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ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Diretoria de Logís�ca

Versão v.20.08.2019.

TERMO DE REFERÊNCIA  

Data:    15/10/2019 Órgão solicitante: Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 

Número do Pedido de
Compra: 1371001

 Número da Unidade de Compra:
1371001

Responsável pelo Pedido:
Diego Fernandes Araujo 

E-mail do responsável pelo
Pedido: diego.araujo@meioambiente.mg.gov.br

Telefone do responsável
pelo Pedido: (31) 3915-1949 

Superintendência ou Diretoria
Responsável: Fernanda Roveda
Lacerda 

 

1. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada em serviços de reparos e manutenções de imóveis.

 

Item Código do item no SIAD Quant. Unidade de medida Descrição do item Valor Total

 1 000001015 1,00 SERVIÇO REPARO, RESTAURACAO E RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS  

 

2. FINALIDADE:

A contratação se faz necessária para solucionar os problemas com infiltração, vazamento e escoamento de águas pluviais no imóvel situado na
Rua Belém, nº 40, Bairro Esplanada, Belo Horizonte/MG, bem como corrigir danos iden�ficados no local causados pela ação do tempo e do uso
con�nuo.

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL:

O imóvel é de propriedade do Estado de Minas Gerais e estava cedido à Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM) para desenvolvimento das
a�vidades do Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR), que por força da Lei 23.304/19, passou a integrar a estrutura orgânica
da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAD). 

O imóvel também começou a ser administrado pela Secretaria, que por sua vez con�nuará a u�lizá-lo no cumprimento das atribuições definidas
para CMRR e para desenvolvimento das a�vidades operacionais de logís�ca e patrimônio dos órgãos do SISEMA.

Em termos constru�vos, caracteriza-se por um edi�cio do �po industrial, com área total de 10.580 m², sendo aproximadamente 4.194 m² de área
coberta.

A construção apresenta estrutura metálica e pré-moldada de concreto, permi�ndo grandes espaços abertos, onde se localizam as várias oficinas e
salas.

Em termos de cobertura, existem duas naturezas dominantes, uma em telhas estruturais de fibrocimento, de grandes dimensões – apoiadas nos
elementos estruturais de concreto. E uma cobertura em chapa metálica, apoiada em estrutura metálica, que se encontra acoplado ao edi�cio de
estrutura pré-moldada.

Existe ainda um edi�cio de estrutura tradicional, com elementos em concreto e cobertura plana. Neste local localiza-se o setor administra�vo do
imóvel.

 

Figura 1: Coberturas com diferentes �pologias
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Figura 2: Planta Baixa Pavimento Térreo

 

Figura 3: Planta Baixa Mezanino (Setor Administra�vo)
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4.CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO: 

Serviços de reparos e melhorias em telhados e forros, fechamento com telas metálicas no entorno dos telhados para evitar a entrada de animais,
manutenção e revisão do sistema de combate e prevenção a incêndio e pânico, manutenção e revisão do sistema de clima�zação, melhoria na
rede elétrica, reparos na rede de cabeamento estruturado e de telefonia.

 

5. DESCRIÇÃO DOS ITENS E SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

Os serviços a serem executados foram divididos neste Termo de Referência em 11 grupos, os quais serão explicados e desdobrados a seguir. Os
quan�ta�vos �sicos de cada um dos serviços constará o item 6 deste documento. 

5.1. Cobertura de fibrocimento

5.2. Cobertura edi�cio administra�vo

5.3. Cobertura auditório

5.4. Cobertura metálica

5.5. Forros PVC

5.6. Espaços abertos existentes abaixo do telhado

5.7. Guaritas

5.8. Pilastras 

5.9. Sistema de combate e prevenção de incêndio e pânico

5.10. Sistema de clima�zação do auditório

5.11. Rede de cabeamento lógico estruturado, telefonia e elétrica:

 

5.1. Cobertura em fibrocimento: Inicialmente cabe citar que toda a cobertura, estrutura e calhas são feitas de cimento e concreto, portanto
qualquer modificação neste �po de telhado é mais complicada, pois não é possível refazer sem que haja obras civis. Esta cobertura apresenta
deficiência na drenagem de águas pluviais através das calhas. Os espaços e tamanho para passagem destas águas são reduzidos e ainda só há
uma tubulação de 75mm por calha para a vazão. Além disso, a tubulação desce junto aos pilares por dentro das salas de treinamento e
depósitos, fazendo com que as calhas, durantes as chuvas, transbordem e jorrem para dentro destes ambientes. 

Solução: Instalação da estrutura, telhas e calhas metálicas sobre a cobertura de fibrocimento, com caída de água para os fundos do
imóvel e escoamento para a rua.

Serviços necessários para execução:

Re�rada dos exaustores sobre a cobertura de fibrocimento e reinstalação na cobertura metálica

Desmonte da grade metálica de ven�lação e adaptação em nova área

Subs�tuição da tubulação (PVC) de entrada água que passa próximo ao muro

Instalação da estrutura e telhas metálicas sobre a cobertura de fibrocimento existente

Instalação de calhas com 15 pontos de saída de águas pluviais

Fixação de tela sobre as caleiras para evitar entrada de detritos, folhas, plás�cos, etc.

Instalação dos rufos no contorno da cobertura

Corte/furo do muro existente para passagem da tubulação de drenagem pluvial das calhas (nos pontos de saída de água)
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Abertura de passeio adjacente e execução da rede de drenagem pluvial por ponto descrito no item anterior

Recomposição do passeio nos locais do passeio onde houve corte para passagem da tubulação.

Notas:

A estrutura, telhas e calhas metálicas sobre a cobertura de fibrocimento existente, deverão suportar em toda sua área a carga
para uma eventual instalação de placas de geração de energia fotovoltaica.

A estrutura deverá ser produzida em aço-carbono tratadas com fundo automo�vo em cromato de zinco e pintura em esmalte
ace�nado cor cinza escuro.

Previamente à instalação destas estruturas, telhas e calhas deverão ser elaborados e disponibilizados à Contratante os projetos
execu�vos contemplando todas as normas técnicas exigidas. Tanto os  projetos e a execução deverão constar da devida
Anotação de Responsabilidade Técnica por parte da Contratada.

A tubulação de água subs�tuída deverá ficar abaixo das novas telhas e calhas instaladas, a fim de evitar danos ao material em
função de chuva, vento e sol.

Os exaustores da cobertura fibrocimento deverão ser reaproveitados sobre a cobertura metálica existente, visando a melhorar a
saída de ar quente do ambiente.

As grades metálicas existentes na cobertura metálica lateral deverão ser elevadas, de forma a manter a ven�lação cruzada no
ambiente.

A estrutura e telhas metálicas a serem instaladas deverão avançar sob a cobertura metálica lateral existente, permi�ndo assim
que as águas de chuva que entrarão pelas grades metálicas escoem pelas novas telhas instaladas.

As seções da calha e da tubulação de escoamento deverão ser corretamente dimensionadas. Serão instaladas no lado interno do
muro com saídas para as vias de águas pluviais da Rua Nelson Reis. A tubulação de descida deverá ser em PVC e  permi�r fácil
acesso para manutenções futuras e também para uma eventual implantação de sistema de captação e reaproveitamento de
águas.

Os passeios deverão ser cortados para passagem da tubulação até a rua e devidamente recompostos, seguindo todas as normas.

Deverão ser colocados rufos ao longo de todos os limites da cobertura – longitudinal e transversalmente, evitando assim
entradas de águas fortuitas.

 

Imagens explica�vas:

Figura 4: Foto da cobertura em fibrocimento existente

 

Figura 5: Cobertura existente e corte esquemá�co (imagem meramente ilustra�va)
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Figura 6: Cobertura proposta sobre as telhas fibrocimento e corte esquemá�co (imagem meramente ilustra�va)
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5.2. Cobertura edi�cio administra�vo: Os problemas que ocorrem nesta cobertura é a infiltração de água, em função dos danos na proteção
mecânica da manta de impermeabilização, bem como pela exposição direta e constante ao sol, chuvas e ventos que prejudicam a vida ú�l da
cobertura.

Solução: Instalação da estrutura, telhas e calhas metálicas sobre a laje exposta, com caída de água para os fundos do imóvel e
escoamento para a rua.

Serviços a serem executados:

Subs�tuição da tubulação (PVC) de entrada e saída de água que passa sobre a laje

Reves�mento da tubulação de ar condicionado com lã de rocha (encamisamento)

Instalação da estrutura e telhas metálicas sobre a laje existente c/ calafetação entre as juntas

Instalação de calhas com 3 pontos de saída de águas pluviais

Corte/furo do muro existente para passagem da tubulação de drenagem pluvial das calhas (nos pontos de saída de água)

Abertura de passeio adjacente e execução da rede de drenagem pluvial por ponto descrito no item anterior.

Recomposição do passeio nos locais do passeio onde houve corte para passagem da tubulação.

Notas:

A estrutura, telhas e calhas metálicas sobre a cobertura de fibrocimento existente, deverão suportar em toda sua área a carga
para uma eventual instalação de placas de geração de energia fotovoltaica.

A estrutura deverá ser produzidas em aço-carbono e tratadas com fundo automo�vo em cromato de zinco e pintura em esmalte
ace�nado cor cinza escuro.

Previamente à instalação destas estruturas, telhas e calhas deverão ser elaborados e disponibilizados à Contratante os projetos
execu�vos contemplando todas as normas técnicas exigidas. Tanto os  projetos e a execução deverão constar da devida
Anotação de Responsabilidade Técnica por parte da Contratada.

A tubulação de água subs�tuída deverá ficar abaixo das novas telhas e calhas instaladas, a fim de evitar danos ao material em
função de chuva, vento e sol.

As seções da calha e da tubulação de escoamento deverão ser corretamente dimensionadas. Serão instaladas no lado interno do
muro com saídas para as vias de águas pluviais da Rua Nelson Reis. A tubulação de descida deverá ser em PVC e  permi�r fácil
acesso para manutenções futuras e também para uma eventual implantação de sistema de captação e reaproveitamento de
águas.

Os passeios deverão ser cortados para passagem da tubulação até a rua e devidamente recompostos, seguindo todas as normas.

Deverão ser colocados rufos ao longo de todos os limites da cobertura – longitudinal e transversalmente, evitando assim
entradas de águas fortuitas.

 

Imagens explica�vas:

Figura 7: Imagem aérea da cobertura do edi�cio administra�vo (Fonte Google Earth)
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Figura 8: Foto da laje do edi�cio administra�vo
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Figura 9: Cobertura proposta sobre laje do edi�cio administra�vo e corte esquemá�co (imagem meramente ilustra�va)
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5.3. Cobertura auditório:  Verifica-se escorrências na parede limítrofe do anfiteatro. Esta situação ocorre porque o rufo existente não se
encontra bem fixado à parede, encontrando-se danificado.

Solução: Re�rada do rufo existente e colocado um novo rufo com pingadeira que não permita a entrada de água.

Serviços a serem executados: 

Execução de rufo na lateral da cobertura.

Reparo no forro de gesso nos lugares danificados devido às infiltrações.

Desinfestação de animais e re�rada de detritos entre telhados e forros

 

5.4. Cobertura metálica: Existem furos nas telhas e danos na vedação das cumeeiras que permitem a entrada de água e vazamento nos
ambientes.

Solução: Tampar pontualmente os furos com manta asfál�ca aluminizada aplicada a quente e reparar as cumeeiras e suas vedações. 

Serviços a serem executado:

Reparação de pequenos furos na cobertura metálica com manta aluminizada.

Reparos na cumeeira da cobertura metálica para re�rar vazamentos.

 

5.5. Forros PVC: O imóvel tem aproximadamente 1.860 m² de forro de PVC instalado, porém cerca de 32% destes forros foram danificados
em função dos problemas indicados acima. Sem estes forros as condições térmicas, visuais e de limpeza dos ambientes ficam péssimas,
inclusive inviabiliza a ocupação dos espaços em função do calor e da insalubridade.

Solução: Reparo nos forros danificados pela ação das chuvas.

Serviços a serem executados:

Reparos ou subs�tuição dos forros de PVC danificados.

Desinfestação de animais e re�rada de detritos entre telhados e forros.

Revisão e reparos das instalações elétricas (fios, lâmpadas, luminárias) danificadas que estão entre forros e telhas

 

Imagens explica�vas:
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Figura 10: Projeção do forro de PVC instalado sob a cobertura de fibrocimento

 

5.6. Espaços abertos existentes abaixo do telhado: O imóvel apresenta grandes espaços abertos entre as coberturas e as paredes de
fechamento, que possibilita a entrada e proliferação de animais sinantrópicos (pombos, pássaros, morcegos, entre outros) no
ambiente, acarretando no acúmulo de sujeiras e riscos à saúde dos funcionários.

Solução: Fechamento das aberturas e desinfestação de animais

Serviço a ser executado:

Instalação de telas metálicas no entorno dos telhados, �po "alambrado", fio 12 (2,77mm), com malha de aproximadamente
30mm. 

Notas: 

A pintura das telas deverão seguir o mesmo padrão das estruturas descritas no item 5.1 e 5.2.

As telas deverão ser fixadas em módulos, de forma que possam ser eventualmente removidas e recolocadas nos casos de
manutenção. 

 

5.7. Guaritas: Atualmente nenhuma das guaritas não conta com telhados sobre suas porta de acesso ao seu interior e nos períodos de chuva
forte, o porteiro não consegue sair para abrir os portões, recepcionar os visitantes ou realizar vistorias de entrada e saída  de pessoas e
veículos. Cabe destacar que a guarita é o primeiro local de acesso ao prédio e o porteiro é o responsável pelas primeiras orientações ao
público e visitante.

Solução: Instalação de telhado sobre as portas de acessos ao interior da guarita

Serviço a ser executado:

Instalação de cobertura sobre a porta da guarita principal, u�lizando estrutura, telha e calha metálica.

Instalação de cobertura nas proximidades da guarita secundária, u�lizando estrutura, telha e calha metálica.

Notas: 

As coberturas deverão seguir o mesmo padrão das estruturas descritas no item 5.1 e 5.2.

Previamente à instalação destas estruturas, telhas e calhas deverão ser elaborados e disponibilizados à Contratante os projetos
execu�vos contemplando todas as normas técnicas exigidas. Tanto os  projetos e a execução deverão constar da devida
Anotação de Responsabilidade Técnica por parte da Contratada.

As seções da calha e da tubulação de escoamento deverão ser corretamente dimensionadas.

Imagens explica�vas:

Figura 11: Coberturas propostas (imagem meramente ilustra�va)
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5.8. Pilastras: Devido às infiltrações e vazamentos existentes no telhado, alguns dos acabamentos em madeira das pilastras e as pinturas de
algumas paredes do imóvel foram danificadas e encontram-se mofadas. As condições visuais do imóvel está péssima, além disso o mofo
torna o ambiente insalubre.

Solução: Realização de serviços de re�rada de mofo e reparo nas pilastras

Serviços a serem executados:

Reparo e pintura em pilastras danificadas

 

5.9. Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico: Para funcionamento de uma unidade é obrigatório que o imóvel tenha um Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCB) vigente. Para isto é necessário que o imóvel esteja com seu projeto de combate a incêndio e pânico
implantado e seus equipamentos funcionando. O imóvel tratado neste termo de referência não tem AVCB vigente, pois seu sistema de
combate e prevenção precisa passar por manutenções. 

Solução: Realização de serviços de manutenção e revisão do sistema de combate a incêndio e pânico

Serviços a serem executados:

Manutenção e reparo do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico

Notas:
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A contratada deverá verificar e atualizar, se necessário, o projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico e conferir o
funcionamento de todo o sistema já implantado. 

Deverá também fornecer e instalar os materiais necessários e realizar a manutenção para que o sistema volte a funcionar e o
torne esteja apto a obter o AVCB.

Será responsabilidade da contratada agendar, acompanhar e obter o AVCB para o imóvel junto ao Corpo de Bombeiros.

Destaca-se que a contratada deve realizar os seguintes serviços, sem prejuízos aos demais que forem necessários: manutenção
da casa de bombas; manutenção do alarme de incêndio; manutenção dos hidrantes e mangueiras, bico e chave storz;
manutenção dos hidrantes de recalque; recarga de todos os ex�ntores; subs�tuição das luminárias de emergência; subs�tuição
das sinalizações que es�verem danificadas; instalação de guarda corpo e corrimão nos locais onde es�ver fora da norma; emi�r
laudo de estanqueidade do GLP.

Todo os serviços, inclusive atualização do projeto, deverão ser registrados no CREA através de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) e entregues à Contratante.

 

5.10. Sistema de Clima�zação do Auditório: O sistema de clima�zação do auditório não está funcionando e este sistema é requisito
essencial para u�lização do espaço. O sistema de clima�zação é composto de equipamentos de ar condicionado central instalados sobre a
laje do edi�cio administra�vo, de onde sai os dutos de distribuição de ar refrigerado que vão até o interior do ambiente. A central de
regulagem do ar condicionado está localizada no lado interno do auditório.

Solução: Manutenção e reparo do sistema de clima�zação do auditório

Serviços a serem executados:

Manutenção e reparo do sistema de clima�zação do auditório

Clima�zar as salas administra�vas, por meio da instalação de dutos ligados ao ar condicionado central.

Notas:

A contratada deverá verificar, realizar a manutenção e conferir o funcionamento de todo o sistema já implantado, bem
como fornecer e instalar os materiais necessários para que ele volte a funcionar perfeitamente.

As salas localizadas no mezanino do edi�cio administra�vo deverão ser clima�zadas por meio de dutos ligados ao ar
condicionado central e deverão possuir controle de regulagem de temperatura e de ligação independe do auditório.

Destaca-se que a contratada deve realizar os seguintes serviços, sem prejuízos aos demais que forem necessários: limpeza geral
do sistema de ar condicionado; limpeza química das condensadoras do sistema; troca do isolamento térmico do sistema; troca
de cargas de gás do sistema; troca de compressor do sistema.

Caberá a contratada atualizar o projeto de clima�zação, contemplando as modificações realizadas, e disponibilizá-lo à
Contratante.

Todo os serviços, inclusive atualização do projeto, deverão ser registrados no CREA através de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) e entregues à Contratante.

 

5.11. Rede de cabeamento lógico estruturado, telefonia e elétrica: O setor administra�vo receberá servidores e colaboradores que
desempenham a�vidades de gestão do espaço, logís�ca, patrimônio e de treinamento, entretanto os pontos de rede de computadores,
telefonia e tomadas não estão adequados ao novo layout. Ademais, as instalações possui tomadas soltas, fios aparentes, adaptações
inseguras e problemas com queima de lâmpadas.

Solução: Adequar os pontos de rede de computadores, telefonia e tomadas. Será também necessário rever os cabos, fios e pontos
elétricos já instalado para maior segurança dos servidores e equipamentos. Por fim, deverão ser subs�tuídas as lâmpadas de vapor de
mercúrio do saguão principal por lâmpadas de LED, pois consomem menos e tem maior vida ú�l.

Serviços a serem executados:

Revisão e adequação da rede de cabeamento lógico estruturado, telefonia e elétrica do setor administra�vo, incluindo quadro
de distribuição, troca de cabos, luminárias, lâmpadas e fios

Cabeamento e instalação de pontos de rede de dados no setor Administra�vo e Auditório, conforme croqui

Cabeamento e instalação de pontos de telefonia no setor Administra�vo, conforme croqui

Cabeamento e instalação de tomadas no setor Administra�vo e Auditório, conforme croqui

Subs�tuição das lâmpadas de vapor de mercúrio do saguão principal por lâmpadas de LED

Notas: 

Os pontos de rede, de dados e de telefonia deverão estar iden�ficados, em ambas extremidades, conforme NBR 14565.

A contratada deverá instalar calhas, dutos, tomadas e caixas fixados externamente nas divisórias ou paredes para passagens dos
cabos e fios.

Os dutos dos cabos de rede de dados e de telefonia deverão ser separados dos dutos de energia.

Deverão ser u�lizados fios e cabos cer�ficados.

Todo os serviços, inclusive atualização do projeto, deverão ser registrados no CREA através de Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART) e entregues à Contratante.

 

Imagens explica�vas:

Figura 12: Croqui de instalação de ponto de rede, telefonia e tomada
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6. Quan�ta�vo dos serviços:

A planilha abaixo contém os serviços e seus respec�vos quan�ta�vos �sicos es�mados para consecução do objeto. As propostas comerciais dos
interessados deverão ser apresentada seguindo este padrão, contemplando todos os serviços, materiais, insumos, mão-de-obra, encargos e
tributos.

Ao apresentar a proposta comercial, os valores unitários e totais de cada um dos serviços pontuados abaixo devem ser evidenciados.  A planilha
no formato editável será disponibilizada aos interessados. 

Item Descritivo Unidade Quant. Valor
Unitário

Valor
Total

1. Cobertura em fibrocimento existente:     

1.1. Retirada dos exaustores sobre a cobertura de fibrocimento e reinstalação na cobertura metálica unidade 25,00   

1.2. Substituição da tubulação de entrada água que passa próximo ao muro m 120,00   

1.3. Instalação da estrutura e telhas metálicas sobre a cobertura de fibrocimento existente m² 1.284,86   

1.4. Instalação de calhas com 15 pontos de saída de águas pluviais m 100,00   

1.5. Fixação de tela sobre as caleiras para evitar entrada de detritos, folhas, plásticos, etc. m 100,00   

1.6. Instalação dos rufos no contorno da cobertura m 130,00   

1.7. Corte/furo do muro existente para passagem da tubulação de drenagem pluvial das calhas (nos
pontos de saída de água) unidade 15,00   

1.8. Abertura de passeio adjacente e execução da rede de drenagem pluvial por ponto descrito no item
1.6 unidade 15,00   

1.9. Recomposição do passeio nos locais do passeio onde houve corte para passagem da tubulação. Por
ponto descrito no item 1.7. m² 5,00   

1.10. Desmonte da grade metálica de ventilação e adaptação em nova área m 100,00   
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2. Cobertura edifício administrativo    

2.1. Substituição da tubulação de água que se encontram sobre a laje do edifício administrativo m 54,00   

2.2. Revestimento da tubulação de ar condicionado com lã de rocha m 30,00   

2.3. Instalação da estrutura e telhas metálicas sobre a laje existente c/ calafetação entre as juntas m² 220,00   

2.5. Instalação de calhas com 3 pontos de saída de águas pluviais m 15,00   

2.6. Corte/furo do muro existente para passagem da tubulação de drenagem pluvial das calhas (nos
pontos de saída de água) unidade 3,00   

2.7. Abertura de passeio adjacente e execução da rede de drenagem pluvial por ponto descrito no item
2.4. unidade 3,00   

2.8. Recomposição do passeio nos locais do passeio onde houve corte para passagem da tubulação. Por
ponto descrito no item 2.5. m² 1,00   

3. Cobertura auditório     

3.1. Execução de rufo na lateral da cobertura. m 30,00   

3.2. Reparo no forro de gesso nos lugares danificados devido às infiltrações. m² 10,00   

3.3. Desinfestação de animais e retirada de detritos entre telhados e forros Serviço 1,00   

4. Cobertura metálica     

4.1. Reparação de pequenos furos na cobertura metálica com manta aluminizada. Unidade 20,00   

4.2. Reparos na cumeeira da cobertura metálica para retirar vazamentos m 120,00   

5. Forros PVC     

5.1. Reparos ou substituição dos forros de pvc danificados m² 650,00   

5.2. Desinfestação de animais e retirada de detritos entre telhados e forros Serviço 1,00   

5.3. Revisão e reparos das instalações elétricas (fios, lâmpadas, luminárias) danificadas que estão entre
forros e telhas Serviço 1,00   

6. Espaços abertos existentes abaixo do telhado     

6.1. Instalação de telas metálicas tipo "alambrado" com malha de aproximadamente 30mm no entorno
dos telhados. m² 450,00   

7. Guaritas     

7.1. Instalação de cobertura sobre a porta da guarita principal, utilizando estrutura, telha e calha
metálica m² 5,00   

7.2. Instalação de cobertura próximo a guarita secundária, utilizando estrutura, telha e calha metálica m² 40,00   

8. Pilastras     

8.1. Reparo e pintura em pilastras danificadas m² 12,00   
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9. Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico     

9.1. Manutenção e reparo do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico Serviço 1,00   

10. Sistema de Climatização do Auditório     

10.1. Manutenção e reparo do sistema de climatização do auditório Serviço 1,00   

10.2. Instalação de dutos de ar condicionado central para as salas administrativas com controle
individualizado para regular a temperatura Serviço 1,00   

11. Rede de cabeamento lógico estruturado, telefonia e elétrica     

11.1. Revisão da rede de cabeamento lógico estruturado, telefonia e elétrica do setor administrativo,
incluindo troca de cabos, luminárias, lâmpadas e fios Serviço 1,00   

11.2. Cabeamento e instalação de pontos de rede no setor Administrativo e Auditório, conforme croqui Ponto 65,00   

11.3. Cabeamento e instalação de pontos de telefonia no setor Administrativo, conforme croqui Ponto 40,00   

11.4. Cabeamento e instalação de tomadas triplas no setor Administrativo e Auditório, conforme croqui Ponto 77,00   

11.5. Substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio do saguão principal por lâmpadas de LED Unidade 40,00   

Valor Total  

 

7. DO EMPREGO DA MÃO-DE-OBRA DE INDIVÍDUOS PRIVADOS DE LIBERDADE

Visando à ampliação e qualificação da oferta de vagas de trabalho, ao empreendedorismo e à formação profissional das pessoas presas e egressas
do sistema prisional, bem como fomentar a dignidade da pessoa humana, a ressocialização, o respeito às diversidades e a humanização da
pena, a Contratada deverá empregar na execução destes serviços, no mínimo, 10% da mão-de-obra de pessoas privadas de liberdade, que deverá
ser viabilizada por meio da celebração de termo de compromisso com a Secretaria de Estado de Jus�ça e Segurança Pública (SEJUSP-MG).

Maiores informações sobre a celebração de termos de compromisso podem ser ob�das com os seguintes contatos:

Diretoria de Trabalho e Produção - Tel: (31) 3915-5628 / 3915-5623 - email: parcerias.dtp@gmail.com

Núcleo de Parcerias - Tel: (31) 3915-5643 / 3915-5644 / 3915-5645

Caberá à Contratada comprovar o cumprimento dos percentuais supracitados e à Administração conferir a veracidade da informação.

Caso o cumprimento do percentual ou a contratação de indivíduos privados de liberdade se mostrem inviáveis durante a execução dos serviços, a
Contratada deverá relatar e jus�ficar, formalmente, os mo�vos ao Contratante, que por sua vez analisará e decidirá sobre a redução dos limites ou
dispensa da contratação.

 

8. PREÇO DE REFERÊNCIA:

Será definido após consulta pública e orçamentação no mercado

8.1. Jus�fica�va do preço de referência

O preço de referência foi ob�do a par�r de orçamentos encaminhados por empresas que atuam no ramo de construções, manutenções e
reparos em imóveis.

 

9. JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:

Por força da Lei 23.304/19, o Centro Mineiro de Referência em Resíduos (CMRR) desvinculou-se da Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM)
e integrou-se à estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMAD), consequentemente o imóvel onde eram desempenhadas
as a�vidade passou a ser administrado pela Secretaria.

Durante a transição, foi definido em reuniões de dirigentes do SISEMA que o imóvel seria u�lizado para cumprimento das atribuições definidas
para CMRR e para desenvolvimento das a�vidades operacionais de logís�ca e patrimônio da SEMAD, IEF e IGAM, que atualmente são
desempenhadas em imóvel no bairro Nova Gameleira. Esta mudança, conforme explicado no O�cio 142 (7925502), gerará economias ao Estado
no que diz respeito a manutenção e zeladoria,  entretanto para viabilizar as mudanças é necessário reparar os problemas apontados neste Termo
de Referência.

O edi�cio apresenta sérios problemas de infiltração de água, devido a uma incorreta drenagem das águas pluviais da cobertura em
fibrocimento. Esta cobertura apresenta deficiência na drenagem de águas pluviais através das calhas. Os espaços e tamanho para passagem
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destas águas são reduzidos e ainda só há uma tubulação de 75mm por calha para a vazão. Além disso, a tubulação desce junto aos pilares por
dentro das salas de treinamento e depósitos, fazendo com que as calhas, durantes as chuvas, transbordem e jorrem para dentro destes
ambientes. 

Os problemas que ocorrem na cobertura do edi�cio administra�vo é a infiltração de água, em função dos danos na proteção mecânica da manta
de impermeabilização, bem como pela exposição direta e constante ao sol, chuvas e ventos que prejudicam a vida ú�l da cobertura. No auditório,
também existe uma escorrência na parede. Neste local do edi�cio, a cobertura é metálica. O problema se encontra no rufo existente na parede
limítrofe, não exis�ndo um problema na cobertura metálica propriamente dita. Na cobertura metálica existem furos nas telhas e danos na
vedação das cumeeiras que permitem a entrada de água e vazamento nos ambientes.

Devido às infiltrações e vazamentos existentes no telhado, os forros em pvc e os acabamentos em madeira das pilastras não aguentaram a
quan�dade de água e foram danificados. Sem estes forros as condições térmicas, visuais e de limpeza dos ambientes ficam são péssimas, inclusive
inviabiliza a ocupação dos espaços em função do calor e da insalubridade.

Há que citar também que o imóvel apresenta grandes espaços abertos entre as coberturas e as paredes de fechamento, que possibilita a entrada
e proliferação de animais sinantrópicos (pombos, pássaros, morcegos, entre outros) no ambiente, acarretando no acúmulo de sujeiras e riscos à
saúde dos funcionários.

As guaritas atualmente não conta com telhados sobre suas porta de acesso ao seu interior e nos períodos de chuva forte, o porteiro não consegue
sair para abrir os portões, recepcionar os visitantes ou realizar vistorias de entrada e saída  de pessoas e veículos. Cabe destacar que a guarita é o
primeiro local de acesso ao prédio e o porteiro é o responsável pelas primeiras orientações ao público e visitante.

Destaca-se também que para funcionamento de uma unidade é obrigatório que o imóvel tenha um Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro
(AVCB) vigente. Para isto é necessário que o imóvel esteja com seu projeto de combate a incêndio e pânico implantado e seus equipamentos
funcionando. O imóvel tratado neste termo de referência não tem AVCB vigente, pois seu sistema de combate e prevenção precisa passar por
manutenções.

O sistema de clima�zação do auditório não está funcionando e este sistema é requisito essencial para u�lização do espaço. O sistema de
clima�zação é composto de equipamentos de ar condicionado central instalados sobre a laje do edi�cio administra�vo, de onde sai os dutos de
distribuição de ar refrigerado que vão até o interior do ambiente. 

O setor administra�vo receberá servidores e colaboradores que desempenham a�vidades de gestão do espaço, logís�ca, patrimônio e
de treinamento, entretanto os pontos de rede de computadores, telefonia e tomadas não estão adequados ao novo layout. Ademais, as
instalações possui tomadas soltas, fios aparentes, adaptações inseguras e problemas com queima de lâmpadas.

Visto o exposto, esta contratação  se faz necessária para solucionar os problemas com infiltração, vazamento e escoamento de águas pluviais no
imóvel, bem como corrigir danos iden�ficados no local causados pela ação do tempo e do uso con�nuo.

 

10. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E TIPO DA LICITAÇÃO

Sugere-se que seja realizado Pregão Eletrônico, contudo a modalidade a ser adotada será definida pelo setor de compras que definirá a mais
benéfica para a referida contratação.

 

11. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

Só poderão par�cipar do certame as empresas que realizarem uma visita técnica antes da sessão de lance e forem cadastrados no Cadastro Geral
de Fornecedores - CAGEF do Estado de Minas Gerais, por meio do link:  h�ps://www.cagef.mg.gov.br.

A finalidade da visita técnica é propiciar aos licitantes, previamente a elaboração de sua proposta de preços, o efe�vo conhecimento das
condições reais do local onde será executado o objeto/encargo licitado.

A Lei de licitações autoriza a Administração Pública a exigir, como requisito de qualificação técnica, a comprovação de que o licitante realizou
visita técnica. Art. 30, inc. III da Lei nº8.666/93.  

Deverá ser apresentado o atestado de capacidade técnica da empresa.

 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO E LOCAL DE ENTREGA

O serviço será  realizado no imóvel situado à Avenida Belém, 40 – Esplanada - BH/MG, CEP: 30.285-010.

O prazo para execução do serviço será de 120 dias, conforme cronograma �sico-financeiro proposto pela empresa. Eventualmente a Contratante
poderá sugerir alterações no cronograma �sico-financeiro, desde que não ultrapasse o prazo definido.

O Modelo do Cronograma Físico-Financeiro encontra-se disponível aos interessados.

 

13. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO:

Cobertura em telha de fibrocimento - Cobertura instalada sem vazamento, infiltração, problemas estruturais ou vícios constru�vos, contemplando
todos os serviços e atendendo todas as exigências descritas no item 5.1.

Cobertura do edi�cio administra�vo - Cobertura instalada sem vazamento, infiltração, problemas estruturais ou vícios constru�vos, contemplando
todos os serviços e atendendo todas as exigências descritas no item 5.2.

Cobertura do auditório - Cobertura sem vazamentos ou infiltrações, contemplando todos os serviços e atendendo todas as exigências descritas no
item 5.3.

Cobertura metálica - Cobertura sem vazamentos ou infiltrações, contemplando todos os serviços e atendendo todas as exigências descritas no
item 5.4.

Forros PVC - Forros PVC reparados, contemplando todos os serviços e atendendo todas as exigências descritas no item 5.5.

Espaços abertos existentes abaixo do telhado - Telas metálicas instaladas no entorno dos telhados, contemplando todos os serviços e atendendo
todas as exigências descritas no item 5.6.

https://www.cagef.mg.gov.br/
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Guaritas - Telhado em estrutura, telhas e calhas instalados, contemplando todos os serviços e atendendo todas as exigências descritas no item
5.7.

Pilastras - Pilastras reparadas, contemplando todos os serviços e atendendo todas as exigências descritas no item 5.8.

Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico - Sistema funcionando perfeitamente, mediante testes, contemplando todos os serviços e
atendendo todas as exigências descritas no item 5.9.  

Sistema de Clima�zação do Auditório - Sistema funcionando perfeitamente, mediante testes, contemplando todos os serviços e atendendo todas
as exigências descritas no item 5.10.

Rede de cabeamento lógico estruturado, telefonia e elétrica - Redes funcionando perfeitamente, mediante testes, contemplando todos os
serviços e atendendo todas as exigências descritas no item 5.11.

 

14. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO:

A Lei 8.666/93 determina que executado o contrato de serviços, o seu objeto será recebido provisoriamente, pelo responsável por seu
acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado.

O recebimento provisório será dado em caráter experimental, para verificação da adequação do objeto aos termos contratuais e será lavrado após
sa�sfeitas as seguintes condições:

- realização de todas as medições e apresentação das faturas, inclusive referentes a acréscimos e modificações havidas;

- fornecimento, quando for o caso, dos documentos: Cer�ficado de aprovação de instalações e dos equipamentos por parte dos órgãos de
fiscalização (ex. Corpo de Bombeiros); cer�ficados de garan�a de equipamentos e instalações; e manuais de operação e manutenção das
máquinas, equipamentos e instalações.

O objeto será recebido defini�vamente, pelos servidores designados pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes, após o decurso do prazo de 90 dias de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

O recebimento defini�vo é o recebimento de caráter permanente que será efe�vado após as verificações e testes, comprovando a adequação do
objeto contratado e, sa�sfeitas as seguintes condições:

a) atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas em qualquer elemento dos
serviços executados;

b) solucionadas todas as pendências (porventura existentes) quanto a reclamatórias trabalhistas, de fornecedores ou prestadores de serviço,
per�nentes a contrato;

c) entregue as comprovações de quitação de encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas, sobre o contrato, na forma prevista em lei e/ou no
edital de licitação e no contrato;

d) entrega do “as built”, isto é uma via completa do projeto, com as alterações que se fizeram necessárias durante o decorrer da obra ou serviço,
inclusive aquelas rela�vas a locação.

No caso em que a fiscalização possua mo�vos para a rejeição do pedido de recebimento, dará ciência, á contratada, por escrito, das razões da
rejeição e solicitando a correção das deficiências apontadas, es�pulando-se o prazo para sua correção

Após o recebimento defini�vo, serão liberados a caução, o seguro ou a fiança bancária prestadas pelo contratado na forma de garan�a para
assegurar a plena execução do objeto. 

O recebimento provisório ou defini�vo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra (art. 618 do Código Civil) ou do serviço,
nem é�co profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela Lei ou pelo contrato.

 

15. DO PAGAMENTO:

Os serviços serão faturados mensalmente por meio de relatórios de medição emi�dos pela empresa e aprovado pela Contratante.

Os pagamentos de cada medição serão efetuados através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem
bancária emi�da por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o CONTRATADO indicar, no prazo de 30 (trinta)
dias corridos da data do aceite defini�vo dos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

15.1. Dotação Orçamentária:
Será definida após consulta pública e orçamentação no mercado

 

16. GARANTIAS:

16.1. Garan�a de execução:

Conforme previsto nos Arts. 55 e 56 da Lei 8.666/93, visando assegurar a plena execução do objeto, a Administração exigirá a
prestação de garan�a de 5% sobre o valor do contrato. Caberá ao Contratado optar por uma das modalidades previstas no §1º do Art.
56 da referida Lei.

16.2. Garan�a dos serviços: 

Os serviços e materiais aplicados deverão ter os prazos de garan�a definidos na tabela abaixo, contados a par�r da data de
recebimento defini�vo dos serviços.

 

Item Descritivo Prazos de Garantia

Serviços  Materiais
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1. Cobertura em fibrocimento existente   

1.1. Retirada dos exaustores sobre a cobertura de fibrocimento e reinstalação na cobertura metálica 90 dias  Conf.
Fabricante

1.2. Substituição da tubulação de entrada água que passa próximo ao muro 5 anos  Conf.
Fabricante

1.3. Instalação da estrutura e telhas metálicas sobre a cobertura de fibrocimento existente 5 anos  Conf.
Fabricante

1.4. Instalação de calhas com 15 pontos de saída de águas pluviais 5 anos  Conf.
Fabricante

1.5. Fixação de tela sobre as caleiras para evitar entrada de detritos, folhas, plásticos, etc. 1 ano  Conf.
Fabricante

1.6. Instalação dos rufos no contorno da cobertura 5 anos  Conf.
Fabricante

1.7. Corte/furo do muro existente para passagem da tubulação de drenagem pluvial das calhas (nos pontos de saída de
água) -  Conf.

Fabricante

1.8. Abertura de passeio adjacente e execução da rede de drenagem pluvial por ponto descrito no item 1.6 -  Conf.
Fabricante

1.9. Recomposição do passeio nos locais do passeio onde houve corte para passagem da tubulação. Por ponto descrito no
item 1.7. 1 ano  Conf.

Fabricante

1.10. Desmonte da grade metálica de ventilação e adaptação em nova área 5 anos  Conf.
Fabricante

2. Cobertura edifício administrativo   

2.1. Substituição da tubulação de água que se encontram sobre a laje do edifício administrativo 5 anos  Conf.
Fabricante

2.2. Revestimento da tubulação de ar condicionado com lã de rocha 90 dias  Conf.
Fabricante

2.3. Instalação da estrutura e telhas metálicas sobre a laje existente c/ calafetação entre as juntas 5 anos  Conf.
Fabricante

2.5. Instalação de calhas com 3 pontos de saída de águas pluviais 5 anos  Conf.
Fabricante

2.6. Corte/furo do muro existente para passagem da tubulação de drenagem pluvial das calhas (nos pontos de saída de
água) -  Conf.

Fabricante

2.7. Abertura de passeio adjacente e execução da rede de drenagem pluvial por ponto descrito no item 2.4. -  Conf.
Fabricante

2.8. Recomposição do passeio nos locais do passeio onde houve corte para passagem da tubulação. Por ponto descrito no
item 2.5. 1 ano  Conf.

Fabricante

3. Cobertura auditório   

3.1. Execução de rufo na lateral da cobertura. 5 anos  Conf.
Fabricante
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3.2. Reparo no forro de gesso nos lugares danificados devido às infiltrações. 90 dias  Conf.
Fabricante

3.3. Desinfestação de animais e retirada de detritos entre telhados e forros 30 dias  Conf.
Fabricante

4. Cobertura metálica   

4.1. Reparação de pequenos furos na cobertura metálica com manta aluminizada. 1 ano  Conf.
Fabricante

4.2. Reparos na cumeeira da cobertura metálica para retirar vazamentos 5 anos  Conf.
Fabricante

5. Forros PVC   

5.1. Reparos ou substituição dos forros de pvc danificados 5 anos  Conf.
Fabricante

5.2. Desinfestação de animais e retirada de detritos entre telhados e forros 30 dias  Conf.
Fabricante

5.3. Revisão e reparos das instalações elétricas (fios, lâmpadas, luminárias) danificadas que estão entre forros e telhas 5 anos  Conf.
Fabricante

6. Espaços abertos existentes abaixo do telhado   

6.1. Instalação de telas metálicas tipo "alambrado" com malha de aproximadamente 30mm no entorno dos telhados. 5 anos  Conf.
Fabricante

7. Guaritas   

7.1. Instalação de cobertura sobre a porta da guarita principal, utilizando estrutura, telha e calha metálica 5 anos  Conf.
Fabricante

7.2. Instalação de cobertura próximo a guarita secundária, utilizando estrutura, telha e calha metálica 5 anos  Conf.
Fabricante

8. Pilastras   

8.1. Reparo e pintura em pilastras danificadas 90 dias  Conf.
Fabricante

9. Sistema de Combate e Prevenção a Incêndio e Pânico   

9.1. Manutenção e reparo do sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico 1 ano  Conf.
Fabricante

10. Sistema de Climatização do Auditório   

10.1. Manutenção e reparo do sistema de climatização do auditório 1 ano  Conf.
Fabricante

10.2. Instalação de dutos de ar condicionado central para as salas administrativas com controle individualizado para regular
a temperatura 1 ano  Conf.

Fabricante

11. Rede de cabeamento lógico estruturado, telefonia e elétrica   
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11.1. Revisão da rede de cabeamento lógico estruturado, telefonia e elétrica do setor administrativo, incluindo troca de
cabos, luminárias, lâmpadas e fios

90 dias  Conf.
Fabricante

11.2. Cabeamento e instalação de pontos de rede no setor Administrativo e Auditório, conforme croqui 5 anos  Conf.
Fabricante

11.3. Cabeamento e instalação de pontos de telefonia no setor Administrativo, conforme croqui 5 anos  Conf.
Fabricante

11.4. Cabeamento e instalação de tomadas (triplas) no setor Administrativo e Auditório, conforme croqui 5 anos  Conf.
Fabricante

11.5. Substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio do saguão principal por lâmpadas de LED 90 dias  Conf.
Fabricante

 

17. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES (VERIFICAR PROPOSTA COMERCIAL/MINUTA DE CONTRATO /CADERNO DE SERVIÇOS):

 

17.1. Da contratante: 

17.1.1. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada;

17.1.2. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Termo;

17.1.3. Nomear representante (s) encarregado(s) de fiscalizar a execução do serviço contratado;

17.1.4. Fiscalizar o cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto à con�nuidade da prestação dos
serviços, que, ressalvados os casos de força maior jus�ficado pela CONTRATANTE, não devem ser interrompidos;

17.1.5. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução dos serviços contratados, o agente
fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, fazendo-o por escrito, bem como das providências exigidas pela CONTRATANTE para sanar a
falha ou defeito apontado.

 

17.2. Da contratada:

17.2.1. Fornecer os serviços de qualidade conforme legislação e normas técnicas específicas, sendo realizada fiscalização por parte da
CONTRATANTE para conferência dos mesmos;

17.2.2. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das a�vidades do objeto deste Termo de Referência,
sem a prévia autorização expressa da contratante;

17.2.3. Arcar com todos os prejuízos advindos de perdas e danos, incluindo despesas judiciais e honorários advoca�cios resultantes de
ações judicial a que a CONTRATANTE seja compelida a responder, no caso de os serviços prestados por força deste Contrato violarem,
por culpa exclusiva da CONTRATADA, direitos de terceiros;

17.2.4. Comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do
Contrato, para a adoção das medidas cabíveis, prestando os esclarecimentos julgados necessários;

17.2.5. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atender às reclamações a respeito
da qualidade dos serviços prestados;

17.2.6. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE em prazo inferior a 48 (quarenta e oito) horas;

17.2.7. Responsabilizar-se por todas as obrigações contratuais decorrentes das relações emprega�cias de seu pessoal;

17.2.8. Des�nar corretamente todos os resíduos gerados da reforma no que tange ao acondicionamento (caçambas) e remoção.

17.2.9. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
do contrato em que se verificarem vícios, defeitos, ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

 

18. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO:

Serão fiscais do contrato os servidores indicados no Termo de Designação de Fiscal de Contrato, cabendo aos mesmos monitorar e orientar a
execução do objeto pactuado.

 

19. SANÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

Havendo recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução
total ou parcial do Contrato, ou ainda por fraudar a execução deste, o CONTRATANTE poderá garan�da a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as
seguintes sanções:

 

I. Advertência formal - por escrito - ao CONTRATADO, sobre o descumprimento do contrato e respec�vas obrigações assumidas, e determinação
de adoção das medidas necessárias de correção.

II. Multa, conforme os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº. 45.902/2012:

      a. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do fornecimento não realizado;
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      b. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com
vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas.

III. Suspensão temporária de par�cipação em licitação e inclusão no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Contratar com a Administração
Pública Estadual - CAFIMP, após processo administra�vo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações
previstas nos ar�gos 24 e 25 do Decreto Estadual nº. 44.431 de 29 de dezembro de 2006, por prazo definido no art. 6º. da Lei nº. 13.994 de 18 de
setembro de 2001 e no art. 26 do Decreto nº. 45.902/12.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Estadual, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o CONTRATADO ressarcir a Administração Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, nos termos do
ar�go 34, II, do Decreto nº. 45.902/2012.

      a. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual não poderá ultrapassar o prazo 5 (cinco) anos.

V. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de o�cio ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade signatária deste
contrato.

VI. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais:

      a. Não atendimento às especificações técnicas rela�vas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;

      b. Retardamento imo�vado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de suas parcelas;

      c. Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública Estadual;

      d. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

      e. Alteração de substância, qualidade ou quan�dade da mercadoria fornecida;

      f. Prestação de serviço de baixa qualidade.

VII. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas no item I.

VIII.  Deverá ser assegurado o direito de defesa prévia da CONTRATADA no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da comunicação oficial do
CONTRATANTE, e de 10 (dez) dias para a hipótese de aplicação da declaração de inidoneidade.

IX. O recolhimento das multas previstas no inciso II, desta Cláusula, deverá ser feito por meio de guia própria, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar da data de sua exigibilidade.

X. As sanções relacionadas nos itens III e IV também poderão ser aplicadas àquele que:

      a. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

      b. Apresentar declaração ou documentação falsa;

      c. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

      d. Não man�ver a proposta;

      e. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

      f. Comportar-se de modo inidôneo;

      g. Cometer fraude fiscal.

XI. As penalidades con�das nesta Cláusula não impedem a rescisão unilateral deste contrato.

XII. As aplicações das sanções previstas nesta Cláusula observarão o devido processo administra�vo, respeitando-se o contraditório e a ampla
defesa, de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.148/02 e no Decreto Estadual nº. 45.904/2012.

XIII. As sanções relacionadas nos itens III e IV serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar
com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

 

20. APÊNDICES:

a) Planta Baixa do pavimento inferior (8481376)

b) Planta Baixa do pavimento superior (8481406)

c) Ilustração da Cobertura fibrocimento existente (8481459)

d) Ilustração da Cobertura proposta sobre fibrocimento (8481603)

e) Ilustração da Cobertura proposta sobre laje do edi�cio administra�vo (8481645)

f) Planta Baixa - projeção forro PVC instalado- (8481616)

g) Ilustração da Cobertura proposta Guarita Principal (8481652)

h) Ilustração da Cobertura proposta Guarita Secundária (8481702)

i) Croqui pontos rede, telefonia e tomadas - Térreo (8481660)

j) Croqui pontos rede, telefonia e tomadas - Mezanino (8481706)

k) Croqui pontos rede, telefonia e tomadas - Auditório (8481712)

l) Planilha de Serviços Reparo CMRR (8484878)
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Documento assinado eletronicamente por Diego Fernandes Araujo, Diretor, em 22/10/2019, às 13:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 8306658 e o código CRC E5AE9E16.

Referência: Processo nº 1370.01.0014455/2019-28 SEI nº 8306658

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

