. 

4.1.8.8.  Piso Vinílico, Referencia Thru, Ref.: 9206691 do tipo Paviflex, ou 
equivalente, placas com dimensões 30x30cm, 3,2 mm de espessura, resistente 
ao tráfego pesado, durável, cor marfim, aplicado sobre contrapiso de concreto 
(impermeabilizado),  com   adesivo acrílico espalhado com desempenadeira e 
rolo de lã, conforme especificações do fabricante, de pega normal ou 
equivalente. 

4.1.8.9. Piso em Granilite, Existente, da circulação central da Neonatologia é 
mantido, e receberá polimento  executado  de forma mecânica  com emprego 
de esmeris grãos 36 a 60, (iniciando o polimento com esmeril grãs 24) 
proceder ao estucamento com cimento branco ou comum, nova ação de 
esmeris grãos 120. Aplicar finalizando resina Bautech ou equivalente em 
técnica e qualidade. 

4.1.8.10. Rodapé de Granilite, existente, será mantido, na área de 
circulação central da Neonatologia. Executar polimento, e procedimentos 
conforme citado acima para o piso de granilite. 

4.1.8.11. Junta de Dilatação trata-las com aplicação de mastique  
carbolástico  e acabamento final com perfil metálico alumínio liso no piso e 
nas paredes  das áreas do Alojamento e internação, conforme Anexo Técnico e 
indicação em projeto; 

4.1.9. Realizar serviços de montagem e instalação de esquadrias em madeira: 

4.1.9.1. utilizar madeira seca, devidamente tratada, isenta de nós, cavidades, 
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua 
durabilidade, resistência mecânica e aspecto; 
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4.1.9.1.1. Todas as portas existentes devem passar por manutenção 
recebendo o devido restauro, pintura ou revestimento em laminado 
melamínico, conforme o seu padrão existente ou indicado em projeto; 
Todas as portas devem receber novas maçanetas tipo alavanca, 
modelo: conjunto fechadura interna de aço inox, Ref.: TH110 espelhos 
– Haga ou equivalente em técnica e qualidade, conforme norma 
vigente. Verificar-se-á, a necessidade de troca de marcos e alizares que 
estejam em mal estado de conservação, respeitando-se as 
características dos atuais  existentes. 

4.1.9.1.2. Observar as características das ferragens a serem 
substituídas, das portas, conforme as ferragens existentes. 

4.1.9.1.3. As portas novas, a serem fornecidas e instaladas  deverão 
atender ao disposto no Anexo Técnico e projeto executivo, observando 
que as substituições seguirão, também ao padrão  das atualmente 
existentes, quais sejam; de abrir, de correr, com visor, cegas, 
respeitando a utilização de dobradiças 3,0 peças por folha de porta, 
dobradiças com anel, porta com utilização de mola hidráulica, 
revestida de laminado, e ou com pintura sobre emassamento, 
conforme indicação de projeto.  

4.1.9.1.4. As portas receberão ainda chapa inox AISI 304 20/10, com 
espessura de 1mm, a ser instalada em todas as portas, marcos e 
alizares; a placa deverá ser dobrada, sem emendas e coladas com 
adesivo EC-21-40, referencia: 3M ou equivalente em técnica e 
qualidade, instaladas à altura de 90cm do piso acabado, em todas as 
portas  onde haja trânsito de macas e/ou carrinhos. Denominação: 
“Bate maca Inox”; As esquadrias existentes deverão ser mantidas, 
exceto quando indicado, recebendo a pintura, ou revestimento 
indicados em projeto e no Memorial Descritivo. 

4.1.9.1.5. Bate - macas de madeira, existente em toda a Circulação 
da Neonatologia, entre Cuidados Intermediários e Alojamento 
Conjunto Canguru. Estes elementos permanecerão. Receberão 
lixamento, removendo a tinta existente, e posterior acabamento em 
verniz branco da linha Polisten, ref.: Sayerlack ou equivalente em 
técnica e qualidade.   

4.1.9.2. garantir que os marcos e batentes das portas tenham espessura final 
de 3,5cm, sendo a largura igual a espessura das paredes acabadas; 

4.1.9.3. garantir que os alisares terão largura de 7cm e as folhas das portas 
serão do tipo compensado naval com 3,5cm de espessura, conforme indicado 
em projeto e ou Anexo Técnico; 

4.1.9.4. utilizar ferragens e guarnições em metal latão cromado. 

4.1.10. Realizar serviços de pintura: 

4.1.10.1. Atender às normas da ABNT, tais como: 
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4.1.10.1.1. NBR 11702: Versão Corrigida 2011 - Tintas para 
construção civil - Tintas para edificações não industriais – Classificação; 

4.1.10.1.2. NBR 12554:2013 – Tintas para edificações não industriais 
— Terminologia; 

4.1.10.1.3. NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil - Execução 
de pinturas em edificações não industriais - Preparação da superfície; 

4.1.10.1.4. NBR 15079:2011 - Tintas para construção civil - 
Especificação dos requisitos mínimos de desempenho de tintas para 
edificações não industriais - Tinta látex nas cores claras; e mais, a 
classificação a saber: tipo Econômica, tipo Standard, tipo Prêmium, 
considerando poder de cobertura a seco e poder de cobertura úmida. 
Antes da execução da pintura, aplicar 02 demãos do fundo preparador 
de paredes, ou fundo branco fosco, diluídos em solventes a base de 
água raz, e na proporção indicada pelo fabricante. Aguardar 12:00 
horas para aplicação da pintura. A pintura nas paredes, acima do perfil 
de alumínio divisório entre as duas superfícies será acrílica, sem 
cheiro, lavável, acabamento acetinado, e com propriedade bactericida, 
na cor clara, tipo “luz do dia” código Z004 Ref.: Suvinil ou equivalente 
em técnica e qualidade, conforme indicações em projeto. A pintura 
sobre superfície metálica, esmalte sintético acetinado, base de água 
cor clara tio “luz do dia” condigo Z004, Referência Suvinil Seca Rápido 
ou equivalente em técnica e qualidade, janelas, em suas partes 
internas, para não descaracterizar a fachada, em portas, guichês, 
quadros metálicos de elétrica e telefonia e incêndio presentes na  
Unidade da Neonatologia (conforme o caso) verificando  as indicações 
de projeto. Atenção para as cores, respeitando as indicações de 
projeto, quanto a cores, quanto a códigos de referência,  quanto a 
cheiro,  quanto à constituição química, se à base de água ou não, com 
relação principalmente ao Esmalte Sintético. Pintura de madeira: as 
esquadrias em madeira que sofrerão reparos, serão preenchidas de pó 
de madeira, ter suas partes recoladas, e ser lixadas antes do 
procedimento de aplicação da pintura. Em teto de laje, banho 
Acessível, na cor clara tipo branco neve a aplicar sobre laje emassada, 
referencia Suvinil ou equivalente em técnica e qualidade, conforme 
indicado em projeto, e em Anexo Técnico.  

4.1.10.1.5. NBR 14940:2010 - Tintas para construção civil - Método 
para avaliação de desempenho de tintas para edificações não 
industriais - Determinação da resistência à abrasão úmida; 

4.1.10.1.6. NBR 14942:2003 - Tintas para construção civil - Método 
para avaliação de desempenho de tintas para edificações não 
industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta seca; 

4.1.10.1.7. NBR 14943:2003 - Tintas para construção civil - Método 
para avaliação de desempenho de tintas para edificações não 
industriais - Determinação do poder de cobertura de tinta úmida; 
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4.1.10.2. observar a indicação exata das cores e dos locais a 
receberem os diversos tipos de pintura que constam do projeto arquitetônico, 
Anexo Técnico, e Memorial Descritivo. 

4.1.11. Realizar serviços de vidraçaria: 

4.1.11.1. empregar no assentamento das chapas de vidro massa de 
assentamento ou graxetas de borracha duplas, vedado o contato direto com 
qualquer elemento de sustentação; 

4.1.11.2. proceder a limpeza dos locais onde serão instalados os 
vidros; instalar os vidros de forma que não apresentem folga,  com relação ao 
requadro de encaixe, que esteja fora da medida de 3 a 5 mm, conforme o vão. 

4.1.12. Realizar serviços diversos: 

4.1.12.1. fornecer e instalar bancadas em aço inox,  chapa dobrada,  
AISI 304, com rodabancada com altura de 10 cm; 

4.1.12.2. fornecer e instalar bancadas de granito polido e 
rodabancada polida com altura de 10 cm; 

4.1.12.3. fornecer e instalar armários, bancadas e prateleiras, 
Escaninhos, em MDF com espessura de 18 mm e revestidos nas duas faces 
com laminado melamínico texturizado; e ainda: para as prateleiras suporte 
mão francesa 01 par no mínimo, 20x25cm  e 30x40cm, em chapa de 11/4” x 
4mm, pintadas com epox branco  com largura de 25cm e largura de 35cm, 
conforme indicado em projeto, as partes frontais em post forming,  arestas 
levemente arredondadas. Para os armários, e bancadas,  também na 
espessura de 18mm, revestidos, com as arestas frontais arredondadas, post 
forming,  contendo ainda, para os armários: puxadores tipo alça, curvos, 
referencia Zamac, tamanho 96mm, para gavetas e  128mm para portas  
acabamento cromado, Italyline ou equivalente em qualidade e técnica, 
conforme indicado em projeto portas de abrir com visores em vidro, portas 
cegas e gavetas, dobradiças caneco com pistão 35mm, em aço inox, corrediças 
telescópicas e fechaduras de embutir em aço inox, vide armários, gaveteiros, 
portas de armários  e indicações do projeto. Para bancada de trabalho  em 
MDF, tampo 25mm  revestida das duas faces, em laminado referência Formica 
ou equivalente em  técnica e qualidade, conforme indicações em projeto, 
Anexo Técnico e Memorial  Descritivo.  

4.1.12.4. Fornecer e instalar suportes para as bancadas em perfil 
metálico pintados, com as dimensões de 40x20cm ou 50x30cm, conforme 
projeto arquitetônico, pintados na cor branca, Epoxi, conforme indicações de 
projeto. 

4.1.13. Realizar serviços de instalação hidrossanitárias; 

4.1.13.1. Executar as instalações Hidro Sanitárias de acordo com os 
projetos executivos, com anotação da ART do profissional responsável. 

4.1.13.2. Executar as instalações Hidro Sanitárias de acordo com as 
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normas da ABNT, tais como: 

4.1.13.2.1. NBR 5626:1998 – Instalação predial de água fria; 

4.1.13.2.2. NBR 15704-1:2011 – Registro – Requisitos e métodos de 
ensaio Parte 1: Registros de Pressão; 

4.1.13.2.3. NBR 15705:2009 – Instalações Hidráulicas Prediais – 
Registro de Gaveta – Requisitos e Métodos de Ensaio; 

4.1.13.2.4. NBR 5648: 2010 – Sistemas prediais de água fria – Tubos 
e conexões de PVC 6,3, PN 750 kPa, com junta soldável – Requisitos; 

4.1.13.2.5. NBR 5680: 1997 – Dimensões de tubos de PVC rígido; 

4.1.13.2.6. NBR 7231: 1999 – Conexões de PVC – Verificação do 
comportamento ao calor; 

4.1.13.2.7. NBR 10844:1989 – Instalações Prediais de Águas Pluviais; 

4.1.13.2.8. NBR 9050:2004 – Acessibilidade de pessoas portadoras 
de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamentos 
urbanos; 

4.1.13.2.9. NBR 14878:2004 – Ligações flexíveis para aparelhos 
hidráulicos sanitários; 

4.1.13.2.10. NBR 15267:2005 – Misturador monocomando para 
lavatório – Requisitos e métodos de ensaio; 

4.1.13.2.11. NBR 15423:2006 – Válvulas de escoamento – Requisitos e 
métodos de ensaio; 

4.1.13.2.12. NBR 15748:2009 – Torneiras com mecanismos de vedação 
não compressíveis - Requisitos e Métodos de ensaio; 

4.1.13.2.13. NBR 15097:2011 - Aparelhos Sanitários de Material 
Cerâmico: Requisitos e Métodos de Ensaios; 

4.1.13.2.14. NBR 14162:2011 – Aparelhos sanitários – Sifão – 
Requisitos e métodos de ensaio. 

4.1.13.2.15. Louças/ Metais Sanitários/Barras de proteção e apoio 

4.1.13.2.16. Lavatórios de louça coluna suspensa, linha conforto, cod. 
L-51 Deca ou equivalente em técnica e qualidade – L-3 ; L-2; L-1  para  
“Instalação Acessível”, para “sanitário do Cuidados Intermediários”,  
para “Cuidados Intermediários “, incluindo torneira, ligação flexível 
metálica cromada, Válvula de metal cromado, sifão de copo em metal 
latão cromado; Torneiras TE-1; TE-2; TE-3; TE-4; TE-5,  torneiras 
existente a serem mantidas, conforme projeto/Memorial Descritivo.  A 
Torneira  T-1 torneira Biniquel cromada para lavatório Instalação 
Acessível, recomendada linha Decamatic, código 1173, C, Deca ou 
equivalente em técnica e qualidade; Torneira T-2 para L-2 da  
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Internação Intermediária, recomenda-se Deca – Linha LINK CONFORTO 
– cod. 1196 CLNK ou equivalente em técnica e qualidade. 

4.1.13.2.17. Barras de apoio horizontal/Vertical – BA 1; BA 2; BA 3; BA 
4; BA 5, respeitando-se a NBR 9050/2015, diâmetro de 11/2”, em aço 
Inoxidável, conforme projeto, memorial descritivo 

4.1.13.2.18. Bacia sanitária  V-1 – existente, a ser mantida ; Na 
instalação Acessível, será substituída a V-1 existente por  V-2 bacia 
sanitária convencional, linha Ravena P.9 Deca ou equivalente em 
técnica e qualidade. 

4.1.13.2.19. Acessórios - para papel higiênico; acabamento para caixa 
de descarga embutida  - Ducha Higiênica dotada de registro de pressão 
para  regulagem da vazão; ES1 Espelho Cristal  Lapidado; SB 
Saboneteira para refil – todos esses acessórios  a serem instalados na 
Instalação Sanitária Acessível, conforme Memorial Descritivo/Projeto. 

4.1.14. Realizar serviços de instalação elétrica: 

4.1.14.1. Executar as instalações elétricas, de alimentação do novo 
sistema de ar condicionado, e os projetos executivos de arquitetura e sistema 
elétrico para o novo sistema de climatização pranchas 01/06 a 06/06 Anexo 
Técnico  e Memorial Descritivo: 

4.1.14.1.1. Os quadros de força deverão ser aterrados, montados 
com dispositivo de manobra, disjuntores e barramento de cobre, assim 
como deve haver o fornecimento e instalação de: Disjuntor geral 
800A/240V/21KA no QGBT existente na Unidade, que é proteção do 
QFE, Circuito alimentador do Sistema elétrico do Sistema de Ar 
Condicionado Central; QFE, QDC-ILU/TOM e QF-AC, montados com 
buchas e arruelas, barramentos, anilhas placas de proteção, terminais 
e demais miscelâneas necessárias para sua instalação. 

4.1.14.1.2. Os eletrodutos, curvas e luvas deverão atender às normas 
da ABNT: NBR 15465:2008 - Sistemas de eletrodutos plásticos para 
instalações elétricas de baixa tensão - Requisitos de desempenho e 
NBR 13057:2011 - Eletroduto rígido de aço-carbono, com costura, 
zincado eletroliticamente e com rosca ABNT NBR 8133 — Requisitos. 

4.1.14.1.3. Todas as terminações de eletrodutos em caixas metálicas 
deverão ser executadas através de buchas e arruelas de aço 
galvanizado. 

4.1.14.1.4. Todos os cabos deverão ser de potência não halogenados, 
com baixa emissão de fumaça, isolados e atender às normas da ABNT 
13248:2014 - Cabos de potência e condutores isolados sem cobertura, 
não halogenados e com baixa emissão de fumaça, para tensões até 1 
kV - Requisitos de desempenho e NBR 10495:2010 - Fios e cabos 
elétricos — Determinação da quantidade de gás ácido halogenado 
emitida durante a combustão de materiais poliméricos. 
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4.1.14.1.5. O puxamento dos cabos deverá atender as especificações 
de tração e raios máximos definidos pelo fabricante. 

4.1.14.1.6. Serão admitidos os disjuntores aprovados pela CEMIG – 
Distribuidora e que estejam em consonância ou superior com as 
especificações de projeto (Iccmin = 60kA, etc.), manual do consumidor 
nº 11. 

4.1.14.1.7. A conectorização do cabo-disjuntor deve obedecer aos 
critérios de torque recomendados pelos fabricantes (Disjuntor e cabo). 

4.1.14.1.8. As luminárias deverão ser de sobrepor, para 02 lâmpadas 
T-8 LED, em Poliester reforçado com fibra de vidro, na cor cinza, 
refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura 
eletrostática epóxi-pó na cor branca IP-44 e mais:  lâmpadas tubulares 
LED T-8 – rosca E-27, vida útil mínima 25.000 horas, para o pavimento 
técnico;  e também luminária de embutir em forro para 02 lâmpadas 
T8/1200mm, corpo refletor em chapa de aço tratada com acabamento 
em pintura eletrostática Epoxi-pó cor branca, difusor leitoso para áreas 
interna do Neonatal. As luminárias internas serão comandadas por 
painéis de comando, em numero de 03, esses painéis abrigarão os 
interruptores conforme setorização  de iluminação. Serão dotados de 
sinaleiros led; Os conduletes serão em alumínio, conforme  bitolas e 
indicação técnica de projeto. 

4.1.14.1.9. Os espelhos e acabamentos das tomadas deverão ser 
colocados somente após a pintura ou o acabamento final dos 
paramentos em que forem instalados. 

4.1.14.1.10. Toda a instalação deverá ser inspecionada e testada tão 
logo seja concluída, sendo verificada a continuidade e o isolamento 
dos fios e o funcionamento das tomadas. 

4.1.14.1.11. Fornecer manual de funcionamento das instalações 
elétricas. 

4.1.15. Realizar serviços de cobertura: 

4.1.15.1. Executar a cobertura obedecendo rigorosamente aos 
projetos, devidamente dimensionados segundo as normas da ABNT aplicáveis 
ao caso, especificações e detalhes respectivos, levando-se em conta a devida 
proteção de cobertura provisória, uma vez que haverá remoção de parte do 
telhado para entrada dos equipamentos do Sistema de Ar Condicionado. A 
“sobre carga” dos equipamentos deverá ser avaliada e solucionada pela 
Contratada.  

4.1.15.1.1. As estruturas de madeiras serão dimensionadas de 
acordo com NBR-7190:1997 - Projeto de estruturas de madeira. 

4.1.15.1.2. As peças da estrutura de madeira receberão salvo 
especificações em contrário, tratamento ingnífugo e ou imunizante. 
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4.1.15.1.3. Os furos executados nas coberturas para a passagem de 
ventiladores, antenas, pára-raios, etc., deverão ser acabados com 
chapas de ferro galvanizadas n.º 22, pintura na cor branca, com 
recobrimento mínimo de 10 cm (gola). 

4.1.15.1.4. As cumeeiras e espigões das coberturas com telhas de 
barro serão argamassadas. 

4.1.15.1.5. As telhas deverão seguir as normas da ABNT NBR 
15310:2009 - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, 
requisitos e métodos de ensaio. NBR 7172, telha cerâmica do tipo 
Francesa projeto e execução. 

4.1.15.1.6. A colocação das telhas cerâmica do tipo Francesa deverá 
ser feita dos beirais para as cumeeiras, em faixas perpendiculares as 
terças, sendo o sentido de montagem contrário aos ventos 
dominantes. 

4.1.15.1.7. A resistência admitida é a uma carga não inferior a 80Kg, 
agindo a igual distância dos apoios. 

4.1.15.1.8. A porosidade específica máxima admissível será de 15%. 

4.1.15.1.9. A peça, quando quebrada, deverá apresentar a mesma 
coloração da superfície. 

4.1.15.1.10. A disposição das telhas deverá obedecer rigorosamente o 
alinhamento. 

4.1.15.1.11. Os condutores de águas pluviais deverão ser em tubos de 
PVC, do tipo Série R, serie reforçada. 

4.1.15.1.12. Quando instalados em trechos horizontais, deverão 
apresentar inclinação mínima de 5%. 

4.1.15.1.13. A fixação dos condutores na vertical deverá ser feita com 
braçadeiras. 

4.1.15.1.14. A extremidade inferior do condutor deverá ser curva e 
estar sempre acima do nível de coleta das caixas ou sarjetas de 
captação, para queda livre da água, evitando o afogamento. 

4.1.16. Realizar serviços do Sistema de Climatização CTI Neo Natal e 
Internação intermediária da Maternidade Odete Valadares. 

4.1.16.1. Fornecer e instalar sistema de climatização central, 
dutado, com capacidade frigorígena de 50 TR (tonelada de refrigeração), 
conforme orientações técnicas  da Engenharia Mecânica FHEMIG, e projeto 
técnico da ConSet Engenharia de projetos, atentando ainda para 
Compatibilização de Ar Condicionado e Arquitetura, pranchas 01/02 e 02/02 
Consmara Engenharia Ltda. O sistema conta com 01 unidade de Schiller de 50 
TR, 02 Unidades de Fancoil, Bombas de água, ventiladores, tubulações, 
miscelâneas, conforme planilha orçamentária e projeto. Todos os 
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equipamentos ficarão no entretelhado, sobre a laje. O Schiller de 50 TR faz 
frente a uma expansão futura da instalação para o Alojamento Conjunto 
Canguru. O Sistema atualmente atenderá ao CTI Neonatal e Cuidados 
intermediários. 

4.2. Materiais 

4.2.1. Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA, para a execução 
dos serviços deverão ser de primeira qualidade, possuir níveis de qualidade 
(adequados e elevados), atender as Normas Técnicas da ABNT, INMETRO e demais 
normas específicas, além da prévia aprovação da fiscalização, quanto aos requisitos 
de qualidade, modelo, marcas e tipos. 

4.2.2. Caso algum dos materiais especificados não seja encontrado no 
mercado, o mesmo deverá ser substituído por outro com as mesmas características. 
Antes da aquisição do(s) material(ais) em questão, a CONTRATADA apresentará a(s) 
amostra(s) para aprovação da fiscalização, registrando no Diário de Obra. 

4.2.3. Se, por qualquer motivo, o material for adquirido sem aprovação da 
fiscalização deverá ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional 
para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento será adotado no caso do material 
entregue não corresponder ao especificado nos Projetos, Estudos, Detalhes 
Construtivos e Memoriais Descritivos. 

4.2.4. Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, 
cobertos, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da 
CONTRATADA. 

4.2.5. Não será permitido o emprego de materiais usados e/ou danificados. 

4.2.6. Todo material poderá ser substituído por outro que tenha as mesmas 
características e similares em durabilidade, qualidade, garantia e funcionalidade, que 
satisfaçam as Normas Técnicas da ABNT, do INMETRO e/ou quaisquer outras normas 
existentes específicas para cada material, desde que devidamente autorizado pela 
CONTRATANTE. 

 
 
5. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
5.1 Os recursos financeiros destinados ao Serviço provêm do OF. COF 140/2017. 

5.2 As despesas decorrentes do serviço correrão à conta da dotação orçamentária n.º 
2271.10.302.047.1025.0001, objetos de gastos: 4490.51-07 e 4490. 51-13, vinculada à  
FONTE: 10.1 

 
 
6. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO REGIME DE EXECUÇÃO 
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6.1. Deverá ser utilizada a modalidade de licitação CONCORRÊNCIA, considerando 
tratar-se de obra reforma e revitalização de imóvel, cujo custo estimado é de R$ 
1.864.902,59 (Um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, novecentos e dois 
reais e cinquenta e nove centavos.) 

6.2. O regime de execução dos serviços se dará por meio de EMPREITADA POR 
PREÇO UNITÁRIO. 

 
7. DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO 

 
7.1. Para composição dos quantitativos de insumos e de serviços que viabilizarão a 

execução do objeto deste Projeto Básico foram utilizadas as informações dos 
Projetos Arquitetônicos e dos Projetos Complementares de Engenharia. 

7.2. Para composição das Planilhas Orçamentárias, conforme determina a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias da União – LDO foram utilizados os preços constantes 
no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
SINAPI, na Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP e na 
Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP, com valor 
desonerado, referente ao mês de Janeiro/2018. 

7.2.1. Para composição dos preços dos insumos e de serviços que não constavam 
do SINAPI, SETOP ou SUDECAP foi utilizada a técnica de Composição de 
Preço Unitário – CPU, baseada em três orçamentos obtidos no mercado; 

7.2.2. Constam das Planilhas Orçamentárias, a indicação da metodologia de 
definição do preço utilizado, SINAPI, SETOP, SUDECAP ou CPU. 

 
8. DA VIGÊNCIA E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
8.1. O prazo de vigência do futuro Contrato será de 730 (Setecentos e Trinta) dias a 

partir da publicação de seu extrato na Imprensa Oficial; 

8.1.1. O prazo previsto no subitem anterior compreende os períodos necessários 
para a emissão da Ordem de Serviço - OS para início da execução dos 
serviços, objeto deste Projeto Básico, a ser expedida pela CONTRATANTE, os 
períodos para mobilização, para execução e para desmobilização da obra, a 
serem realizadas pela CONTRATADA, bem como os períodos para revisão de 
possíveis inconformidades de execução, realizada pela CONTRATADA e para 
vistoria final e recebimento dos serviços executados, realizados pela 
CONTRATANTE; 

8.2. O prazo para execução dos serviços, objeto deste Projeto Básico, será de 240 
(duzentos e quarenta) dias consecutivos, conforme Cronograma Físico 
Financeiro, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço- OS para início da 
execução dos serviços, objeto deste Projeto Básico, a ser expedida pela 
CONTRATANTE. 
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8.3. Os prazos citados nos subitens anteriores excepcionalmente poderão ser 
prorrogados a critério da administração, desde que devidamente justificado e 
aprovado pelo setor técnico responsável. 

 
 
9. DO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

 
9.1. Deverá a LICITANTE apresentar, juntamente com sua Proposta Comercial, o 

Cronograma Físico Financeiro adequado à sua Proposta, devendo 
obrigatoriamente observar em sua elaboração os seguintes critérios: 

9.1.1. O modelo do Cronograma Físico Financeiro, Anexo C deste Projeto Básico; 

9.1.2. O prazo definido pela CONTRATANTE para a execução dos serviços;  

9.1.3. A proporcionalidade dos custos da Administração Local em relação ao 
percentual de execução dos serviços. 

 
 
10. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

 
10.1. A LICITANTE fica responsável por apresentar os documentos a seguir referente à 

comprovação da Qualificação Técnico Operacional para Habilitação: 

10.1.1. Registro ou inscrição da Empresa LICITANTE no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
– CAU, conforme as áreas de atuação previstas neste Projeto Básico, em 
plena validade; 

10.1.2. Pelo menos 1 (um) Atestado de Capacidade Técnico Operacional, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente identificada, 
em nome da LICITANTE, relativo à execução de obras de reforma e 
revitalização em edificações hospitalares, considerando a complexidade e 
dinamicidade de utilização dos referidos ambientes, conforme exposto nos 
subitens 11.1 e 11.2 deste Projeto Básico, informando os serviços realizados, 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 
presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação a seguir descritas: 

10.1.2.1. Obras de reforma e/ou revitalização em estabelecimento assistencial de 
saúde, com pelo menos 396,00 (trezentos e noventa e seis) m². 

10.1.2.1.1. Não será admitindo o somatório de quantitativos para a composição 
da área mínima acima exigida, considerando a complexidade e 
dinamicidade de utilização dos referidos ambientes conforme 
exposto nos subitens 11.1 e 11.2 deste Projeto Básico. 

10.1.2.2. Instalação de forro de gesso monolitico contínuo e fixo, suspenso por 
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arame galvanizado ou tirantes metálicos de pelo menos 173,00 (cento e 
setenta e três) m². 

10.1.2.3. Instalação de forro de gesso modular a instalar de no mínimo 50,00 
(cinquenta) m². 

10.1.2.4. Revestimento em laminado metálico texturizado com pelo menos 286,00 
(duzentos e oitenta e seis) m². 

10.1.2.5. Revitalização de revestimento cerâmico com pelo menos 63,00 (sessenta 
e três) m². 

10.1.2.6. Execução de contra piso com pelo menos 211,00 (duzentos e onze) m². 

10.1.2.7. Piso vinílico homogêneo com pelo menos 210,00 (duzentos e dez) m². 

10.1.2.8. Instalação de rodapé em granito com pelo menos 206,00 (duzentos e seis) 
m². 

10.1.2.9. Fornecimento e Instalação de chapas de proteção metálica para portas, 
marcos e alisares com pelo menos 20,00 (vinte) m². 

10.1.2.10. Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em parede 
revestida e argamassa em acabamento acetinado com pelo menos 242,00 
(duzentos e quarenta e dois) m². 

10.1.2.11. Fornecimento e instalação de armários, prateleiras e bancadas com 
pelo menos 34,00 (trinta e quatro) m². 

10.1.2.12. Fornecimento e armário até o teto incluso fornecimento e chapa em 
MDF revestida em laminado melamínico com pelo menos 4,00 (quatro) 
m². 

10.1.2.13. Instalação de luminária de embutir em forro para duas lâmpadas 
tubulares T8/1200 mm pelo menos 49 (quarenta e nove) peças. 

10.1.2.14. Instalação de eletrocalha lisa, com tampa, em aço galvanizado, chapa 
18x150mm com pelo menos 40 (quarenta) metros. 

10.1.2.15. Instalação de cabo singelo 1,5mm² de pelo menos 300 (trezentos ) m. 

10.1.2.16. Eletroduto de aço carbono, galvanizado ½” e rosqueável com pelo 
menos 100(cem) m. 

10.1.2.17. Instalação de eletroduto de aço carbono, galvanizado de 4” 
rosqueável com pelo menos 57 (cinquenta e sete) m. 

10.1.2.18. Instalação de Cabo de cobre flexível, unipolar, têmpera mole, 
encordoamento classe 2, #240mm² com pelo menos 400 (quatrocentos) 
m. 

10.1.2.19. Instalação de Quadro de distribuição de circuitos, montado em caixa 
de chapa de aço, com pelo menos 1 (um) quadro. 

10.1.2.20. Fornecimento e instalação de Sistema de Condicionamento de Ar por 
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expansão direta e indireta, com capacidade de pelo menos 25 (vinte e 
cinco) TR (Toneladas de Refrigeração), composto, não se limitando, de 
unidades refrigeradoras de ar do tipo Chillers, Fancoils, Ventiladores, 
Fancolets, Cassetes, Splits e outros. 

10.1.2.21. Será admitida a apresentação de mais de um Atestado para 
comprovação da Capacidade Técnico Operacional de execução dos 
subitens 10.21.2.2 a 10.1.2.20. 

 
10.1.3. Para a definição dos itens que deverão constar nos Atestados citados no 

subitem 10.1.2 considerou-se o valor significativo, a relevância do 
quantitativo e a relevância da necessidade de conhecimento técnico para a 
instalação de sistemas complexos representados por alguns dos principais 
itens, tais como: 

10.1.3.1. do Sistema Hidráulico; 

10.1.3.2. da instalação de Louças e Metais; 

10.1.3.3. do Sistema Sanitário; 

10.1.3.4. do Sistema Elétrico; 

10.1.3.5. do Sistema de Climatização de Ar. 

10.1.4. Os Atestados de Capacidade Técnica emitidos pela FHEMIG deverão seguir a 
Instrução de Serviço DPGF/FHEMIG nº 002, de 08 de janeiro de 2016. 

10.1.5. Termo de Compromisso, conforme Anexo IV, de que disporá, por ocasião da 
futura contratação de instalações, aparelhamento e, especialmente, equipe 
técnica composta por profissionais das várias disciplinas da Arquitetura e das 
Engenharias que se responsabilizarão pela execução da obra, considerados 
essenciais para a devida execução contratual, a seguir discriminados: 

10.1.5.1. Arquiteto Urbanista; 

10.1.5.2. Engenheiro Civil; 

10.1.5.3. Engenheiro Eletricista; 

10.1.5.4. Engenheiro Mecânico; 

10.1.5.5. Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

10.1.5.6. Técnico de Segurança do Trabalho; 

10.1.5.7. Outros quando necessário. 

 
10.1.6. Declaração de Visita Técnica, conforme modelo do Anexo V e item 11 deste 

Projeto Básico, assinado pelo servidor responsável, conforme estabelecido 
neste Projeto Básico. 

10.2. Para a avaliação da qualificação técnica operacional das empresas licitantes 
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considerou-se os dispositivos a seguir: 

10.2.1. Lei nº 8.666/1993, Artigo 30: 

10.2.1.1. Parágrafo 1º, Inciso I - “Capacitação técnico-profissional: comprovação do 
licitante ... atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 
serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às 
parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação ...”, 
confirmada pela Decisão nº 574/2002 TCU Plenário; 

10.2.1.2. Parágrafo 2º - “As parcelas de maior relevância técnica e de valor 
significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no 
instrumento convocatório.”; 

10.2.2. Acórdão nº 1917/2003 TCU Plenário “Por ocasião da avaliação da qualificação 
técnico-operacional das empresas licitantes ... não estabeleça, em relação à 
fixação dos quantitativos mínimos já executados, percentuais mínimos de 
50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevância da 
obra ou serviços ...”. 

 
 
11. DA VISITA TÉCNICA 

 
11.1. Em todas as obras de reforma há dificuldades para prever de forma 

pormenorizada todas as ações e materiais necessários para sua execução, vários 
dos quais só poderão ser conhecidos durante a realização dos serviços. 
Especificamente em obras de reforma em um Estabelecimento Assistencial de 
Saúde – EAS essas dificuldades são ainda mais evidentes se considerados o 
grande fluxo de utilização, muitas vezes em situações de urgência/emergência, 
e as constantes adequações dos espaços para viabilizar o atendimento com 
implantação de serviços e equipamentos seguindo as Normas da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, suas atualizações e demais legislações 
pertinentes. Nesse contexto pode-se compreender que são características 
inerentes à rotina das edificações hospitalares a complexidade e dinamicidade 
dos fluxos e logística de trabalho. 

11.2. Considerando a importância da definição de fluxos e logística de trabalho para a 
execução dos serviços que sejam compatíveis com a complexidade e a 
dinamicidade do ambiente hospitalar considera-se que a visita técnica prévia 
das empresas LICITANTES é essencial para que possam ser verificadas situações 
que só podem ser percebidas no local da execução dos serviços e que poderão 
alterar substancialmente a forma com a qual a empresa assumirá a obra com as 
condições existentes e, consequentemente, os preços da Proposta Comercial a 
ser apresentada para participar da licitação. Sem a referida Visita Técnica 
poderá ocorrer a falta de planejamento e incorporação no orçamento de itens e 
fatores que poderão chegar até a inviabilizar a execução dos serviços após o 
processo de contratação, causando prejuízos desnecessários e previsíveis à 
Administração Pública. 
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11.3. A Visita Técnica deverá ser realizada de forma individual entre os participantes, 
para inspecionar todos os locais onde ocorrerão as obras. Esta é imprescindível 
e necessária para que a LICITANTE, para sua exclusiva utilização e por sua 
exclusiva responsabilidade, tome conhecimento das condições locais e obtenha 
todas as informações necessárias para o cumprimento das obrigações relativas 
ao objeto da licitação. Todos os custos associados à Visita Técnica serão de 
inteira responsabilidade da LICITANTE. 

11.3.1. A Visita Técnica deverá ser acompanhada por servidor da equipe técnica da 
CONTRATANTE, designado por ela para esse fim, devendo o agendamento 
ser efetuado previamente pelas LICITANTES, por solicitação enviada ao e-
mail “gehosp.engenharia@fhemig.mg.gov.br”, com telefone (31) 3239-9686 
ou 9535 para solução de dúvidas, e deverá ocorrer de segunda a sexta-feira, 
no período de 09:00 às 15:00 horas, compreendido entre a data da 
publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista 
para abertura dos envelopes. 

11.3.2. Para a Visita Técnica, o representante técnico da LICITANTE deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil, 
Carta de Credenciamento para a Visita Técnica expedida pela empresa, 
conforme Anexo VI, e, devido à complexidade do objeto desta licitação, o 
documento que comprove sua habilitação técnica para a realização da Visita 
Técnica. 

11.4. Após a Visita Técnica a LICITANTE receberá da CONTRATANTE uma Declaração de 
Visita Técnica, conforme Anexo V, informando que houve a vistoria para 
inspecionar todos os locais onde ocorrerão as obras, que tomou conhecimento 
das condições locais e obteve todas as informações necessárias para a definição 
dos custos, para subsidiar a elaboração de sua Proposta Comercial e para o 
cumprimento das obrigações relativas ao objeto da licitação. 

11.5. A LICITANTE, por meio do seu representante legal devidamente credenciado, 
deverá entregar à CONTRATANTE um CD-Rom, pen-drive ou outro meio 
compatível de gravação, para que sejam gravados os arquivos eletrônicos das 
informações relativas ao objeto da licitação, para que a empresa tenha as 
devidas condições para elaborar sua Proposta Comercial. 

11.6. A LICITANTE que optar por não realizar a Visita Técnica acima referenciada será 
exclusivamente responsável pela definição de seus custos e pela elaboração de 
sua Proposta Comercial, no que tange ao atendimento total do objeto desta 
licitação, não cabendo à CONTRATANTE arcar com nenhum ônus extra por falha 
ou omissão da LICITANTE decorrente dessa opção. 

11.7. Para a realização de Visita Técnica ao local onde serão executados os serviços 
considerou-se os dispositivos do Acórdão nº 4968/2011 do TCU 2ª Câmara, 
subitem 9.6 “Dar ciência ... de que a jurisprudência do Tribunal de Contas da 
União ... admite a realização de vistorias técnicas está amparada no artigo 30, 
inciso III, da lei nº 8.666/1993 e no artigo 14 do Decreto nº 5450/2005 e apenas 
é fixada em editais quando as peculiaridades do objeto a justifiquem ...”. 
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12. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
12.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À 1ª FASE / HABILITAÇÃO 

12.1.1. Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão 
Permanente de Licitação – CPL procederá à abertura do Envelope de nº 1 
contendo a documentação relativa à “1ª Fase / Habilitação”, obedecendo ao 
seguinte roteiro: 

12.1.1.1. Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, 
procedendo a sua análise nos termos desta licitação e legislação 
específica; 

12.1.1.2. Habilitação das empresas que cumprirem as exigências prefixadas, 
rubricando a documentação juntamente com os representantes 
credenciados dos proponentes; 

12.1.1.3. Devolução do envelope de nº 2, contendo a documentação relativa à “2ª 
Fase / Proposta”, fechado, mediante recibo, à participante inabilitada, 
desde que não haja recurso ou, se interposto, após sua denegação. 

 
12.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À "2ª FASE / PROPOSTA" E CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO 

12.2.1. Abertura do envelope de nº 2, relativa à “2ª Fase / Proposta”, contendo a 
documentação das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo 
para interposição de recurso ou mediante assinatura do Termo de 
Desistência do mesmo pelas LICITANTES; 

12.2.2. Deverá a LICITANTE, apresentar sua Proposta Comercial incluindo as 
Planilhas Orçamentárias detalhadas e também seus custos, por meio de 
composições específicas, que comprovem estarem os insumos coerentes 
com os preços e compatíveis com a execução do objeto desta licitação, sob 
pena de desclassificação da LICITANTE. 

12.2.3. A classificação obedecerá ao princípio do MENOR PREÇO GLOBAL, nos 
termos do inciso I, § 1º do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 

12.2.4. Será classificada em 1º (primeiro) lugar, a LICITANTE que oferecer o MENOR 
PREÇO GLOBAL para a execução das obras de reforma e revitalização, objeto 
desta licitação. 

12.2.5. Para a correta observância das disposições do art. 48 da Lei Federal nº 
8.666/93, a Comissão, poderá determinar diligência para apuração do(s) 
preço(s) proposto(s) pela(s) LICITANTE(s). 

12.2.6. A Comissão, ao proceder ao exame das Propostas Comerciais, de imediato, 
eliminará aquelas que: 
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12.2.6.1. Ultrapasse os valores unitários dos serviços e/ou insumos estipulados na 
planilha fornecida pela CONTRATANTE; 

12.2.6.2. Tenham inobservado a legislação e termos da presente Licitação; 

12.2.6.3. Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que 
dificulte a exata compreensão de seu enunciado; 

12.2.6.4. Não atendam às condições estipuladas nos arts. 44 e 45, da Lei Federal nº 
8.666/93; 

12.2.6.5. Tenham os preços considerados inexequíveis de acordo com o art. 48 da 
Lei Federal nº 8.666/93. 

12.2.7. Caso as Propostas Comerciais apresentadas por Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta de MENOR PREÇO GLOBAL, lhes será assegurada preferência de 
contratação, situação denominada por “Empate Ficto”, conforme § 1o, art. 
44, Lei Complementar 123/2006. 

12.2.7.1. Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o “Empate Ficto”, será 
adotado o seguinte procedimento: 

12.2.7.1.1. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte melhor classificada 
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela de MENOR 
PREÇO GLOBAL; 

12.2.7.1.2. Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do 
“Empate Ficto”, observada a ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito, conforme inciso II, art. 45, Lei Complementar 
123/2006; 

12.2.7.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que se enquadrem no 
percentual estabelecido no subitem 12.2.7, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique àquela que primeiro poderá 
apresentar proposta melhor; 

12.2.7.1.4. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada 
será convocada pela Comissão, para apresentar nova Proposta 
Comercial no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de 
preclusão; 

12.2.7.1.5. Na hipótese de não contratação de Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, o objeto da licitação será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame; 

12.2.7.1.6. O disposto no subitem 12.2.7 somente será aplicável quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte. 
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12.2.8. O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, 
conforme previsto no § 2º, do art. 45, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES 

 
13.1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
13.1.1. Expedir e enviar à CONTRATADA Ordem de Serviço – OS solicitando-lhe o 

início da execução dos serviços e, se for o caso, solicitações e notificações; 

13.1.2. Fornecer à CONTRATADA as informações disponíveis e necessárias para 
execução dos serviços contratados; 

13.1.3. Autorizar o acesso aos profissionais e prestadores de serviço da 
CONTRATADA às dependências da Unidade, quando solicitado, para execução 
dos serviços contratados; 

13.1.4. Fornecer energia elétrica, água e instalações sanitárias para utilização dos 
prestadores de serviço da CONTRATADA, durante a execução dos serviços na 
Unidade. 

13.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços de reforma e revitalização e 
realizar as medições, observando os critérios definidos no item 17; 

13.1.6. Fiscalizar, por meio de servidor designado pela Gerência de Segurança e 
Saúde do Trabalhador – GSST da CONTRATANTE, as condições de segurança e 
saúde dos profissionais, especialmente quanto ao uso de Equipamentos de 
Proteção Individual – EPI, quando houver acesso dos profissionais e 
prestadores de serviço da CONTRATADA aos locais onde os serviços serão 
executados. 

13.1.7. Analisar e manifestar sobre eventuais pedidos de substituição de materiais a 
serem empregados durante a execução dos serviços objeto deste Projeto 
Básico. 

13.1.8. Requerer, justificadamente, a substituição de todo e qualquer profissional ou 
prestador de serviço da CONTRATADA que não esteja trabalhando seguindo 
as definições contratuais, as especificações deste Projeto Básico e respectivo 
Edital, as instruções técnicas fornecidas pela CONTRATANTE, boa técnica 
construtiva e as normas pertinentes vigentes da ABNT. 

13.1.9. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela 
CONTRATADA constantes no Contrato, no Edital e em seus Anexos. 

13.1.10. Não receber os serviços e notificar a CONTRATADA quanto aos serviços que 
não forem executados de acordo com as definições contratuais, as 
especificações deste Projeto Básico e respectivo Edital, os Projetos 
Arquitetônicos e Complementares de Engenharia, as instruções técnicas 
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fornecidas pela CONTRATANTE, boa técnica construtiva e as normas 
pertinentes vigentes da ABNT; 

13.1.11. Acompanhar e fiscalizar a execução das obras, por meio próprio ou 
terceirizado, e posteriormente, receber os serviços, por meio de servidor 
designado pela CONTRATANTE; 

13.1.12. Efetuar o pagamento dos serviços realizados, observando os critérios 
definidos no item 18.  

 
 

13.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
13.2.1. Indicar, no ato da assinatura do Contrato, um PREPOSTO com formação 

técnica, a ser aceito pela CONTRATANTE, com amplos poderes para 
representar a CONTRATADA, inclusive para receber a Ordem de Serviço – OS, 
correspondências, eletrônicas ou não, e participar de reuniões técnicas para 
discutir as condições de execução dos serviços objeto deste Projeto Básico. 

13.2.2. Indicar, no ato da assinatura do Contrato, o e-mail, o n.º de telefone celular 
corporativo e o n.º de telefone fixo destinados a receber documentações, 
correspondências eletrônicas, informações e orientações referentes à 
execução dos serviços contratados. 

13.2.3. Iniciar a execução dos serviços contratados somente após o recebimento da 
Ordem de Serviço – OS específica. 

13.2.4. Emitir as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s ou Registros de 
Responsabilidade Técnica – RRT’s,  nos termos da Lei nº 6.496/77. 

13.2.5. Providenciar a confecção e colocação da Placa de Obra, conforme Manual de 
uso da marca - Placas - SUBSECOM, do Governo do Estado de Minas Gerais, 
Anexo E deste Projeto Básico, em local indicado pela fiscalização da 
CONTRATANTE, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da 
emissão da Ordem de Serviço – OS para o início da execução dos serviços 
contratados, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros. 

Manual de uso da marca - Placas 
13.2.6. Providenciar para que os locais onde serão executadas as obras tenham 

instalações necessárias, tais como: canteiro de obras, sanitários e tapumes, 
ferramentas e equipamentos, conforme determina a legislação vigente, 
observando os seguintes critérios: 

13.2.6.1. Deverá a CONTRATADA submeter à aprovação da CONTRATANTE os 
projetos de localização, disposição e dimensões do Canteiro de Obras; 

13.2.6.2. O Canteiro de Obras deverá possuir todas as facilidades e conveniência da 
CONTRATADA e da fiscalização da CONTRATANTE (mesa, cadeiras, 
escaninhos para guarda de projetos, detalhes, documentos técnicos e 
outras documentações necessárias), dispondo ainda das instalações 
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elétricas e sanitárias. 

13.2.7. Executar, dentro da melhor técnica e dos critérios e padrões definidos no 
item 4 e seus subitens, o objeto deste Projeto Básico, obedecendo 
rigorosamente as definições contratuais, as especificações deste Projeto 
Básico e respectivo Edital, os Projetos Arquitetônicos e Complementares de 
Engenharia, as instruções técnicas fornecidas pela CONTRATANTE, boa 
técnica construtiva e as normas pertinentes vigentes da ABNT. 

13.2.8. Requerer da CONTRATANTE autorização para proceder eventuais 
substituições de materiais, caso algum dos que foram especificados não seja 
encontrado no mercado, hipótese em que a substituição deverá observar as 
mesmas características do material especificado. 

13.2.9. Substituir, sem ônus para a CONTRATANTE, todo e qualquer material 
adquirido e/ou empregado para execução das obras, que estejam fora das 
especificações aqui definidas, sempre que estes forem adquiridos sem 
aprovação da CONTRATANTE. 

13.2.10. Manter os materiais a serem empregados para execução das obras 
armazenados em locais apropriados, cobertos, de acordo com sua natureza, 
ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA. 

13.2.11. Não empregar para execução do objeto deste Projeto Básico materiais 
usados e/ou danificados. 

13.2.12. Utilizar produtos e subprodutos de procedência legal, decorrentes da 
exploração autorizada, certificada ou de manejo florestal, aprovados por 
órgão ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente – SISNAMA. 

13.2.13. Retirar diariamente todos os detritos e restos de materiais de todas as partes 
da obra e de seus complementos, proceder o transporte e destinação final 
para local ambientalmente adequado, de acordo com as normas e 
legislações vigentes, assim como proceder a limpeza de todos os pisos, a 
lavagem com retirada de manchas, respingos e sujeiras, utilizando os 
produtos necessários para esse serviço. 

13.2.14. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para 
o local das obras, quer para outro local, obedecida a legislação específica em 
relação ao “bota fora”, de forma a evitar transtornos ao funcionamento dos 
edifícios e pedestres. 

13.2.15. Fornecer e fiscalizar o uso de uniforme, jaleco e calça, todos devidamente 
silcados, a todos os seus profissionais e prestadores de serviço. 

13.2.16. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s adequados e 
necessários à execução dos serviços contratados, sem qualquer ônus para a 
CONTRATANTE, responsabilizando-se pelo quantitativo e qualitativo dos 
materiais, produtos e equipamentos empregados. 

13.2.17. Garantir que seus profissionais e prestadores de serviço somente iniciem a 
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execução dos serviços contratados quando devidamente paramentados com 
os Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, adequados aos riscos e em 
perfeito estado de conservação. 

13.2.18. Fiscalizar o uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s, pelos seus 
profissionais e prestadores de serviço, durante a execução dos serviços. 

13.2.19. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total 
segurança de seus profissionais, prestadores de serviço e de terceiros no 
perímetro de execução das obras.  

13.2.20. Garantir ao longo do desenvolvimento dos serviços, a observância de 
normatizações de segurança do trabalho provenientes da ABNT; 

13.2.21. Cumprir a legislação vigente relativa à Segurança do Trabalho, em especial a 
portaria 3.214 de 08/06/78 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
que dispõe sobre as Normas Regulamentadoras. A observância destas 
normas e alterações ligadas aplicáveis é de obrigação da contratada. 

13.2.22. Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obra de acordo 
com as instruções ali contidas. 

13.2.23. Informar à fiscalização da CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, 
fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão das 
obras, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para 
corrigir a situação. 

13.2.24. Permitir e facilitar a fiscalização pela CONTRATANTE e a inspeção das obras 
ou serviços no horário normal de trabalho, prestando todas as informações 
solicitadas pela mesma. 

13.2.25. Dar livre acesso e a qualquer tempo aos servidores do Sistema de Controle 
Interno, ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE, e ao Tribunal de Contas 
da União a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente a 
presente licitação, bem como aos locais de execução das obras, quando em 
missão de fiscalização ou auditoria. 

13.2.26. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços 
sob sua responsabilidade, apontados pela fiscalização da CONTRATANTE. 

13.2.27. Refazer todo e qualquer serviço executado, no total ou em parte, nos quais 
se verificarem defeitos ou incorreções resultantes da não observação das 
definições contratuais, as especificações deste Projeto Básico e respectivo 
Edital, os Projetos Arquitetônicos e Complementares de Engenharia, as 
instruções técnicas fornecidas pela CONTRATANTE, boa técnica construtiva e 
as normas pertinentes vigentes da ABNT. 

13.2.28. Responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos, físicos ou materiais, 
causados à CONTRATANTE, seus servidores ou a terceiros, advindos de 
imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, 
quando da execução dos serviços. 
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13.2.29. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, as obrigações assumidas no 
Contrato; 

13.2.30. Executar os serviços objeto deste Projeto Básico nos prazos determinados, 
obrigando-se a utilizar profissionais qualificados para cada atividades 
específica. 

13.2.31. Só será aceita a substituição do(s) responsável(is) técnico(s) por outro(s) 
responsável(is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos na 
legislação.  

13.2.32. Retirar ou substituir o profissional ou prestador de serviço, sempre que 
houver solicitação da CONTRATANTE, nos termos do subitem 13.1.8. 

13.2.33. Desenvolver, simultaneamente à execução dos serviços, o as built, com todas 
as especificidades e alterações promovidas nos projetos utilizados para a 
execução das obras. 

13.2.34. Apresentar ao final das obras o as built consolidado e completo, em meio 
magnético e uma cópia plotada e assinada pelo responsável técnico da 
CONTRATADA, sob pena de instauração de processo administrativo punitivo 
para aplicação das sanções administrativas. 

13.2.35. Assegurar até o recebimento definitivo das obras pela CONTRATANTE, a 
proteção e conservação de tudo que já tiver sido executado, assim como 
manter as vigências das apólices de seguro e da garantia de execução. 

13.2.36. Manter, durante a execução dos serviços, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas na Declaração de Ciência e Cumprimento dos 
Requisitos de Habilitação, conforme Anexo XII, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas; 

13.2.37. Responsabilizar-se tecnicamente, única e exclusivamente, pelas obras de 
reforma e revitalização objeto do Contrato, assim como pela qualidade, 
resistência e estabilidade dos serviços que executar. 

13.2.38. Durante 05 (cinco) anos após a entrega da obra de reforma e revitalização, a 
CONTRATADA responderá por sua qualidade e segurança, nos termos no 
artigo 618 do Código Civil, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, 
defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, 
independentemente de qualquer pagamento da CONTRATANTE. 

13.2.39. Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, 
previdenciários e trabalhistas, resultantes da contratação das obras, bem 
como pelo registro do Contrato da obra junto ao CREA ou CAU / MG. 

13.2.40. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta o pagamento de 
taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias 
à sua execução. 

13.2.41. Manter durante e após a execução dos serviços completo sigilo sobre os 
dados e informações fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como sobre os 
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serviços executados, estando vedada a divulgação a terceiros, sem prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE. 

 
 
14. DO SEGURO 

 
14.1. A CONTRATADA deverá apresentar, à CONTRATANTE, antes da primeira medição, 

contrato de seguro que acoberte a CONTRATANTE e a CONTRATADA em relação 
a: 

14.1.1. Danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do Contrato; 

14.1.2. Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de ação ou omissão da 
CONTRATADA, de 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato; 

14.1.3. Danos a propriedades do CONTRATANTE e/ou de terceiros que estejam sob 
sua guarda, custódia ou controle, de 50% (cinquenta por cento) do valor do 
Contrato; 

14.1.4. Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou 
permanecer no canteiro de obras, ou vitimada fora deste, em razão da 
execução do objeto do Contrato, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por 
pessoa vitimada. 

14.2. A cobertura do seguro deverá abranger o período correspondente desde a 
emissão da Ordem de Serviço - OS para início da execução dos serviços 
contratados até o recebimento definitivo da obra. 

14.2.1. A apólice de seguro deverá ser endossada quando das alterações no 
Contrato. 

14.3. Os certificados e apólices de seguro devem ser enviados pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE, para aprovação, antes da assinatura da Ordem de Serviço - OS 
para início da execução dos serviços contratados; 

14.4. Poderão ser introduzidas modificações nos termos do seguro, seja com a 
aprovação da CONTRATANTE, ou como resultado de mudanças gerais impostas 
pela companhia de seguros com a qual se tenha subscrito o seguro; 

14.5. CONTRATANTE e CONTRATADA devem atender as condições das apólices de 
seguro; 

 
 
15. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

 
15.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do Contrato, 

a LICITANTE vencedora deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com o disposto no § 1º 
do art. 56 da Lei 8.666/93; 
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15.1.1. No caso da CONTRATADA optar pela apresentação de garantia sob a forma 
de caução em dinheiro, deverá fazê-lo por meio de depósito caucionado, 
através de Documento de Arrecadação Estadual – DAE, disponível no site 
www.fhemig.mg.gov.br; 

15.2. A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações 
assumidas, sem prejuízo das multas legais aplicadas à CONTRATADA em razão da 
execução do Contrato; 

15.3. A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no 
Contrato. 

15.4. A garantia será liberada após o cumprimento total do Contrato e emissão, pela 
CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo – TRD da obra. 

 
 
16. DAS NORMAS AMBIENTAIS E DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO, HISTÓRICO, CULTURAL 

E PAISAGÍSTICO 

 
16.1. Deverá a CONTRATADA, durante a execução dos serviços contratados: 

16.1.1. Cumprir os procedimentos de proteção ambiental, responsabilizando-se 
pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação 
pertinente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação dos 
Projetos Arquitetônicos e Projetos Complementares de Engenharia; 

16.1.2. Responder pelos crimes ambientais que praticar nos termos da legislação 
vigente; 

16.1.3. Observar, sempre que houver, os procedimentos estabelecidos nos estudos 
apresentados para o licenciamento, bem como às condicionantes 
estabelecidas pelo Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM; 

16.1.4. Responsabilizar-se pelos prejuízos causados por embargos pelo órgão ou 
entidade de controle ambiental, devido a danos decorrentes da execução 
dos serviços, bem como pelas infrações lavradas e que gerarem pagamento 
de multas; 

16.2. As licenças ambientais existentes para a reforma e revitalização objeto deste 
Projeto Básico não dispensam nem substituem a obtenção pela CONTRATADA, 
de certidões, ou outras licenças, de qualquer natureza, exigidas pela legislação 
federal, estadual ou municipal no decorrer do Contrato. 

 
 
17. DOS PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
17.1. A medição dos serviços executados se dará até o último dia útil do mês em que 

estes forem executados. 
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17.1.1. No mês de início da execução dos serviços a medição prevista no subitem 
anterior ocorrerá da forma ali prevista se aquela iniciar até o 15º (décimo 
quinto) dia. 

17.2. A medição prevista neste item será realizada por fiscal designado pela 
CONTRATANTE, que verificará, in loco, se os serviços que foram executados 
estão conforme as definições contratuais, as especificações do item 4 deste 
Projeto Básico e respectivo Edital, os Projetos Arquitetônicos e Complementares 
de Engenharia, as instruções técnicas fornecidas pela CONTRATANTE, boa 
técnica construtiva e as normas pertinentes vigentes da ABNT, emitindo o 
Boletim de Medição. 

17.3. Aprovado o Boletim de Medição pela CONTRATADA será autorizada a emissão da 
Nota Fiscal dos serviços executados, para fins de pagamento, conforme regras 
estipuladas neste e demais instrumentos que regerão o procedimento 
licitatório. 

 
 
18. DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
18.1. O pagamento dos serviços executados se dará em até 30 (trinta) dias corridos da 

liquidação da Nota Fiscal. 

18.2. O pagamento do insumo Administração Local se dará proporcionalmente à 
execução financeira do Contrato. 

18.3. Outras informações sobre o processo e documentação referentes ao pagamento 
dos serviços executados estão detalhadas em item específico do Edital e em 
Cláusula específica do Contrato. 

 
 
19. DO REAJUSTE 

 
19.1. Poderá a CONTRATANTE conceder reajuste, sobre os preços a serem cotados pela 

CONTRATADA em sua Proposta Comercial, caso a execução dos serviços ou seu 
início ultrapasse 1 (um) ano da data da assinatura do Contrato, conforme art. 2º 
da Lei Federal nº 10192/2001. 

19.2. O percentual a ser concedido observará o índice de variação, por insumo e/ou 
serviço, verificado entre aqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, vigente à época do cumprimento 
do interstício anual; 

19.3. Caso as planilhas não estejam disponíveis na data do cálculo do reajuste, serão 
utilizados as planilhas que estiverem disponíveis e o cálculo do reajuste será 
corrigido no pagamento seguinte. 

19.4. Será aplicado o Índice Nacional de Custos da Construção Civil – INCC-DI para 
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corrigir os preços dos insumos constantes na Proposta Comercial apresentada 
pela empresa, conforme inciso XI, art. 40 da Lei Federal nº 8.666/93, observada 
a seguinte fórmula: 

 

 

Onde: 
R = Reajuste 
I1 = Índice do mês gerador do evento 
I0 = Índice do mês da data da Proposta Comercial 
V = Valor do insumo a ser reajustado 
I1 e I0 = Índices fornecidos pela Revista Conjuntura Econômica da 
Fundação Getúlio Vargas, correspondentes ao INCC-DI. 

19.5. Precluirá do direito ao reajuste previsto neste item se a CONTRATADA que deixar 
de requerê-lo até 30 (trinta) dias do cumprimento do interstício anual 
autorizador da concessão. 

 
 
20. DO GESTOR DO CONTRATO 

 
O gestor do Contrato será o servidor efetivo e engenheiro civil José Avelino da Silva – 
MASP 10822526, pertencente ao Serviço de Engenharia Predial – SEP, da Gerência de 
Engenharia Hospitalar – GEHOSP / FHEMIG. 
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CARTA DE CREDENCIAMENTO 

          ................................................... 

                                                                      (Local e data)           

À 

Comissão Permanente de Licitação  

Maternidade Odete Valadares - FHEMIG 

BELO HORIZONTE-MG  

 

REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA  

 

Prezados Senhores   

 

Apresentamos o (a) Senhor (a) ............... (Qualificação: nome, nacionalidade, profis-
são)..............., portador(a) da Cédula de Identidade nº ...........................,  para representar 
esta Empresa na sessão de abertura dos envelopes  de nºs 1 e 2, correspondentes, respecti-
vamente, à  1ª FASE / HABILITAÇÃO e a 2ª FASE / PROPOSTA,  da  licitação nº 0516013 
704/2017,  destinada  à contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA NEONATOLOGIA DA 
MOV, COM INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, SITUADO NA 
AVENIDA DO CONTORNO, 9494, BAIRRO PRADO, CEP: 30.110-068, BELO HORIZONTE - MG,  
que está  autorizado(a)  e apto(a) para decidir sobre quaisquer  eventualidades que possam 
surgir no certame.  

 

Atenciosamente  

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, 
em papel impresso da empresa) 
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ANEXO III - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em 
papel impresso da empresa) 

 

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, Edital de nº 0516013 704/2017, destinado à contratação de 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO 
DAS OBRAS DE REFORMA DA NEONATOLOGIA DA MOV, COM INSTALAÇÃO DO NOVO 
SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO, 9494, 
BAIRRO PRADO, CEP: 30.110-068, BELO HORIZONTE - MG, assim como 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) 
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ANEXO IV - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E 

EQUIPE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DA OBRA. 

 (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em 
papel impresso da empresa) 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

A Empresa.............................., participante da Licitação nº 0516013 704/2017, destinada à 
contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA NEONATOLOGIA DA MOV, COM 
INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, SITUADO NA AVENIDA DO 
CONTORNO, 9494, BAIRRO PRADO, CEP: 30.110-068, BELO HORIZONTE - MG, compromete-
se a dispor, por ocasião da futura contratação de instalações, aparelhamento e, especial-
mente, equipe técnica composta por profissionais das várias disciplinas da Arquitetura e das 
Engenharias que se responsabilizarão pela execução da obra, considerados essenciais para a 
devida execução dos serviços a serem contratados, conforme definido no subitem 10.1.5 do 
Projeto Básico.  

 

(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))  
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

  

 

DECLARAÇÃO 

 

DECLARO, para atender às exigências do Edital de Licitação no. 0516013 704/2017, destinado 
à contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA NEONATOLOGIA DA MOV, COM 
INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, SITUADO NA AVENIDA DO 
CONTORNO, 9494, BAIRRO PRADO, CEP: 30.110-068, BELO HORIZONTE - MG, que o Engº 
............................... CREA nº ............... Responsável Técnico da Empresa 
..........................................................................., compareceu  ao local da obra em 
__/__/____, onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais  pa-
ra o cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação,  de acordo com o inciso 
III, do art. 30, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

Belo Horizonte, ____ de _______________ de ____. 

 

____________________________________________ 

Assinatura do Representante da GEHOSP/FHEMIG  

 

_____________________________________________ 

Nome do Representante da GEHOSP/FHEMIG 

 

_____________________________________________ 

Nome do Representante Legal para Visita da Licitante 

_____________________________________________ 

Nome da Licitante  
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ANEXO VI - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

 (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, 
em papel impresso da empresa) 

 

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 

            ....................................... 

                                                                       (Local e data)           

À 

Comissão Permanente de Licitação  

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG 

BELO HORIZONTE-MG  

 

Prezados Senhores:  

 

Apresentamos o Senhor .............................................................................................................  

documento de identidade nº ...................................   profissão ................................................ 

................................................. para representar esta empresa na realização da Visita Técnica 
da licitação nº 0516013 704/2017, destinada à contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA 
DA NEONATOLOGIA DA MOV, COM INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE 
CONDICIONAMENTO DE AR, SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO, 9494, BAIRRO PRADO, 
CEP: 30.110-068, BELO HORIZONTE - MG. 

 

Atenciosamente  

_________________________________________________________ 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 

________________________________________________________ 

(NOME DA EMPRESA)(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO FACE AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

REF.: (Identificação da licitação) 

 

 

............................................, inscrita no CNPJ n.º ........................................., por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Iden-
tidade n.º ......................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
nº 9854 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) 
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ANEXO VIII - PROPOSTA COMERCIAL 

 (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, 
em papel impresso da empresa) 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação  

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG 

BELO HORIZONTE-MG  

 

REF.: LICITAÇÃO Nº 0516013 704/2017  

Prezados Senhores   

Encaminhamos a V. Sª. nossa proposta para a contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA 
DA NEONATOLOGIA DA MOV, COM INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE 
CONDICIONAMENTO DE AR, SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO, 9494, BAIRRO PRADO, 
CEP: 30.110-068, BELO HORIZONTE - MG, a saber: 

 Valor Unitário: R$ ......................... (........................) e por extenso. 

 Prazo de validade: ....... (...................................) dias, contados a partir da data desta lici-
tação; 

 Prazo de execução: ...... (........................) dias, contados a partir da data de emissão da 
Ordem de Início, pela FHEMIG; 

 Planilha de Custos. 

 Responsável (eis) Técnico(s): .................................................................................................; 

 Responsável Legal: ................................................................................................................; 

Atenciosamente   

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO E CNPJ, SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO) 

............................................................................ 

                                        (Local e data) 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em 
papel impresso da empresa) 

 

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 se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos ter-
mos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fru-
ir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das 
vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezem-
bro de 2006. 

 

 

 

(LOCAL E DATA) 

 

  

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO 

  

 

CONTRATO Nº ........./...... 

 

 

 

Contrato que entre si fazem a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTDO DE MINAS GERAIS - 
FHEMIG, e .......................................................................................................... 

para execução da contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA NEONATOLOGIA DA 
MOV, COM INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, SITUADO NA 
AVENIDA DO CONTORNO, 9494, BAIRRO PRADO, CEP: 30.110-068, BELO HORIZONTE - MG.  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - PARTES-REPRESENTAÇÃO E FUNDAMENTO  

 

1.1. São partes contratantes a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
FHEMIG, de ora em diante denominada CONTRATANTE, situada na Alameda Vereador Álvaro 
Celso, nº 100 – Bairro Santa Efigênia, nesta Capital, CNPJ: 19.843.929.0001-0020 e 
........................................................................................................................................ de ora 
em diante denominada CONTRATADA, com sede à ....................................................... 
....................................................., CNPJ: ..................................................... através de seus 

representantes ao final nomeados.  

 

1.2. O presente Contrato tem por fundamento a licitação realizada em __/__/___, Edital de 
nº 0516013 704/2017, homologada pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Con-
tratante, em __/__/___, em despacho exarado às fls. ................  do processo próprio.  

 

1.3. As partes se sujeitarão à legislação pertinente, em especial à Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, no que couber e as cláusulas do presente Contrato.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO 
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2.1. É objeto do presente Contrato a execução, em regime de Empreitada por Preço Unitário 
da contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA NEONATOLOGIA DA MOV, COM 
INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, SITUADO NA AVENIDA DO 
CONTORNO, 9494, BAIRRO PRADO, CEP: 30.110-068, BELO HORIZONTE - MG, conforme pla-
nilha e especificações constantes do Edital de nº 0516013 704/2017, que passam a fazer par-
te integrante deste Instrumento.  

 

2.2. Os trabalhos, objetos deste Contrato, serão desenvolvidos de acordo com a programa-
ção de obras da Contratante, do Edital de Licitação, da Proposta da Contratada e seus ane-
xos, que da mesma forma integram este Instrumento.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO 

 

3.1. Mensalmente, até o último dia do mês, a fiscalização da FHEMIG efetuará a medição dos 
serviços realizados naquele período, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro propos-
to pela Contratada, submetendo-a a aprovação da FHEMIG; 

3.2. As OBRAS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO serão executadas em REGIME DE EMPREITADA 
POR PREÇO UNITÁRIO, e as MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS serão efetuadas pela FHEMIG aplican-
do-se os PREÇOS UNITÁRIOS DOS TRABALHOS/SERVIÇOS EXECUTADOS. 

3.3. A medição dos serviços executados se dará até o último dia útil do mês em que estes 
forem executados. 

3.3.1 No mês de início da execução dos serviços a medição prevista no subitem anterior 
ocorrerá da forma ali prevista se aquela iniciar até o 15º (décimo quinto) dia. 

3.4 A medição prevista neste item será realizada por fiscal designado pela FHEMIG, que veri-
ficará, in loco, se os serviços que foram executados estão conforme as definições do item 4 
do Anexo I - Projeto Básico, emitindo o Boletim de Medição. 

3.4.1 O Boletim de Medição previsto no subitem anterior será enviado para a FHEMIG, para 
fins de conferência e aprovação. 

3.4.1.1 A FHEMIG poderá enviar profissional habilitado para vistoriar, in loco, os serviços 
executados e constantes do Boletim de Medição submetido à sua aprovação. 

3.5 Aprovado o Boletim de Medição pela fiscalização da FHEMIG e posteriormente pela da 
FHEMIG será autorizada a emissão da Nota Fiscal dos serviços executados, para fins de pa-
gamento, conforme regras estipuladas neste e demais instrumentos que regerão o procedi-
mento licitatório. 

3.6 O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela contratada dos do-
cumentos abaixo discriminados e em conformidade com as disposições instituídas pela legis-
lação e normas do MPS/SRP em vigor:  

a) GFIP relativa ao período de execução do serviço medido, identificada com a 
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matrícula CEI da obra, com Código 150 e 155, constantes no Manual da GFIP, com com-
provação de entrega;  

b) Cópias das Notas Fiscais, Faturas ou recibos de prestação de serviços emitidos por su-
bempreiteiros, com vinculação inequívoca à obra, e dos comprovantes dos documentos 
de arrecadação de retenção acompanhada das informações específicas do tomador da 
obra; 

c) Cópia da Guia de Recolhimento Específica, quitada, recolhida com a identificação da ma-
trícula da obra – CEI; 

d) Resumo da folha de empregados da obra; 

e) CND do INSS e CRF do FGTS; CNDT da Justiça do Trabalho; 

f) Comprovação que a contratada adota escrita regular no período de duração da obra, 
mediante cópia do Livro Diário devidamente formalizado e declaração firmada pelo re-
presentante legal da empresa de que os valores apresentados estão contabilizados, isen-
tando assim a FHEMIG de qualquer encargo junto ao INSS, decorrente dos referidos re-
colhimentos; 

g) Regularidade com a Fazenda Estadual. 

3.7 A Contratada deverá emitir e discriminar obrigatoriamente na Nota Fiscal ou Fatura, o 
numero do contrato; os valores correspondentes ao fornecimento de material ou de equi-
pamento na execução do serviço cujo total será deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou 
Fatura para base de cálculo da contribuição complementar a ser retida para o INSS, caso não 
configure na GPS apresentada, a comprovação dos requisitos mínimos previstos no RPS.  

3.8 A Contratada deverá destacar, em cada Nota Fiscal emitida, o valor do ISSQN, relativo à 
execução desta licitação, que será retido e recolhido pela Contratante, em favor do 
Município em que se dará a efetiva prestação dos serviços, conforme legislação específica. 

3.9 O pagamento dos serviços executados se dará até 30 dias corridos da liquidação da Nota 
Fiscal. 

3.10 O pagamento será efetivado pela FHEMIG, após o recebimento de Ofício da FHEMIGau-
torizando o seu processamento; 

3.10.1 O envio do Ofício pela FHEMIG, previsto no subitem anterior, fica condicionado ao 
recebimento de Ofício expedido pela FHEMIG autorizando o pagamento. 

3.11 O pagamento do insumo Administração Local se dará proporcionalmente à execução 
financeira do futuro Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTAMENTO 

4.1 Poderá a administração conceder reajuste, sobre os preços a serem cotados pelo licitan-
te em sua proposta comercial, caso a execução dos serviços, ou seu início, ultrapasse 1 (um) 
ano da data da assinatura do contrato, conforme art. 2º da Lei Federal nº 10192/2001. 

4.2 O percentual a ser concedido observará o índice de variação, por insumo e/ou serviço, 
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verificado entre aqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI), vigente à época do cumprimento do interstício anual; 

4.3 Caso as planilhas não estejam disponíveis na data do cálculo do reajuste, serão utilizados 
as planilhas que estiverem disponíveis e o cálculo do reajuste será corrigido no pagamento 
seguinte.  

4.4 Será aplicado o INCC-DI para corrigir os preços dos insumos constantes da planilha elabo-
rada pela administração e que não se basearam no SINAPI, observada a seguinte fórmula: 

 

Onde: 

R = Reajuste 

 = Índice do mês gerador do evento  

 = Índice do mês da data da Proposta Comercial 

V = Valor do insumo a ser reajustado 

 e = Índices fornecidos pela Revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas, 
correspondentes ao Índice Nacional de Custos da Construção Civil (INCC-DI). 

 

4.4.1 No caso do insumo que se enquadre no subitem anterior vier a fazer parte do SINAPI, 
no mês de cumprimento do interstício anual para concessão do reajuste, será utilizado o 
preço previsto no sistema, caso mais vantajoso para a administração. Não fará jus ao reajus-
te previsto neste item o licitante (contratado) que der causa, por culpa ou dolo, a atrasos na 
execução dos serviços. 

4.5 Precluirá do direito ao reajuste previsto neste item o licitante (contratado) que deixar de 
requerê-lo até 30 (trinta) dias do cumprimento do interstício anual autorizador da conces-
são. 

 

CLÁUSULA QUINTA –- RESCISÃO  

5.1. Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições previstas nos arts. 77 a 
80 da Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SEXTA – VALOR E DOTAÇÃO 

6.1. O valor deste Contrato é de R$ _____________. 

 

6.2. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta das dotações orça-
mentárias nº 2271.10.302.047.1025.0001, objetos de gastos: 4490.51-07 e 4490. 51-13, 
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fonte 10.1. 

CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Após a adjudicação do objeto do certame e até a data da assinatura do contrato, o lici-
tante vencedor deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da contratação, em conformidade com o disposto no § 1º do art. 56 da Lei 8.666/93; 

7.1.1. No caso da CONTRATADA optar pela apresentação de garantia sob a forma de caução 
em dinheiro, deverá fazê-lo por meio de depósito caucionado, através de DAE - Documento 
de Arrecadação Estadual, disponível no site www.fhemig.mg.gov.br; 

7.2. A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, 
sem prejuízo das multas legais aplicadas à contratada em razão da execução do contrato;  

7.3. A Garantia de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no contrato.  

7.4. A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e emissão, pela Gerência 
de Infra Estrutura da FHEMIG, do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.  

 

CLÁUSULA OITAVA – SEGURO  

8.1. A contratada deverá apresentar, à FHEMIG, antes da primeira medição, contrato de se-
guro que acoberte o contratante e a contratada em relação a: 

 

8.1.1. Danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do contrato;  

8.1.2. Danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de ação ou omissão da contratada, 
de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato;  

8.1.3. Danos a propriedades do contratante e/ou de terceiros que estejam sob sua guarda, 
custódia ou controle, de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato;  

8.1.4. Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou permane-
cer no canteiro de obras, ou vitimada fora deste, em razão da execução do objeto do contra-
to, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por pessoa vitimada.  

 

8.2. A cobertura do seguro deverá abranger o período correspondente ao início da execução 
do objeto do contrato até o seu recebimento definitivo.  

8.2.1. A apólice de seguro deverá ser endossada quando das alterações no contrato. 

 

8.3. Os certificados e apólices de seguro devem ser enviados pela contratada a FHEMIG, para 
aprovação, antes da assinatura da ordem de início;  

 

8.4. Poderão ser introduzidas modificações nos termos do seguro, seja com a aprovação da 
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FHEMIG, ou como resultado de mudanças gerais impostas pela companhia de seguros com a 
qual se tenha subscrito o seguro;  

 

8.5. Contratante e contratada devem atender as condições das apólices de seguro;  

 

CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO 

9.1 O prazo de vigência deste contrato será de 730 (setecentos e trinta) dias, a partir da pu-
blicação de seu extrato na Imprensa Oficial; 

9.1.1 O prazo previsto no subitem anterior compreende o período necessário para a obten-
ção de autorização da FHEMIG para início de execução dos serviços, da Ordem de início a ser 
expedida pela FHEMIG, da mobilização, da execução e da desmobilização a ser realizada pela 
CONTRATADA e da aceitação pela FHEMIG/FHEMIG dos serviços executados;  

9.2 O prazo para execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias contados 
após autorização da FHEMIG e após emissão da Ordem de Serviço expedida pela FHEMIG, 
para início das obras e/ou serviços objeto deste Edital. 

 

9.3 Os prazos citados nos subitens anteriores excepcionalmente poderão ser prorrogados a 
critério da administração, desde que devidamente justificado e aprovado pelo setor técnico 
responsável. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA –- ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

10.1. O presente Contrato poderá ser alterado de conformidade com o disposto no art. 65 e 
parágrafos, da Lei 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –- FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO  

11.1. A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto deste Contrato serão 
feitos pelo Contratante, através do seu representante, segundo o disposto nos arts. 66 e 
67 da Lei 8.666/93.  

11.1.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do objeto deste Contrato poderão ser 
complementados com os serviços de apoio de firma de consultoria devidamente cre-
denciada pelo Contratante, obedecidos aos pressupostos da Lei nº 8.666/93.  

11.1.2 A gestora nomeada por meio de portaria, acompanhará a execução do objeto contra-
tado em conformidade com o Edital, com os termos contratuais e com a proposta 
apresentada. 

11.1.3 Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:  

a) O Edital de Licitação; 
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b) A proposta vencedora desta licitação;  

c) A Planilha de Quantitativos e Custos Unitários da adjudicatária;  

d) Cronograma Físico-financeiro elaborado pela vencedora contratada;  

e) Projeto básico.  

11.1.4  Propiciar, no local de execução das obras/serviços, os meios e as condições ne-
cessários para que a CONTRATANTE possa realizar inspeções periódicas, bem como  os ór-
gãos de controle externo. 

11.1.5 É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao 
qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e 
fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, bem como aos lo-
cais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –- NOVAÇÃO  

 

12.1. Qualquer tolerância por parte do Contratante na exigência do cumprimento do presen-
te Contrato, não constituirá novação ou extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma 
ser exigida a qualquer tempo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –- RECEBIMENTO  

 

13.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos artigos 73, 74 e 75 da 
Lei nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA –- RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA  

 

14.1. Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: barracões para 
depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e su-
ficientes à boa execução da obra; 

 

14.2. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamen-
te às normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da fiscalização da FHEMIG; 

 

14.3 Fornecer a todos os seus operários uniforme, jaleco e calça, todos devidamente silca-
dos e equipamentos de proteção individual. 
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14.4. Manter vigilância permanente no canteiro de obras; 

 

14.5. Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo FHEMIG, a proteção e conserva-
ção de tudo que já tiver sido executado, bem assim, vigências das apólices de seguro de que 
trata o item 16 e da garantia de execução de que trata o item 17.2, do Edital; 

 

14.6. Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua 
responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização da FHEMIG; 

 

14.7. Permitir e facilitar a fiscalização pela FHEMIG/FHEMIG e a inspeção das obras ou servi-
ços, no horário normal de trabalho, prestando todas as informações solicitadas pela mesma. 

 

14.8. Providenciar a confecção e a colocação de placa na obra, conforme modelo fornecido 
pela FHEMIG, em local indicado pela fiscalização e conforme instrução a ser repassada pela 
FHEMIG. 

 

14.8.1 O prazo para fixação da referida placa, será de ate 15 (quinze) dias, contados a partir 
do inicio dos trabalhos. 

 

14.9. Informar à fiscalização da FHEMIG a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstân-
cias que possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no crono-
grama, sugerindo as medidas para corrigir a situação;  

 

14.10. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade 
dos serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e pro-
jetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pela FHEMIG; 

 

14.11. Ser responsável civil pela obra e ter, como responsável (is) técnico(s), o(s) detentor 
(es) do(s) atestado(s) referido(s) no "Documento H-6".  

 

14.11.1. Só será aceita a substituição do(s) responsável (is) técnico(s) por outro(s) responsá-
vel (is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos no "Documento H-6" (item 
4.2.1.2.5 do Edital).  

 

14.12. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total seguran-
ça dos operários e de terceiros no perímetro da obra;  
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14.13. 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;  

 

14.14. Preencher, diariamente, onde lhe for reservado, o Diário de Obra de acordo com as 
instruções ali contidas;  

 

14.15. Apresentar à FHEMIG, quando houver necessidade de extensão das redes públicas, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início da obra, o comprovante do pedido feito à con-
cessionária do serviço.  

 

14.15.1. Concluídos os serviços de extensão de redes públicas, antes do recebimento defini-
tivo da obra, a contratada deverá promover as respectivas ligações e testes de funcionamen-
to.  

 

14.16. Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme 
previsto nas especificações técnicas particulares da obra, normas da FHEMIG e normas téc-
nicas brasileiras.   

 

14.16.1. O responsável técnico da contratada deverá, quando solicitado pela FHEMIG, emitir 
mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela contra-
tante, durante o período estipulado pela legislação vigente;  

 

14.16.2. A FHEMIG poderá aferir os testes e ensaios de controle tecnológico, utilizando-se 
das instalações e instrumentos da contratada.  

 

14.17. 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;  

 

14.18. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local 
da obra, quer para outro local, obedecida a legislação específica;  

 

14.19. Encaminhar, à FHEMIG, até 5 (cinco) dias após o recebimento de Ordem de Início, 
uma cópia da ART - Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG; 
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14.20. Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fiscalização 
da FHEMIG;  

 

14.21. Manter a frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para represen-
tá-la junto à fiscalização da FHEMIG;  

 

14.22. Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a fis-
calização da FHEMIG, que lançará a devida justificativa no diário de obra; 

 

14.23. Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações provi-
sórias e definitivas de água, esgoto, instalações elétricas, de modo que, ao ser dado por con-
cluída, possa a obra entrar em funcionamento imediatamente. 

 

14.24. Desenvolver, simultaneamente à execução dos serviços, o as built, com todas as espe-
cificidades e alterações promovidas no projeto da obra; 

 

14.24.1. Apresentar ao final da obra o as built consolidado e completo, em meio magnético 
e uma cópia plotada e assinada pelo responsável técnico da contratada, sob pena de instau-
ração de processo administrativo punitivo para aplicação das sanções a que trata a cláusula 
15ª (décima quinta) deste Contrato. 

 

14.25. Acatar toda orientação advinda da FHEMIG com relação à obra. 

 

14.26. Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que tenha 
procedência legal. 

 

14.27. A Contratada, além das responsabilidades atinentes à fase de execução do objeto 
contratado, responderá pela qualidade, correção e segurança da obra nos termos da legisla-
ção pertinente.  

 

14.28. A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato as condições de 
habilitação e qualificação exigidas no Edital de Licitação. 

 

14.29 A CONTRATADA, por meio deste instrumento, manifesta sua expressa concordância 
em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o início das obras, com a emissão 
da Ordem de Serviço, cf. subitem 8.2 do Anexo I – Projeto Básico do Edital. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA –- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

15.1. Em caso de descumprimento das obrigações contraídas neste Instrumento, a Contrata-
da ficará sujeita às penalidades previstas nos arts. 86 a 88, da Lei nº 8.666/93. 

 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com a FHEMIG, serão aplicadas 
as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, obedecidos os seguintes critérios 
estabelecidos pelo art. 18 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012 e 44.515 
de 14 de maio de 2007: 

15.2.1. Advertência escrita – comunicação formal de desacordo quanto à conduta do forne-
cedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determina-
ção da adoção das necessárias medidas de correção. 

 

15.2.2. Multa, nas seguintes condições:  

 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, so-
bre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa 
do cronograma físico de obras não cumpridas;  

b) 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, 
em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia; 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra não 
realizada no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de obje-
to com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é 
destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações 
contratadas; 

 

15.2.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, de acordo com os prazos estabelecidos no art. 47, §1º do Decreto nº 
45.902/2012; 

 

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação pe-
rante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o artigo 87, inciso IV da 
Lei nº 8.666/93 e artigo 12 da Lei nº 14.167/2002. 

 

15.3. O valor da multa aplicada, nos termos do item 15.2.2, alíneas “a”, “b” e “c”, será des-
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contado do valor da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela FHEMIG ou co-
brado judicialmente.  

 

15.4. Constatada a ocorrência do descumprimento total ou parcial do contrato, que aponte a 
possibilidade de aplicação das sanções descritas nos itens 15.2.1 a 15.2.4, o servidor público 
responsável pelo atestado de prestação de serviços de recebimento parcial ou total da obra 
emitirá parecer técnico fundamentado e o encaminhará à Diretoria de Planejamento, Gestão 
e Finanças – DPGF – da FHEMIG. 

 

15.5. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas após regular procedimento ad-
ministrativo. 

15.6. As sanções previstas nos itens 15.2.1, 15.2.3 e 15.2.4, poderão ser aplicadas cumulati-
vamente à prevista no 15.2.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis. 

 

15.7. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade, conforme § 2º do art. 41 do De-
creto nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, é de competência exclusiva de Secretário de Esta-
do ou, nos termos de lei, de autoridade a ele equivalente, da qual cabe pedido de reconside-
ração, nos termos do inciso III do art. 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

15.8. As sanções relacionadas nos itens 15.2.3 e 15.2.4, serão obrigatoriamente registradas 
no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 
Estadual - CAFIMP. 

 

15.9. Em qualquer caso, será assegurada à CONTRATADA ampla defesa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA –- FORO  

 

16.1. Para solução das questões decorrentes deste Contrato elege-se o foro de Belo Horizon-
te, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que sej. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA –- DA PUBLICAÇÃO 

 

17.1. A CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na Imprensa Oficial 
de Minas Gerais, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal nº. 
8.666/93 
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17.2. E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor, jun-
tamente com as testemunhas que também o assinam. 

(Belo Horizonte, mês de ano). 

CONTRATANTE: <....> 

CONTRATADA: <....> 

TESTEMUNHAS: <....> 
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DECLARAÇÃO 

(Local e data) 

À 

Comissão Permanente de Licitação  

Maternidade Odete Valadares - FHEMIG  

BELO HORIZONTE-MG  

REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA  

 

Prezados Senhores   

Em conformidade com o disposto no artigo 4º, do Decreto nº 44.903, de 24/9/2008, 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. ..............., legalmente nomeado representante da Empresa ................................, 
CNPJ ..................., para o fins de qualificação técnica no procedimento licitatório de n° 0516013 
704/2017, na modalidade CONCORRÊNCIA, destinado à contratação de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA 
NEONATOLOGIA DA MOV, COM INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR, 
SITUADO NA AVENIDA DO CONTORNO, 9494, BAIRRO PRADO, CEP: 30.110-068, BELO HORIZONTE - 
MG, declaro sob as penas da lei, que para a execução da referida Licitação somente serão utilizados 
produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, cer-
tificada ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Es-
tadual de Florestas – IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová-
veis - IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do 
contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 
8.666/93, e no art. 72, § 8º, inciso V da Lei Federal nº 9.605/98, sem prejuízo das implicações de or-
dem criminal contempladas na referida Lei. 

Atenciosamente  

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA 

CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.903/2008 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso da empre-
sa) 





 



Maternidade Odete Valadares – Serviço de Compras - Avenida do Contorno, 9494 – B. Prado – Belo Horizonte/MG – 

CEP: 30.110-068; mov.compras@fhemig.mg.gov.br ou mov.cpl@fhemig.mg.gov.br  

 

 

 

ANEXO XII – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO  

 

 (Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso e timbrado da 
empresa) 

 

DECLARO, para atender às exigências do Edital da Concorrência nº 0516013 704/2017, destinado 

à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia, sob o 

regime de execução indireta e empreitada por preços unitários, para executar os serviços da 

obra de reforma e revitalização, com fornecimento de material e mão de obra, a serem 

executados na Unidade de Neonatologia, composta por CTI Neonatal, Cuidados 

Intermediários e Alojamento Conjunto (Canguru) da Maternidade Odete Valadares, 

localizado na Avenida do Contorno, número 9494, Bairro Prado, Cidade de Belo Horizonte, 

Estado de Minas Gerais, CEP 30.110-068, que os responsáveis legais pela empresa, assinados 

abaixo, estão cientes das exigências definidas no referido Edital e que a empresa encontra-se 

habilitada e cumprirá, durante todo o período de execução dos serviços contratados, os 

requisitos de habilitação, conforme definido no subitem 13.2.36 do Projeto Básico. 

Belo Horizonte, ____ de ______________ de ________. 

 
_______________________________________ 
Assinatura do Representante da CONTRATANTE 

_______________________________________ 
Nome do Representante da CONTRATANTE 

_______________________________________ 
Nome do Representante da LICITANTE 

_______________________________________ 
Nome da empresa LICITANTE 


