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RECIBO

A Empresa ______________________________________________________ retirou este
Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail 
__________________________ ou pelo fax: _________________________.
____________________________________________, aos _______ /_______ / _______

________________________________ 
(Assinatura)

OBS:  Este  recibo  deverá  ser  remetido  à  PMMG –  11º  BPM -  sito  a  Rua  Sentinela  do
Caparaó,  Bairro  São  Jorge,  Manhuaçu/MG,  contato/Fax  (33)  3339  6733 para  eventuais
comunicações aos interessados, quando necessário.

A PMMG NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO
ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO.
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NORMAS DA LICITAÇÃO

1 - PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,
representada pelo 62º BPM – Caratinga/MG, com os trâmites realizados pelo  11º BPM –
MANHUAÇU/MG  (unidade  apoiadora), realizará  a  licitação  na  modalidade  pregão
eletrônico, em sessão pública, através do site www.compras.mg.gov.br, para contratação de
empresa especializada de engenharia para reforma  do 62º BPM – Caratinga/MG.
Este pregão será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Lei Estadual nº
4.167, de 10 de janeiro de 2002; Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de
2006; pelos Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012; pelo Decreto Estadual
nº 44.630, de 03 de outubro de 2007, e suas alterações introduzidas pelo Decreto Estadual
45.749, de 05 de outubro de 2011; pelo Decreto Estadual no 44.786, de 18 de abril de 2008;
pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEDE/ JUCEMG nº 6.419, de 30 de novembro de 2007;
pela  Resolução  SEPLAG  nº  58,  de  30  de  novembro  de  2007;  aplicando-se  ainda,
subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações
posteriores.

1.1 - O pregão será realizado pelo Pregoeiro, o 2º Ten PM Nelson Pereira dos Santos, tendo
como Suplente  de Pregoeiro  o,  1º  Sgt  Washington Baptista  Ferreira  e  como Equipe de
Apoio:   3º  Sgt   Edilson  Paulo  dos  Reis  e  o  3º  Sgt  Fábio  Gonçalves  Lacerda  e  como
Suplentes destes 3º Sgt George Andrade Werner e o  3º Sgt Maria de Lourdes Ferreira,
designados através de publicação contida no  BI nº 25 do 11º BPM de 20 de agosto de 2015.

1.2 - DATA DA ABERTURA DA SESSÃO DE PREGÃO: 09/12/2015 às 09h00min 
SITE: www.compras.mg.gov.br

EVENTO DATA HORÁRIO

Início  do  prazo  para  ENCAMINHAMENTO  DE
PROPOSTA COMERCIAL 27/11/2015 08h30min

Término do Prazo das PROPOSTAS COMERCIAIS
09/12/2015

08h30min

Abertura da SESSÃO DE PREGÃO
09/12/2015

09h00min

*Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial
de Brasília – DF.

2- OBJETO
Contratação de empresa especializada de engenharia para reforma, reparos e adaptações
no prédio destinado ao funcionamento do 62º BPM, localizado na Rua Professor Colombo
Arreguy, nº 149, Bairro Nossa Senhora Aparecida, cidade de Caratinga-MG.
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3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar da presente licitação todos quantos militem no ramo pertinente ao
objeto desta licitação, desde que previamente credenciados no módulo Cadastro Geral de
Fornecedores - CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços,
SIAD, no Portal de Compras, www.compras.mg.gov.br, nos termos do Decreto estadual nº.
44.431,  de  29  de  dezembro  de  2006  ou  nº  45.902, de  27/02/12  e  suas  alterações
posteriores.
PARÁGRAFO ÚNICO: As aquisições públicas do Estado de Minas Gerais com valores esti-
mados em até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) deverão ser realizadas com a participação
EXCLUSIVA de micro empresas e empresas de pequeno porte, de acordo com o decreto
45.749, de 5 de outubro de 2011.
3.2 - Não poderão participar da presente licitação as empresas que:
3.2.1  - Se  encontrem  sob  falência,  recuperação  judicial  ou  extrajudicial,  concurso  de
credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;
3.2.2 - Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração
Pública Estadual;
3.2.3 - Forem declaradas inidôneas para licitar  junto a qualquer  órgão da administração
direta ou indireta Federal, Estadual ou Municipal;
3.2.4 - Não atendam ao estipulado na cláusula 3.1.
3.3 - O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de
sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.
3.4  - A  participação  neste  certame  implica  em  aceitação  de  todas  as  condições
estabelecidas neste instrumento convocatório.
3.5 - O licitante deverá encaminhar eletronicamente a sua proposta de preço e declarar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta atende às demais exigências previstas no Edital.

4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os fornecedores deverão credenciar pelo menos um
representante  pelo  site  www.compras.mg.gov.br,  opção  “FORNECEDORES”,  conforme
instruções nele contidas, no prazo mínimo de três dias úteis antes da data de realização do
pregão eletrônico.
4.1.1 - A aprovação do credenciamento do representante do fornecedor pelo CAGEF implica
na liberação do login e senha de acesso para participação no(s) pregão(ões) eletrônicos(s)
realizados no site de licitações, do Estado de Minas Gerais - www.compras.mg.gov.br.
4.1.2 -  As  informações  complementares  para  credenciamento  poderão  ser  obtidas  pela
Central  de  Atendimento  aos  Fornecedores  -  LigMinas  -  telefone:  0800  940  2000  (para
Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (33) 3321-2974  (para outras localidades).
4.2  -  O credenciamento  dar-se-á  pela  atribuição de chave de identificação e  de senha,
pessoal  e  intransferível,  cujo  uso  é  de  responsabilidade  exclusiva  do  licitante,  incluindo
qualquer  transação  efetuada  diretamente  ou  por  seu  representante,  não  cabendo  ao
provedor do sistema ou à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, coordenadora do
sistema eletrônico, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.
4.3 - O credenciamento do(s) representante(s) vinculado a um licitante junto ao sistema
eletrônico  implica  a responsabilidade  legal  pelos  atos  praticados  e  a  presunção  de
capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico, sob
pena da aplicação das sanções previstas na cláusula 12 do presente edital.
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4.4- O licitante que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar
federal  nº.  123/06,  disciplinados  no  Decreto  estadual  nº.  44.630/07  e  pela  Resolução
SEPLAG nº. 58/2007, contemplados nas cláusulas 6.2 e 7.3 deste edital, deverão comprovar
a  condição  de  pequena  empresa,  quando  do  seu  credenciamento  no  CAGEF, com  a
apresentação:
4.4.1- Se  inscrito  no  Registro  Público  de  Empresas  Mercantis,  do  original  ou  de  cópia
autenticada do ato de enquadramento arquivado ou da certidão simplificada expedida pela
Junta Comercial da sede da pequena empresa;
4.4.2 - Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou de cópia autenticada
do ato de enquadramento arquivado ou da Certidão de Breve Relato ou equivalente da sede
da pequena empresa.

5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
5.1- As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.compras.mg.gov.br,
até  a  data  e  horário  marcado  para  a  abertura  da  sessão, após  o  preenchimento  do
formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do sistema de que tem pleno
conhecimento e que atende às exigências de habilitação e demais condições da proposta
comercial previstas no edital e seus anexos.
5.1.1-  O  sistema  possuirá  campo  próprio  para  que  a  pequena  empresa  declare  que
apresenta  restrições  na  documentação  relativa  à  comprovação  de  regularidade  fiscal,
declarando que atende às demais exigências da habilitação,  e se compromete a adotar
todas as medidas necessárias,  em razão do prazo concedido para este fim,  para tentar
promover sua regularização fiscal, caso venha a formular o lance vencedor.
5.2- Todas  as  condições  estabelecidas  para  os  lotes  e/ou  itens  pelo  Anexo  I  serão
tacitamente aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.
5.3- O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, a contar da data marcada
para a abertura das mesmas.
5.4- A proposta deverá constar o VALOR GLOBAL, abrangendo todas as intervenções pro-
postas no Memorial Descritivo (Anexo III), incluindo-se ainda todos os tributos, com valores
calculados em reais e abrangendo todos os      impostos, encargos sociais, fretes, equipa
mentos necessários à execução dos serviços discriminados Memorial Descritivo (Anexo III)
deste Edital e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação do
serviço objeto da presente licitação ou   quaisquer outras despesas que sobre os mesmos
possam incidir, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
5.5- Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em
algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
5.5.1-  Os fornecedores estabelecidos no estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS,
conforme dispõe o art. 6º, e item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto Estadual nº. 43.080,
de 13 de dezembro de 2002, e suas alterações posteriores.
5.5.2-  A classificação das propostas, a fase de lances e o julgamento dos preços serão
realizados a partir dos preços com inclusão do ICMS. O benefício da isenção de ICMS será
considerado na fase de contratação ou emissão da nota de empenho, para os fornecedores
mineiros.
5.6 - A proposta deverá atender à totalidade da quantidade exigida em cada intervenção
prevista  no Memorial  Descritivo (Anexo III),  não sendo aceitas aquelas que contemplem
apenas parte do objeto.
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5.7- O preço total proposto para cada lote corresponderá ao valor total das intervenções
necessárias à reforma, reparos e adaptações do prédio destinado ao funcionamento do 62º
BPM, conforme memorial descritivo (Anexo III)
5.8-  Até o horário previsto para o término do envio das propostas, os licitantes poderão
retirar ou substituir a proposta anteriormente enviada. 

6- DA HABILITAÇÃO
6.1 - REGULARIDADE JURÍDICA
6.1.1- Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
6.1.2-  Ato  Constitutivo,  estatuto  ou  contrato  social  e  suas  alterações  posteriores  ou
instrumento  consolidado,  devidamente  registrado  na  Junta  Comercial,  tratando-se  de
sociedades empresárias ou cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado
de documentos de eleição ou designação de seus administradores;
6.1.3-  Ato  constitutivo  devidamente  registrado  no  Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas
tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;
6.1.4-  Decreto  de  autorização,  tratando-se  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

6.2- REGULARIDADE FISCAL
6.2.1-  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da
Fazenda - CNPJ;
6.2.2- Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
6.2.3- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede do licitante;
6.2.4-  Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS;
6.2.5- Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social - INSS, ou
prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio.
6.2.6- A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação
da regularidade fiscal.
6.2.6.1- Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal  de  pequena
empresa, assegurar-se-á o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, para
a devida e necessária regularização, contados a partir da data em que o proponente for
declarado vencedor do certame, observando o disposto na Lei federal nº 8.666, de 27Jun93.
6.2.6.2- A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação
das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
6.2.6.3 -  O prazo previsto  no  item 6.2.6.1,  poderá ser  prorrogado por  igual  período,  se
requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração.
6.2.6.4- A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência
do direito à contratação, bem como na sujeição às sanções administrativas previstas neste
edital.

6.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.3.1-  Certidão  negativa  de  falência,  recuperação  judicial  e  extrajudicial  expedida  pelo
distribuidor  da  sede  da  pessoa  jurídica,  ou  de  execução  patrimonial,  expedida  pelo
distribuidor do domicílio da pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista
para entrega da documentação, de acordo com o inciso II  do artigo 31 da Lei federal nº
8.666/93 c/c os ditames da Lei federal nº 11.101/05.

Pregão Eletrônico nº 24/2015 -  Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma, reparos e adaptações no prédio
destinado ao funcionamento do 62º BPM, em Caratinga-MG.



DECIMA SEGUNDA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
DECIMO PRIMEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

       COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  UNIDADE

 

6.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.4.1- Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação através da apresentação de
no  mínimo 01 (um)  atestado de desempenho  anterior, fornecido  por  pessoa jurídica  de
direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto
da  presente  licitação,  com  indicação  do  serviço  prestado,  qualidade  do  atendimento,
cumprimento de prazos e demais condições do serviço.

6.5- DECLARAÇÕES
6.5.1- Declaração de que o licitante não se acha declarado inidôneo para licitar e contratar
com o Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração
Estadual; e declaração de que o licitante não possui trabalhadores menores de 18 anos
realizando  trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  menores  de  16  anos  realizando
qualquer trabalho, conforme determina o inciso V do artigo 27 da Lei federal nº. 8.666/93
(com redação dada pela Lei federal nº. 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição
de aprendiz, na forma da lei. As declarações serão conforme modelos a seguir:

DECLARAÇÃO

A  empresa................................................,  CNPJ  nº  ...............................,  declara,  sob  as
penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por
menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, na forma da lei.
Data e local.

_____________________________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal

6.6- DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
6.6.1- 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 para utilizar-se de documento nele constante como substituto
de documento exigido para este certame, desde que o documento do CRC esteja com a vali -
dade em vigor. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal do-
cumento não poderá ser utilizado como substituto, devendo ser apresentado o documento
exigido para este certame com a validade em vigor.
6.6.1.1- Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, sen-
do desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a vali-
dade expirada.
6.6.2- Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou
por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples
acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo pregoeiro ou por membro de
sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação, ou ainda em
publicação feita em veículo de imprensa apropriado.
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6.6.2.1-  Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios
oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
6.6.2.2- A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos,  no  momento  da  verificação.  Ocorrendo  essa  indisponibilidade  e  não  sendo
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 
6.6.3- O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação
do licitante vencedor interino.

7 - DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
7.1- No dia  e  horário  indicado no preâmbulo deste Edital  o  Pregoeiro  iniciará a sessão
pública do pregão eletrônico, com a abertura das propostas comerciais.
7.1.1- Abertas as propostas comerciais, estas serão analisadas verificando o atendimento a
todas  as  especificações  e  condições  estabelecidas  neste  Edital  e  seus  Anexos,  sendo
imediatamente desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.
7.1.2- Após a abertura das propostas, no horário previsto neste edital, o Pregoeiro iniciará a
sessão  de  lances  do  pregão  eletrônico,  com  a  divulgação  das  propostas  de  preços
recebidas.

7.2 - DOS LANCES
7.2.1- O pregoeiro fará a divulgação através do sistema eletrônico da análise de propostas e
convidará os licitantes a apresentarem lances através do sistema eletrônico, observado o
horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.
7.2.2- Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o valor e
horário do menor lance registrado apresentado pelos licitantes, vedada a identificação do
fornecedor, e as mensagens trocadas no chat do sistema.
7.2.3- Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha
sido anteriormente registrado no sistema.
7.2.4- Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
7.2.5-  Caso  o  proponente  não  realize  lances,  será  considerado  o  valor  da  proposta
eletrônica apresentada para efeito da classificação final.
7.2.6- No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão,
o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O
pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos
atos realizados.
7.2.6.1- Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do
pregão  será  suspensa  e  terá  reinício  somente  após  publicação  no  Diário  Oficial  Minas
Gerais.
7.2.7- A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso pelo pregoeiro de
fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta)
minutos,  aleatoriamente  determinado  pelo  sistema  eletrônico,  findo  o  qual  será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.3- DO JULGAMENTO
7.3.1- O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL contemplando todos os
itens  propostos,   em   reais,   incluindo  neles:   tributos,   fretes,   equipamentos  necessários   à
execução   dos   serviços   discriminados   Memorial   Descritivo   (Anexo   III)   deste   Edital   ou
quaisquer outras despesas que sobre os mesmos possam incidir
7.3.2- Encerrada  a  etapa  de  lances,  o  Pregoeiro  examinará  a  aceitabilidade  da  melhor
oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
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7.3.2.1- Casos não se realizem lance será verificada a conformidade entre a proposta de
menor preço e o valor estimado da contratação.
7.3.2.2- Havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que
seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.
7.3.3- Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante
detentor  da  melhor  oferta  e  este  deverá  comprovar  de  imediato  sua  situação  de
regularidade,  podendo  esta  comprovação  se  dar  mediante  encaminhamento  da
documentação e da proposta atualizada com os valores obtidos no Pregão, via fax (33)
3339-6733 no prazo de 60 (sessenta) minutos, com posterior encaminhamento do original
ou cópia autenticada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, para a SOFI da 11º BPM,
situada na Rua: Sentinela do Caparaó, nº 01, Bairro: São Jorge , Manhuaçu/MG - CEP
36900-000. 
7.3.3.1- Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não
atender  às  exigências  fixadas  neste  Edital  ou  determinar  preços  manifestamente
inexeqüíveis.
7.3.3.2- Quando  necessário,  o  pregoeiro  poderá  solicitar  ao  licitante  que  demonstre  a
exeqüibilidade de seus preços.
7.3.3.3- O  pregoeiro  consultará  por  meio  eletrônico,  quando  for  o  caso,  a  situação  de
regularidade  do  licitante  detentor  da  melhor  proposta  perante  o  Cadastro  Geral  de
Fornecedores – CAGEF, do Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços,
SIAD, nos documentos por ele abrangidos.
7.3.4- Constatado  o  atendimento  pleno  às  exigências  editalícias,  será  declarado  o
proponente vencedor.
7.3.5- Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender
às  exigências  habilitatórias,  serão  convocados  os  demais  licitantes,  na  ordem  de
classificação,  para  exame de  seus  documentos  de  habilitação,  até  a  apuração  de  uma
proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor.
7.3.6- Após a apuração da menor proposta válida, observada a classificação das propostas
até  o  momento,  será  assegurado  às  pequenas  empresas  o  direito  de  preferência  à
contratação, observadas as seguintes regras: 
7.3.6.1- O pregoeiro convocará através do chat a pequena empresa detentora da proposta
de menor valor dentre aquelas que estejam na situação de empate, ou seja, cujos valores
sejam iguais ou superiores até 5% (cinco por cento) em relação ao valor apresentado pelo
proponente vencedor, para que apresente novo lance inferior ao melhor lance, no prazo de 5
(cinco) minutos, sob pena de preclusão do direito de preferência.
7.3.6.2- Realizado novo lance, nos termos do subitem anterior, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade deste, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
7.3.6.3- Sendo aceitável a nova oferta de preço, a confirmação das condições habilitatórias
da pequena empresa obedecerá ao procedimento previsto no item 7.3.3.
7.3.6.3.1- Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,  será
assegurado o prazo previsto no item 6.2.6.1, para a devida e necessária regularização.
7.3.6.3.2- Se  houver  a  necessidade  de  abertura  do  prazo  para  a  pequena  empresa
regularizar sua documentação fiscal, o pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para
o lote  ou item específico e registrar no  chat que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horário informados no site www.compras.mg.gov.br para a
retomada da sessão de pregão do lote ou item em referência.
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7.3.6.4- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital,  à pequena empresa
será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
7.3.6.5- Se a  pequena empresa não apresentar  proposta  de preços ou não atender  às
exigências de habilitação, o pregoeiro convocará as pequenas empresas remanescentes
que estiverem na situação de empate prevista no subitem 7.3.6.1, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito.
7.3.6.6- Caso não haja pequena empresa dentro da situação de empate ou não ocorra a
apresentação  de  nova  proposta  de  preço  ou  não  sejam  atendidas  as  exigências
documentais  de  habilitação,  o  pregoeiro  adjudicará  o  objeto  do  certame  ao  licitante
originalmente declarado vencedor.
7.3.6.7- O disposto neste item (7.3.6) somente se aplicará quando a melhor oferta válida não
tiver sido apresentada por pequena empresa
7.3.7- Após a aplicação do critério de desempate, se houver o pregoeiro poderá negociar
com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço;
7.3.8- Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os
atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no
site www.compras.mg.gov.br.
7.3.9- No caso de aquisição de bens comuns, quando o lote for composto por mais de um
item e o julgamento for pelo valor global do lote, ao final da sessão, o licitante vencedor no
lote  deverá  reencaminhar  a  proposta  de  preços,  no  prazo  de  60  (sessenta)  minutos,
discriminando o valor unitário de cada item, em conformidade com o valor do lance vencedor
e com critérios definidos na cláusula 5 deste edital, por fax ou por meio eletrônico.
7.3.10- No caso de contratação de serviços comuns, ao final da sessão, o licitante vencedor
no  lote  deverá  encaminhar  a  planilha  de  custos  prevista  no  edital,  com os  respectivos
valores  em  conformidade  com  o  valor  do  lance  vencedor  e  com  critérios  definidos  na
cláusula 5 deste edital,  pelo FAX  (33) 3339-6733.

8 - DOS RECURSOS
8.1- Declarado o vencedor, qualquer licitante terá o prazo de até 10 minutos para manifestar
motivadamente, por meio eletrônico, em formulário próprio, a intenção de recorrer, sendo
concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando
os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de
dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
8.1.1- Os procedimentos para interposição de recursos, compreendida a manifestação da
intenção do licitante durante a sessão pública, e o encaminhamento das razões de recurso e
de eventuais  contrarrazões pelos  demais  licitantes,  serão realizados exclusivamente  por
meio de sistema eletrônico, em formulário próprio.
8.1.2- A apresentação  de  documentos  complementares  relativos  às  peças  indicadas  no
subitem anterior se houver, e desde que mencionados nas respectivas peças, será efetuada
mediante protocolo junto ao 11° BPM Rua sentinela do Caparaó, Nº 01 Bairro São Jorge,
Manhuaçu/MG - CEP 36900-000 em dias úteis, no horário de 09 às 12 horas ou de 14 às 18
horas, exceto às quartas-feiras, quando o horário será de 09 às 13 horas, observados os
prazos previstos no item 8.1.
8.2- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e prazo estabelecidos
no subitem 8.1 deste Edital, importará a decadência do direito de interposição de recurso e a
adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor, na própria sessão.
8.3-  O  recurso  contra  a  decisão  do  pregoeiro  terá  efeito  suspensivo,  exceto  quando
manifestamente protelatório ou quando o pregoeiro puder decidir de plano.
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8.4- Os  recursos  serão  decididos  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis  pela  autoridade
competente.
8.5- O acolhimento de recurso importará na validação exclusivamente dos atos suscetíveis
de  aproveitamento.  Não  serão  conhecidos  os  recursos  interpostos  após  os  respectivos
prazos legais, bem como os que forem enviados por fax.

9 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
9.1-  Inexistindo  manifestação  recursal,  o  Pregoeiro  adjudicará  o  objeto  da  licitação  ao
licitante  vencedor,  com  a  posterior  homologação  do  resultado  pelo  o  Ordenador  de
Despesas.
9.2-  Decididos os recursos porventura interpostos,  e constatada a regularidade dos atos
procedimentais,  o  Ordenador  de  Despesas  adjudicará  o  objeto  ao  licitante  vencedor  e
homologará o procedimento licitatório.

10- DA CONTRATAÇÃO
10.1-  Encerrado  o  procedimento  licitatório,  o  representante  legal  do  licitante  que  tiver
apresentado a proposta vencedora e aceita será convocado para firmar o termo de contrato
ou instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo V.
10.1.1- O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para
habilitação para assinar o contrato, bem como mantê-las durante toda a sua execução.
10.1.2- Caso  o  adjudicatário  não  apresente  situação  regular  no  ato  da  assinatura  do
contrato,  ou  recuse-se  a  assiná-lo,  serão  convocados  os  licitantes  remanescentes,
observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, já ultrapassada a fase da
aplicação, nesta hipótese, do disposto no art. 5º do Decreto estadual n° 44.630/07.
10.1.3- Na hipótese de convocação dos licitantes remanescente no pregão, o licitante deverá
manter  sua  última  proposta  registrada,  podendo  negociar  este  preço,  não  havendo
necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 9º,
incisos XIV e XV da Lei estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002.
10.1.4-  Como  critério  para  a  contratação,  o  licitante  vencedor  deverá  encaminhar  os
documentos atualizados exigidos no item 6, que trata “DA HABILITAÇÃO”, exigidos neste
edital.
10.2- O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá
assinar o contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento
da comunicação, através de fax, Correio ou e-mail.
10.3-  Qualquer  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  para  assinatura  do  contrato  ou
instrumento  equivalente,  decorrentes  desta  licitação,  somente  será  analisada  se
apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

11-  DO PAGAMENTO
11.1- O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira
- SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco
do Brasil, Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de 30 (trinta) dias
corridos  da  data  de  aceitação  do  serviço,  pela  CONTRATANTE,  acompanhado  dos
documentos fiscais.
11.2- A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária 

1 1251 06 181 141 4232 0001 339039 22 1080

11.3- As Notas de Empenho serão emitidas totalmente, de acordo com o valor da cota de
crédito  orçamentária  descentralizada  e  necessidades  da  contratada,  gerando  para  a
empresa vencedora do certame, o direito ao empenho a seu favor, do valor total contratado,
durante o exercício vigente.
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12 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- Ao fornecedor que descumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas com a
Administração  Pública  Estadual,  serão  aplicadas  as  sanções  previstas  no  artigo  18  do
Decreto  estadual  nº  44.431,  de  29dez06,  com  a  observância  do  devido  processo
administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto na
Lei estadual nº 14.148, de 31jan02, além dos seguintes critérios:
12.1.1- ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do
fornecedor  sobre  o  descumprimento  de  contratos/instrumentos  equivalentes  e  outras
obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.
12.1.2- MULTA nos seguintes índices percentuais:
12.1.2.1-  de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor do serviço não realizado;
12.1.2.3- de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso
superior a 30 (trinta) dias, ou não entrega do serviço, ou sua entrega 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;
12.1.3- SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de
contratar com a administração pública estadual, nos termos e prazos definidos no artigo 6º
da Lei estadual nº 13.994/01 e nos artigos 26 e 27 do Decreto estadual nº 44.431/06;
12.1.4- DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE  para licitar ou contratar com a administração
pública estadual, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação 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 sua ação ou omissão,  obedecido o disposto no
inciso II, do artigo 33, do Decreto estadual nº 44.431/06.
12.1.4.1-  Na forma prevista no artigo 12, da Lei Estadual nº 14.167/02, garantida a ampla
defesa, poderá ser aplicada sanção de impedimento de licitar  e contratar com órgãos e
entidades da Administração Estadual, àquele licitante que:
12.1.4.1.1- Apresentar documentação falsa;
12.1.4.1.2- Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;
12.1.4.1.3- Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
12.1.4.1.4- Não mantiver a proposta;
12.1.4.1.5- Falhar ou fraudar a execução do contrato;
12.1.4.1.6- Comportar-se de modo inidôneo; ou
12.1.4.1.7- Cometer fraude fiscal. 
12.1.4.2-  O  prazo  do  impedimento  de  licitar  e  contratar  serão  de  até  05  (cinco)  anos,
observado o disposto no subitem 12.1.4.
12.1.4.3- As sanções serão obrigatoriamente registradas no CAFIMP, devendo o licitante ser
descredenciado junto ao Cadastro de Fornecedores do órgão ou entidade promotora da
licitação, por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das
demais cominações legais
12.2-  O valor  da  multa  aplicada  nos  termos  do  subitem 12.1.2  deste  Edital,  retido  dos
pagamentos devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente.
12.3- As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação
dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.
12.4- As  sanções  previstas  nos  itens  12.1.1,  12.1.3  e  12.1.4,  deste  Edital  poderão  ser
aplicadas cumulativamente à prevista no subitem 12.1.2, assegurado o direito de defesa
prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de intimação do ato,
com exceção da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública Estadual, cujo prazo para defesa é de 10 (dez) dias úteis a contar da
intimação do ato, conforme §1º, do artigo 19, do Decreto estadual nº 44.431/06.
12.5- Nenhuma parte  será  responsável  perante  a  outra  pelos  atrasos  ocasionados  por
motivo de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.
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13 - DISPOSIÇÕES GERAIS
13.1-  Este  edital  deverá  ser  lido  e  interpretado na íntegra,  e  após encaminhamento  da
proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
13.2 - Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame:
13.2.1- Exclui-se o dia do início e inclui-se o dia do vencimento, e consideram-se os dias
consecutivos; 
13.2.2- Só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente no órgão ou entidade.
13.3-  Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital, contado na forma do subitem
anterior, qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o
ato convocatório do Pregão. 
13.3.1- Caberá ao Pregoeiro decidir sobre sua petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
contado da sua protocolização, apoiado pelo setor técnico responsável pela elaboração do
edital ou pelo órgão jurídico, conforme o caso.
13.3.2- Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por escrito, ao
11º BPM – Manhuaçu/MG, no máximo até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização da sessão pública, endereçados à CPLU do 11º BPM, localizada à Rua Sentinela
do  Caparaó,  01,  Bairro  São  Jorge,  Manhuaçu/MG.  A consulta  poderá  ser  endereçada
também  para o número (33) 3339 - 6716, no prazo do subitem 13.3.
13.2.3- Nos  pedidos  de  esclarecimentos  encaminhados,  os  interessados  deverão  se
identificar  (CNPJ,  Razão Social  e  nome do representante  que pediu  esclarecimentos)  e
disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone, FAX e e-mail).
13.2.4- Os  esclarecimentos  das  consultas  formuladas  serão  divulgados  mediante
correspondências enviadas às potenciais licitantes, por correio, fax ou e-mail.
13.4- Será designada nova data para a realização do certame quando:
13.4.1- For acolhida a impugnação contra o ato convocatório
13.4.2- O pregoeiro não responder dentro do prazo estabelecido no subitem 13.3.1 e
13.4.3- Houver qualquer modificação no ato convocatório, exceto quando a alteração não
afetar a formulação das propostas.
13.5- A designação de nova data exige divulgação pelo mesmo instrumento em que se deu
aquela original.
13.6- A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarretará a decadência do
direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
13.7-  É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento
promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a
aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
13.8- É vedado ao licitante retirar  sua proposta ou parte  dela após aberta  a sessão do
pregão.
13.9-  O objeto  da  presente  licitação  poderá  sofrer  acréscimos  ou  supressões  conforme
previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei federal nº. 8.666/93.
13.10- É permitido à CONTRATADA subcontratar serviços especializados, até o montante de
30% do valor do contrato, com vistas ao total cumprimento do objeto deste pregão.
13.11-  A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público,
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em
parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente comprovado.
13.12-  O Pregoeiro,  no  interesse  da  Administração,  no  julgamento  das  propostas  e  da
habilitação, poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, com validade e
eficácia,  e  acessível  a  todos  os  interessados,  bem  como  relevar  omissões  puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação
vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
13.13-  Todos  os  atos  da  fase  externa  do  pregão  eletrônico  deverão  ser  realizados
eletronicamente.
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13.14- É de responsabilidade do licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do pregão, assumindo o ônus decorrente da perda de negócios se
não atender a quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro ou pelo sistema, ou de sua
desconexão.
13.15-  Informações complementares que visem a obter maiores esclarecimentos sobre a
presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário de 09h00min às 11h30min ou
de 14h30min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, pelo fax(33) 3339-6733.
13.16-  Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br ou
poderá ser obtido na sala da CPLU do 11ª BPM, situada na Rua: Sentinela do Caparaó, nº
01, Bairro: São Jorge, Manhuaçu/MG – CEP 36900-000.  mediante pagamento de R$ 3,50
(três  reais  e  cinqüenta  centavos),  para  cobrir  os  custos  com  sua  reprodução,  e  será
fornecido mediante a apresentação do comprovante de pagamento da guia de recolhimento
e tributos estaduais, devidamente autenticada por banco credenciado pelo Estado de Minas
Gerais para receber tal pagamento.
13.17 O arquivo do projeto será fornecido pela PMMG, através do 62º BPM e será
publicado  juntamente  com  este  edital  no  Portal  Compras
(http://www.compras.mg.gov.br/) 
Cópia  do arquivo,  bem como do edital  e  outras informações acerca do objeto  da
contratação poderá ser conseguida nosseguintes endereço:
a)  Atual  sede  do  62º  BPM,  localizada  Rua  Guardião  das  Palmeiras,  nº  01,  Bairro
Esperança, em Caratinga/MG . Telefone (33) 3321-2974, ramal 43;
b)  sede  do  11º  BPM,  localizada  à  Rua  Caparaó,  nº  01,  Bairro  São  Jorge,  em
Manhuaçu/MG. Telefone (33) 3339-6704.

13.18 - Este Edital possui 48 páginas numeradas, sendo:
Índice do Edital: página 1;
Normas da Licitação: páginas 3 a 14;
Anexo I- Especificações técnicas e condições comerciais: página 15 a 16;
Anexo II- Modelo de Proposta Comercial: página 17 
Anexo Ill- Memorial Descritivo: páginas 18 a 36.
Anexo IV- Projetos: páginas 37 a 39.
Anexo V- Minuta do Contrato: páginas 40 a 48.

Manhuaçu/MG, 25 de novembro de 2015.

Examinado, aprovado e de acordo:

    

          Yuri Daibert                                             Sérvio Túlio Mariano Salazar, Ten Cel PM
          Assessor Jurídico                                                                          Ordenador de Despesas       
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ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES COMERCIAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2015

ÍTEM ÚNICO

Contratação  de  empresa  especializada  de  engenharia  para  reforma,  reparos  e
adaptações no prédio destinado ao funcionamento do 62º BPM, localizado na Rua
Professor  Colombo  Arreguy,149,  Bairro  Nossa  Senhora  Aparecida,  cidade  de
Caratinga-MG,  conforme  intervenções  constantes  do  memorial  descritivo  a  ser
inserido no edital, projeto arquitetônico e Memorial Descritivo constante no anexo III
deste edital

CONDICÕES COMERCIAIS
Para todos os itens constantes do memorial Descritivo (Anexo III):

1 - Estratégia do fornecimento
1.1 - O fornecimento será parcelado, de acordo com as necessidades da contratante,  e as
Notas de Empenho serão emitidas de acordo com o valor da cota de crédito orçamentário
descentralizado  e  necessidades  da  contratada, gerando  para  a  empresa  vencedora  do
certame, o direito ao empenho a seu favor, do valor contratado, conforme a realização das
etapas de reforma, reparos e adaptação e em conformidade com o método de Medição,
durante o exercício vigente. O prazo para entrega dos serviços, objeto deste contrato será
de, no máximo 180 (cento e oitenta) dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho,
no local indicado no Anexo I deste Edital. 
1.2  -  A execução dos serviços será vistoriada e avaliada pela Comissão Permanente de
Recebimentos de Materiais (CPARM) do 62º BPM quanto à sua integridade e cumprimento
das especificações constantes do Memorial Descritivo (Anexo III);
1.3 - As eventuais discrepâncias dos serviços prestados com o descrito neste Edital, serão
motivos  de  notificação  à  empresa  fornecedora,  podendo  a  mesma  sofrer  as  sanções
previstas na Lei n 8.666/93 de Licitações e Contratos;

2. Local de Entrega
A contratada realizará os serviços de reforma, reparos e adaptações, objeto desta licitação,
no imóvel destinado ao funcionamento da Sede do 62º BPM, localizado na Rua Professor
Colombo Arreguy,149, Bairro Nossa Senhora Aparecida, cidade de Caratinga/MG, devendo
obedecer aos horários comerciais vigentes para a construção civil, observadas as jornadas
de trabalho dos funcionários empenhados nas diversas demandas em conformidade com as
intervenções descritas no Memorial Descritivo (Anexo III)

3. Garantia
3.1  A Contratada assegurará  a  garantia  dos serviços prestados e dos materiais  por  ela
utilizados, objeto desta licitação, pelo período abaixo descrito, após a entrega definitiva dos
serviços de reforma, reparo e adaptação, assim definidos 

3.1.1 Vícios aparentes: 90 (noventa) dias, após o recebimento provisório; 
3.1.2  Vícios redibitórios: 180 (cento e oitenta dias), após a sua constatação; 
3.1.3  Vícios   e   patologias   estruturais   03   (três)   anos,   contados   a   partir   do   recebimento
definitivo, independentemente da vigência do Contrato
3.1.4  Na hipótese de prorrogação ou aditamento do contrato, reservase a CONTRATANTE
o direito de exigir reforço da garantia.
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4. Condições e prazo de pagamento.
4.1  A CONTRATANTE pagará  à  CONTRADA, pelos  trabalhos executados,  sendo que o
pagamento  ocorrerá  mediante  a realização das etapas previstas  no Memorial  Descritivo
(Anexo  III),  mensalmente  e  em  proporção  ao  percentual  das  intervenções  realizadas,
observadas a metodologia de MEDIÇÃO, após a confirmação da realização dos serviços
pela CPARM do 62º BPM.
4.2  Para   o   efetivo   pagamento   deverão   ser   feitas   medições   por   técnico/engenheiro   da
Diretoria de Apoio Logístico (DAL) da PMMG, ou profissional indicado pela CONTRATANTE,
cujas   medições   deverão   estar   em   consonância   com   o   cronograma   físicofinanceiro   de
execução dos serviços e cujos pagamentos somente serão efetivados depois de realizadas
e aprovadas as citadas medições pelos profissionais mencionados.
4.3 Em   cada   medição,   como   condição   para   recebimento   dos   serviços   executados,   a
contratada deverá  apresentar  as  notas   fiscais  de  aquisição dos materiais  utilizados nas
intervenções de reforma, reparos e adaptações.
4.4  O  valor   total  do  objeto  do  contrato   é   inalterável  e   inclui   todos  os  custos,  diretos  e
indiretos,   mobilização   e   desmobilização,   remuneração,   tributos,   encargos   sociais   e
trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza.
4.5 Quando da execução do Contrato, havendo a necessidade de incorporação de outros
serviços,   devidamente   comprovados   poderá   ser   elaborado   Termo   de   Aditamento,
observados os limites estabelecidos no § 1º, do artigo 65, da Lei Federal Nº 8.666/93.

5.  Deveres  do  Contratado  e  do  Contratante  e  procedimento  de  fiscalização  e
gerenciamento do contrato 
Conforme contrato previsto no anexo V deste Instrumento Convocatório

6. Critério de aceitabilidade do objeto
Será  aceito  o  objeto  da  presente  licitação,  após  minuciosos  exames  e  avaliação  pela
Comissão  Permanente  de  Avaliação  e  Recebimento  de  Materiais  do  62º  BPM,  e  cujos
serviços deverão atender todos os critérios estabelecidos neste Instrumento Convocatório,
atendidas as especificações constatnes do Memorial Descritivo (Anexo III), e que depois de
avaliados atendam plenamente sua finalidade. 

7. Prazo de entrega:
O prazo para  entrega total  dos serviços  de reforma,  reparos e adaptação,  objeto  deste
contrato será de, no máximo 180 (cento e oitenta) dias corridos, após o recebimento da Nota
de Empenho,  no local  indicado neste  termo de referência,  observadas a realização das
etapas com execução comprovada através de medição mensal, conforme previsto no item
4.2 deste anexo.

8. Sanções Cabíveis:
Conforme a conduta da Licitante poderá ser cominada as Sanções Administrativas Cabíveis
previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de setembro de 2.001, e nos Decretos Estaduais nº
44.431, de 29 de dezembro de 2.006, nº 44.515, de 14 de maio de 2.007, nº 44.629, de 03
de outubro de 2.007 e nº 44.786, de 18 de abril de 2.008.

Local e data.

Assinatura do Representante Legal da Proponente
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ANEXO II 
 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 67/2015 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24 /2015

PROPOSTA
COMERCIAL

(Impresso em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social

CNPJ

Endereço

Telefone/Fax

Nome do Signatário

Estado civil do Signatário

Identidade do Signatário

Nacionalidade do Signatário

CPF do Signatário

ÍTEM ÚNICO

VALORES UNITÁRIOS VALORES TOTAIS

Item  QTD Unid Descrição
Preço

do ítem
sem
ICMS

Preço
do ítem

com
ICMS

Preço
Total
Sem
ICMS

Preço
Total

Com
ICMS

  01   01    01

Contratação de empresa especializada de engenharia
para  reforma,  reparos  e  adaptações  no  prédio
destinado ao funcionamento do 62º BPM, localizado na
Rua  Professor  Colombo  Arreguy,149,  Bairro  Nossa
Senhora Aparecida, cidade de Caratinga-MG, conforme
intervenções constantes do memorial  descritivo a ser
inserido  no  edital,  projeto  arquitetônico  e  Memorial
Descritivo constante no anexo III

VALOR TOTAL DO ÍTEM 
SEM DEDUÇÃO DO 
ICMS:

VALOR TOTAL DO ÍTEM
COM DEDUÇÃO DO 
ICMS:

Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus 
que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da 
solicitação de propostas e seus anexos.
Declaro também que atendo plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para este certame, conforme se verificará com a 
conferência dos documentos para habilitação, no momento oportuno.

Observações

Os campos “Valores com ICMS” deverão ser preenchidos por todos os proponentes e os campos “Valores sem ICMS”
deverão ser preenchidos apenas pelos fornecedores mineiros, conforme determina a Resolução Conjunta SEPLAG/SEF
nº.  4.264,  de  21  de  outubro  de  2010, das Secretarias de Estado da Fazenda e de Planejamento e Gestão, que
regulamenta a isenção do ICMS para este caso.

Dados bancários Banco: Agência: Conta:

Local e data.

Assinatura do Representante Legal da Proponente
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ANEXO III
MEMORIAL DESCRITIVO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 67/2015 – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24 /2015

Intervenções a  serem realizadas  para  a  reforma,  reparos  e  adaptações  no  prédio
destinado  ao  funcionamento  do  62º  BPM,  localizado  na  Rua  Professor  Colombo
Arreguy,149, Bairro Nossa Senhora Aparecida, cidade de Caratinga/MG.

1. APRESENTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

Esta   especificação   consiste   em   serviços   de  reforma,  reparos  e  adaptações  no  prédio
destinado ao funcionamento do 62º BPM,  conforme planilhas e projetos anexos, em imóvel
situado à Rua Professor Colombo Arreguy,149, Bairro Nossa Senhora Aparecida, cidade de
Caratinga/MG.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente de acordo com os projetos, planilhas e
especificações   apresentadas.   Cabe   ao   contratado,   elaborar,   de   acordo   com   as
necessidades   da   adaptação,   projetos   complementares   e   desenhos   de   detalhes   de
execução, os quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso. 

A edificação tratase de um imóvel onde funcionava uma escola estadual, construída em
dois   pavilhões,   ambos   em   um   único   pavimento,   com   diversas   salas   as   quais   serão
readaptadas para  o   funcionamento  das diversas seções do 62º  BPM,  bem como serão
reformados os blocos que compõe os banheiros para atendimento das demandas, conforme
projeto arquitetônico em anexo.

2.  DESCRIÇÃO  DAS  INTERVENÇÕES  QUE  DEVERÃO  SER  REALIZADAS  NO  PRÉDIO
DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO 62º BPM

Instalação da obra
Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do
Estado.  O  item  remunera  as  placas  de  obras  que  deverão  ser  confeccionadas  em  chapa
galvanizada 0,26. As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura
metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. 

Quantidade: 1                                                    Unidade de aquisição: Unidade
Descrição: Será medido por unidade de placa instalada (UN).
O item remunera as placas de obras que deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26.
As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metálica com viga U
2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado. As
placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Frente: fundo
azul (pintura automotiva). Texto: plotter de recorte (película branca). Parte inferior: aplicação das
marcas em cor. FORMATO: 3m x 1,50m. O tamanho da placa deverá ser definido em função do
local da sua instalação, obedecendo à proporção de 6m x 3m e o manual de identidade visual do
Governo de Minas.
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Demolições e remoções:

Demolição de forro de tábuas de pinho inclusive o sistema de fixação. Será medido por área real de 
forro demolido, inclusive sistema de fixação, aferida antes da demolição (m²).

Quantidade: 52,41                                                Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços: demolição, fragmentação de forro em tábuas de pinho, inclusive o
sistema  de  fixação,  manualmente;  a  seleção  e  acomodação  manual  do  entulho  em  lotes.  A
execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação:
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente 
( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos
serviços.
Demolição de alvenaria de elevação em tijolo comum ou elemento vazado, incluindo o revestimento.
Será medido pelo volume real demolido, aferido antes da demolição (m³).

Quantidade: 27,27                                          Unidade de aquisição: metro cúbico
Descrição:  O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços: desmonte, demolição, fragmentação de elementos em alvenaria de
elevação em tijolo comum ou elemento vazado, manualmente; a seleção e acomodação manual do
entulho em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações
previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio
Ambiente  (  CONAMA ),  NBR  15112,  NBR  15113,  NBR  15114  e  outras  vigentes  à  época  da
execução dos serviços.
Demolição de concreto simples, manual, inclusive afastamento
Será medido pelo volume real demolido, conforme levantamento aferido antes da demolição (m³). 

Quantidade: 7,21                                        Unidade de aquisição: metro cúbico
Descrição: O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas
para a  execução dos serviços:  desmonte,  demolição,  fragmentação  de  elementos  em concreto
simples  manualmente;  a  seleção  e  acomodação  manual  do entulho  em lotes.  A execução  dos
serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº
307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112,
NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços.

Remoção de alambrado
Será medido pela área real do alambrado, inclusive pontos de fixação a ser removido, medido no
projeto, ou aferido antes da remoção (m²).

Quantidade: 75,15                                         Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária e ferramentas adequadas
para a execução dos serviços: remoção a seleção e acomodação manual do entulho em lotes. A
execução dos serviços deverá cumprir todas as exigências e determinações previstas na legislação:
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente  
( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos
serviços. 
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Remoção de portas e janelas metálicas, inclusive caxilhos
Será medido pela área da esquadria retirada (m²).

Quantidade: 330,45                                       Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a retirada completa
de esquadrias metálicas e acessórios, em geral; a seleção e a guarda das peças reaproveitáveis.
Remunera também; a carga, o transporte o descarregamento; a seleção e acomodação manual do
entulho das peças não reaproveitadas em lotes. A execução dos serviços deverá cumprir todas as
exigências e determinações previstas na legislação: Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ), NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras
vigentes à época da execução dos serviços.

TRABALHOS EM TERRA
Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m 

Quantidade:0,97                                         Unidade de aquisição: metro cubico
Descrição: Será medido pelo volume real escavado (m³).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a escavação manual em solo, de
primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

Regularização de fundo de vala com apiloamento com maço de 30kg

Quantidade: 2,44                                            Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido pela área de fundo da vala (m²).
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra necessários para execução dos
serviços de regularização do fundo de vala com maço de 30 kg.

ALVENARIA
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5x11x23,5cm, espessura da parede 11cm,
juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:6

Quantidade: 122,05                                           Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos(m²).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra para a execução da alvenaria em tijolo
de barro laminado especial à vista e assentamento com argamassa de cal hidratada, cimento e
areia.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
Fornecimento e instalação de:
Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim

Quantidade: 5                                         Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão
fundido sem acabamento de 1/2" ou 3/4"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e
ligação à rede de água.
Torneira de pressão metálica, cromada, para uso em tanques.

Quantidade:  2                                         Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira curta com rosca, para uso geral, em latão
fundido cromado de 1/2"; inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à rede
de água.
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Torneira de pressão metálica para pia de cozinha e laboratórios, bica móvel, de mesa / parede

Quantidade: 2                                          Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de torneira para pia com bica móvel e arejador, para
instalação em parede ou mesa,  em latão fundido cromado de 3/4"  ou 1/2";  inclusive  materiais
acessórios necessários à instalação e ligação à rede de água

Grelha metálica c/ porta grelha para ralo, inox c/ fecho 10x10

Quantidade: 10                                         Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de torneira instalada (un).
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra, inclusive materiais acessórios, necessários para a
instalação de grelha metálica inox com caxílho.

Lavatório de louça, com coluna completo.

Quantidade: 4                                         Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação do lavatório constituído por: lavatório de louça com
coluna, torneira de mesa para lavatório acabamento em latão cromado de 1/2", sifão cromado de 1"
x 1 1/2"; tubo de ligação cromado com canopla; válvula metálica de 1" para ligação ao sifão, um par
de  parafusos  com bucha  para  fixação  do  lavatório,  materiais  acessórios  necessários  para  sua
instalação e ligação à rede de esgoto

Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w 

Quantidade: 5                                         Unidade de aquisição: Unidade
Descrição: Será medido por unidade de chuveiro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação do chuveiro elétrico com potência de 5.400 W para
220 V, com resistência blindada, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação
às redes elétrica e de água.

Vaso sanitário com caixa acoplada branca.

Quantidade: 16                                        Unidade de aquisição: Unidade
Descrição: Será medido por unidade (conjunto) instalado (un).
O item remunera o fornecimento do conjunto de bacia sifonada em louça e caixa acoplada conforme
as normas vigentes NBR 15097 e NBR 15099.  Remunera também: bolsa de borracha; anel de
borracha de expansão de 4"; tubo de ligação com canopla, parafusos niquelados; massa de vidro
para fixação e assentamento da base; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a
instalação e ligação às redes de água e esgoto.

Acabamento bruto com adaptador soldável para PVC, diâmetro 20mm (3/4)" (para chuveiro)

Quantidade:  5                                         Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de pressão em latão fundido, diâmetro
nominal de 3/4", com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.
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Com canopla diâmetro 20mm (3/4") (acabamento cromado)
Quantidade: 17                                      Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de registro instalado (un).
O  item  remunera  o  fornecimento  e  instalação  de  registro  de  pressão  em  latão  fundido  e  o
acabamento cromado com canopla, diâmetro nominal de 3/4", inclusive materiais acessórios e de
vedação.

Acabamento bruto diâmetro 50mm (2") (Registro Geral - próx. a caixa d'água)

Quantidade: 1                                        Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido,  diâmetro
especificado, com acabamento bruto, inclusive materiais acessórios e de vedação.
Com canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado)

Quantidade: 4                                        Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento
cromado com canopla, diâmetro especificado, inclusive materiais acessórios e de vedação.

Com canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado)

Quantidade: 3                                        Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de registro de gaveta em latão fundido, acabamento
cromado com canopla, diâmetro especificado, inclusive materiais acessórios e de vedação.

Tubo PVC soldável  20mm (com conexões),  incluindo serviços de rasgo e enchimento de
rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação

Quantidade: 100                                    Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido por comprimento (m):
O  item  remunera  o  fornecimento  e  instalação  de  tubos  de  PVC  rígido  soldável  de  diâmetro
especificado; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura
e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas
com  profundidade  média  de  60  cm,  para  tubulações  enterradas;  ou  fixação  por  grampos  ou
presilhas quando a tubulação for aparente.

Tubo PVC soldável  25mm (com conexões),  incluindo serviços de rasgo e enchimento de
rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação

Quantidade: 200                                     Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido por comprimento (m):
O  item  remunera  o  fornecimento  e  instalação  de  tubos  de  PVC  rígido  soldável  de  diâmetro
especificado; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura
e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas
com  profundidade  média  de  60  cm,  para  tubulações  enterradas;  ou  fixação  por  grampos  ou
presilhas quando a tubulação for aparente.
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Tubo PVC soldável  40mm (com conexões),  incluindo serviços de rasgo e enchimento de
rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação

Quantidade: 120                                   Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido por comprimento (m):
O  item  remunera  o  fornecimento  e  instalação  de  tubos  de  PVC  rígido  soldável  de  diâmetro
especificado; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura
e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas
com  profundidade  média  de  60  cm,  para  tubulações  enterradas;  ou  fixação  por  grampos  ou
presilhas quando a tubulação for aparente.

TuboPVC soldável  50mm (com conexões),  incluindo  serviços  de  rasgo  e  enchimento  de
rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação

Quantidade: 6                                       Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido por comprimento (m):
O  item  remunera  o  fornecimento  e  instalação  de  tubos  de  PVC  rígido  soldável  de  diâmetro
especificado; para rede de água fria domiciliar, inclusive conexões e materiais acessórios; abertura
e fechamento de rasgos, para tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas
com  profundidade  média  de  60  cm,  para  tubulações  enterradas;  ou  fixação  por  grampos  ou
presilhas quando a tubulação for aparente.

Fornecimento, transporte e instalação de bebedouro:
Bebedouro tipo cocho,  C = 200 cm em alvenaria,  revestido em azulejo,  com filtro e sem
refrigeração, 5 torneiras metálicas de parede, com ligação hidro-sanitária (conforme desenho
caderno de especificações)

Quantidade: 2                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido pela quantidade de cochos construídos (un).
O item remunera a construção de cocho destinado ao uso como bebedouro com largura de 200 cm,
altura  70  cm  e  profundidade  de  45  cm,  composto  de  5  torneiras  metálicas  para  usos  geral,
instalações  hidrosanitária.  Remunera  também  o  revestimento  em  cerâmica  (15  x  15  cm)
preferencialmente na cor branca e a instalação de um filtro industrial (carcaça e elemento filtrante)
com vazão mínima de 1.000 l/h instalado à rede hidráulica.

(Fornecimento e instalação):
 Porta -papel de louça branca

Quantidade: 16                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-papel de louça de 15 x 15 cm; cimento,
areia,  cimento  branco,  inclusive  materiais  acessórios  necessários  para  a  argamassa  de
assentamento e rejuntamento.

Saboneteira de louça branca sem alça

Quantidade: 16                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação de saboneteira de louça de 15 x 15 cm; cimento,
areia,  cimento  branco,  inclusive  materiais  acessórios  necessários  para  a  argamassa  de
assentamento e rejuntamento.
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Porta-toalha de louça branca

Quantidade: 16                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de porta-toalhas instalado (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação de porta-toalhas de louça com bastão; cimento,
areia,  cimento  branco,  inclusive  materiais  acessórios  necessários  para  a  argamassa  de
assentamento e rejuntamento.

Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2"

Quantidade: 16                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera  o  fornecimento  e  a  instalação  da  ducha  higiênica  manual  com registro  para
controle de fluxo de águas de 1/2" cromada, inclusive materiais acessórios necessários à instalação
e ligação à rede de água.

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Caixa de Inspeção ou passagem em alvenaria 60 X 60 X 60 cm, inclusive tampa em grelha de
aço, escavação, reaterro e bota-fora

Quantidade: 4                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de caixa executado (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão de obra necessários para a execução do caixa
de inspeção com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento
em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarração superior para apoio do tampão em grelha
de aço; remunera também os serviços de escavação, escoramento da vala, reaterro e disposição
das sobras e impermeabilização interna através de pintura de proteção asfáltica em duas demãos.

Caixa de gordura em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa
de  cimento  e  areia,  traço  1:3,  lastro  de  concreto  e=10cm,  tampa  de  concreto  e=  5cm.,
dimensões 50x50x50cm,inclusive escavação, reaterro e bota-fora 

Quantidade: 1                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de caixa executada (un).
O item remunera o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários para a execução do caixa
de gordura com dimensões descritas, constituído por: alvenaria de tijolo comum com revestimento
em  argamassa:  fundo  de  concreto  e  cinta  de  amarração  superior  para  apoio  do  requadro  de
cantoneira de aço para apoio do tampão em concreto; remunera também os serviços de escavação,
escoramento da vala,  reaterro e disposição das sobras e impermeabilização interna através de
pintura de proteção asfáltica em duas demãos.

Fornecimento e instalação de caixa sifonada:

Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x185x75mm

Quantidade: 2                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação da caixa sifonada, em PVC rígido, de 150 x 185 x 75
mm, inclusive grelha metálica e o material necessário para sua ligação à rede de esgoto.
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Fornecimento, transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos:
Será medido por comprimento de tubulação executada (m).
Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalação de tubos de PVC rígido, diâmetro
nominal  de  especificado com ponta  e  bolsa  e  anel  de  borracha;  para  esgoto  domiciliar,
inclusive  conexões  e  materiais  acessórios;  abertura  e  fechamento  de  rasgos,  para
tubulações embutidas; ou escavação e reaterro apiloado de valas com profundidade média
de  60  cm,  para  tubulações  enterradas;  ou  fixação  por  grampos  ou  presilhas  quando  a
tubulação for aparente.

Fornecimento e instalação de caixa sifonada:

Quantidade: 50                                     Unidade de aquisição: metro
Descrição: Diâmetro de 40 mm

Fornecimento e instalação de caixa sifonada:

Quantidade: 150                                   Unidade de aquisição: metro
Descrição: Diâmetro de 100 mm

Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 1500 x 540 mm.

Quantidade: 1                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação da pia em aço inox simples de 1500 x 540 mm, em
aço  inoxidável  em  bancada  ou  apoio  de  metalon  ou  mesmo  alvenaria,  com  os  respetivos
acessórios: sifão metálico tipo “copo” de 1” x 2”, válvula americana para pia de 3 1/2”, material de
vedação para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

Tanque de louça com coluna

Quantidade: 2                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento e a instalação do tanque constituído por: tanque com coluna em
louça com capacidade para 22 litros, inclusive sifão plástico de 1 1/4" x 2"; tubo em PVC de 2";
válvula em latão de 1 1/4’ x 2" para ligação ao sifão; conjunto para fixação de tanque; materiais
acessórios necessários para sua instalação e ligação à rede de esgoto.

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Completo (Luminária para teto para lâmpada incandescente tipo Drops com base e globo
leitoso e lâmpada de 60 W)

Quantidade: 250                                   Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de luminária instalada (un).
O item remunera o fornecimento luminária tipo globo leitoso tamanho médio, com suporte de fixação
e soquete para uma lâmpada incandescente de até 150 W, ou fluorescente compacta eletrônica
com base  E  27,  inclusive  materiais  acessórios  e  a  mão-de-obra  necessária  para  a  instalação
inclusive o fornecimento de lâmpada fluorescente compacta até 25W ou incandescente de 100W.
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Fornecimento e instalação de:

 Hastes terra Copperweld 5/8"x 2,40m para aterramento 

Quantidade: 6                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aço SAE 1010 / 1020, trefilado e
revestido de cobre eletrolítico por eletrodeposição com camada de 254 microns, de 5/8" x 2,40 m,
materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação da haste e a conexão através da
cordoalha de cobre nú com diâmetro de 10 mm² ao aterramento existente.

Tomada universal 2 P+T

Quantidade: 320                                   Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de tomada instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada com dois pólos e um terra de 10A para
250V; com placa, haste, contatos de prata e componentes de função elétrica em liga de cobre,
conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalação de placa espelho.

Tomada para telefone com 4 pinos com plug RJ 11

Quantidade: 60                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de tomada instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de tomada para telefone, com quatro pinos e com plug
RJ11 fêmea e respectiva placa espelho.

01 tecla (1 mod. - 10A - 250V )

Quantidade: 150                                   Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de interruptor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com uma tecla
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

02 teclas simples 10A - 250V

Quantidade:100                                    Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de interruptor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de interruptor, simples de embutir, com duas teclas
fosforescente, com contatos de prata, a prova de faísca, de funcionamento silencioso; remunera
também o espelho correspondente.

Fornecimento e instalação de disjuntor automático:

Monopolar de 10 a 32 A

Quantidade: 20                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
O  item  remunera  o  fornecimento  de  disjuntor  automático,  linha  residencial,  com  proteção
termomagnética, padrão ( “bolt-on” ) NEMA, unipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até
30 A e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO,
remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor
por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.
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Monopolar de 35 a 50 A

Quantidade: 10                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
O  item  remunera  o  fornecimento  de  disjuntor  automático,  linha  residencial,  com  proteção
termomagnética, padrão ( “bolt-on” ) NEMA, unipolar, modelos com correntes variáveis de 35 A até
50 A e tensão de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO,
remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor
por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.
Bipolar de 10 a 50 A

Quantidade:70                                      Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de disjuntor instalado (un).
O  item  remunera  o  fornecimento  de  disjuntor  automático,  linha  residencial,  com  proteção
termomagnética, padrão ( “bolt-on” ) NEMA, bipolar, modelos com correntes variáveis de 10 A até 50
A e tensão de 220 /  380 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO,
remunera também materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do disjuntor
por meio de parafusos em suporte apropriado; não remunera o fornecimento do suporte.

Fornecimento, transporte e instalação de fios:

Isolado de PVC seção 2,5 mm2 

Quantidade: 9.000                                Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O  item  remunera  o  fornecimento  de  cordoalha  de  cobre  recozido,  de  diâmetro  especificado
confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras,
com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e nível de isolamento até 1,0 kV e a mão-de-obra
necessária para a instalação do cabo.

Isolado de PVC seção 6,0 mm2

Quantidade: 5.000                                Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O  item  remunera  o  fornecimento  de  cordoalha  de  cobre  recozido,  de  diâmetro  especificado
confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras,
com revestimento em EPR para isolação de 90ºC e nível de isolamento até 1,0 kV e a mão-de-obra
necessária para a instalação do cabo.

Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax:

Isolado em PVC seção 10 mm2

Quantidade:500                                    Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O  item  remunera  o  fornecimento  de  cordoalha  de  cobre  recozido,  de  diâmetro  especificado
confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras,
com revestimento SINTENAX e nível de isolamento a partir de 1,0 kV e a mão-de-obra necessária
para a instalação do cabo.
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Isolado em PVC seção 25 mm2

Quantidade: 1.000,00                           Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O  item  remunera  o  fornecimento  de  cordoalha  de  cobre  recozido,  de  diâmetro  especificado
confeccionada em malha de fios de cobre trançada, isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras,
com revestimento SINTENAX e nível de isolamento a partir de 1,0 kV e a mão-de-obra necessária
para a instalação do cabo.
Cobre nú # 10mm² para aterramento 

Quantidade: 4,00                                  Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm², confeccionada em
malha de fios de cobre eletrolítico nu, têmpera mole isenta de falhas, emendas, oxidações, sujeiras,
encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mão-de-obra necessária para a instalação do
cabo.

Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável, com conexões:

Diâmetro 25mm (3/4")

Quantidade: 3.500,00                           Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido pelo comprimento de tubulação instalada (m).
O item remunera o fornecimento  e  instalação de tubos,  luvas,  curvas e  buchas em cloreto de
polivinil (PVC) de diâmetro especificado, rígido, tipo pesado, com rosca, cor preta e braçadeiras em
"U" para instalações de telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas;
remunera  também o fornecimento  de  materiais  acessórios  e  a  mão-de-obra  necessária  para  a
execução dos serviços: abertura e fechamento de rasgos em paredes, ou escavação e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 0,60 m nas instalações enterradas, ou fixação por
meio de braçadeiras quando a tubulação for aparente e a instalação de arame galvanizado para
servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:
Diâmetro 20mm (1/2")

Quantidade: 2.000                           Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
O item remunera o fornecimento e instalação de eletroduto em PVC corrugado flexível, tipo leve,
diâmetro conforme especificado, espessura da parede de 0,3 mm, cor amarela, para instalações
elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o
fornecimento de materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a execução dos serviços:
abertura e fechamento de rasgos em paredes e a instalação de arame galvanizado para servir de
guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

Caixa de passagem 4"x 2" sem placa

Quantidade: 630                             Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de caixa instalada (un).
O item remunera o fornecimento e instalação de caixa estampada de 4" x 2", em chapa de aço nº
18, esmaltada à quente interna e externamente, com olhais para fixação dos eletrodutos e orelhas
para fixação de espelho.
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Projetor  externo  para  Lâmpada  a  vapor  de  mercúrio  250  W, com ângulo  regulável,  com
alojamento para reator.

Quantidade: 10                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de projetor instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalação completa de projetor retangular hermético, constituído
por: corpo e aro em alumínio fundido, com aletas para dissipação de calor; refletor interno em chapa
de alumínio estampado refletal liso, stucco ou escamado, acabamento anodizado; visor plano, em
cristal temperado, à prova de choque térmico, fixado ao corpo por meio de aro e junta vedadora;
suporte para fixação, tipo "U", em aço galvanizado a fogo movimentos horizontal e vertical; soquetes
para lâmpadas: de vapor metálico de 400 W, ou vapor de sódio de alta pressão de 250 / 400 W, ou
vapor de mercúrio de 250 / 500 W, ou mista de 250 / 500 W, conforme o fabricante; remunera
também o fornecimento de lâmpada e reator.

Poste galv. para edificação particular (115mm, 6m) c/suporte p/  3 projetores -  montado e
instalado no local.

Quantidade: 15                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de poste instalado (un).
O item remunera o fornecimento de poste galvanizado com espera para três projetores, altura útil de
5,00 m, em aço SAE-1010 / 1020 galvanizado a fogo com base e chumbadores para flangear ou
com  prolongamento  para  engastar,  materiais  complementares  e  acessórios  e  a  mão-de-obra
necessária para a instalação completa do poste com eletrodutos, conexões e cabo de cobre flexivel
de 10mm² , inclusive a execução da base de concreto para a fixação.

Quadro de distribuição de luz  em PVC de embutir, até  8 divisões modulares,  dimensões
externas 160/240/89mm 

Quantidade: 32                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de quadro instalado (un).
O item remunera  o  fornecimento  do  quadro  em chapa  de  aço ou PVC completo,  barramento,
inclusive suporte para fixação de disjuntores padrão ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou
trilho tipo DIN para a fixação de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera
também o fornecimento de materiais  acessórios  e a mão-de-obra necessária  para a instalação
completa do quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores.

Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões
externas 260 / 310 / 85mm 

Quantidade: 4                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de quadro instalado (un).
O item remunera  o  fornecimento  do  quadro  em chapa  de  aço ou PVC completo,  barramento,
inclusive suporte para fixação de disjuntores padrão ( “bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou
trilho tipo DIN para a fixação de mini-disjuntores padrão DIN, por meio de trava ajustável; remunera
também o fornecimento de materiais  acessórios  e a mão-de-obra necessária  para a instalação
completa do quadro; não remunera o fornecimento dos disjuntores.
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ESQUADRIAS DE MADEIRA:

Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e
ferragem, 0,70x2,10m (porta completa)

Quantidade: 6                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de porta instalada (un).
O  item  remunera  o  fornecimento,  acessórios,  ferramentas  e  mão  de  obra  necessária  para
fornecimento e instalação de porta, marcos, alizares, acessórios e ferragens, sendo que a porta
poderá  ser  folheada  em madeira  que  será  escolhida  de  acordo  com o  acabamento  final,  Ipê,
Sucupira, Freijó e mógno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), a escolha e
instalação dos marcos e  alizares  devem adotar  o  mesmo procedimento.  As  dobradiças  devem
obedecer a norma específica de no mínimo três unidades por porta e com dimensões mínimas de
altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, diâmetro do eixo 6,0 mm, fixada cada por seis
parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deverá ser de embutir, com
cubo lingüeta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente executados
em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo
gorges,  com 55 mm de distância de broca,  75,5 mm de distância do cubo à entrada,  também
dotadas de falsa chapa-testa e de trinco reversível, e com peso mínimo de 770 g. 

Porta  externa  de  madeira  maciça,  colocação  e  acabamento,  de  uma folha  com  batente,
guarnição e ferragem - 0,80 x 2,10m (porta completa)

Quantidade: 29                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de porta instalada (un).
O  item  remunera  o  fornecimento,  acessórios,  ferramentas  e  mão  de  obra  necessária  para
fornecimento  e  instalação  de  porta,marcos,  alizares,acessórios  e  ferragens  sendo  que  a  porta
deverá ser maciça lisa ou almofadada em madeira que será escolhida de acordo com o acabamento
final, Ipê, Sucupira, Freijó e mógno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), a
escolha e instalação dos marcos e alizares devem adotar o mesmo procedimento, As dobradiças
devem obedecer  a  norma específica  de  no  mínimo três  unidades  por  porta  e  com dimensões
mínimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm,diâmetro do eixo 6,0 mm fixada cada
por  seis  parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, conjunto de fechadura deverá ser  de
embutir, com cubo lingüeta,trinco,contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa),integralmente
executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes,
do  tipo  de segurança  com cilindro  de  duas  voltas,  55  mm de distância  de  broca,75,5  mm de
distância  do  cubo  ao  cilindro  (eixo  a  eixo),falsa  chapa-testa  para  acabamento  frontal,trinco
reversível sem desmontagem da caixa e peso mínimo de 1.020 g. 
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Porta  externa  de  madeira  maciça,  colocação  e  acabamento,  de  uma folha  com  batente,
guarnição e ferragem - 0,90 x 2,10m (porta completa)

Quantidade: 5                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de porta instalada (un).
O  item  remunera  o  fornecimento,  acessórios,  ferramentas  e  mão  de  obra  necessária  para
fornecimento e instalação de porta, marcos, alizares, acessórios e ferragens sendo que a porta
deverá ser maciça lisa ou almofadada em madeira que será escolhida de acordo com o acabamento
final, Ipê, Sucupira, Freijó e mógno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobá (se Pintura), a
escolha e instalação dos marcos e alizares devem adotar o mesmo procedimento, As dobradiças
devem obedecer  a  norma específica  de  no  mínimo três  unidades  por  porta  e  com dimensões
mínimas de altura 87 mm, largura 76 mm e espessura 2,4 mm, diâmetro do eixo 6,0 mm fixada cada
por seis parafusos com comprimento mínimo de 25 mm, o conjunto de fechadura deverá ser de
embutir, com cubo lingüeta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa), integralmente
executados em latão amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes,
do tipo de segurança com cilindro  de duas voltas,  55 mm de distância  de broca,  75,5 mm de
distância  do  cubo  ao  cilindro  (eixo  a  eixo),  falsa  chapa-testa  para  acabamento  frontal,  trinco
reversível sem desmontagem da caixa e peso mínimo de 1.020 g. 

ESQUADRIAS METÁLICAS:

Porta de alumínio sob encomenda, de correr, colocação e acabamento com duas folhas

Quantidade: 29,28                                Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido pela área da porta instalada (m²).
O item remunera o fornecimento da porta de entrada de abrir ou correr e batentes, sob medida, em
alumínio anodizado L 30; inclusive ferragem, cimento, areia, vidros, acessórios e a mão-de-obra
necessária para a instalação completa da porta.

FERRAGENS:

Fornecimento e colocação de:
Mola hidráulica aérea para porta.

Quantidade: 1                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade de mola instalada (un).
O item remunera o fornecimento de mola aérea, para portas e / ou portões, com as características:
tamanho  compacto,  com  duas  válvulas  independentes,  onde  uma  controla  a  velocidade  de
fechamento de 180º até 20º e a outra o fechamento final de 20º até 0º; braço com engate rápido;
reversível podendo ser instalada à esquerda ou à direita, sem inverter o mecanismo; acabamento
em esmalte sintético à base de poliuretano, em várias cores, referência mola hidráulica aérea MA
200 potência 3, fabricação Dorma, ou equivalente; remunera também materiais acessórios e a mão-
de-obra  necessária  para  a  instalação  completa  da  mola  em portas  ou  portões,  em geral,  que
necessitem esforço para a abertura de 50 até 60 kg.

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO:

Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=120cm para lavatório

Quantidade: 2                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento de barra de apoio de lavatório,  para pessoas com mobilidade
reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4", com espessura
de 3/32", comprimento de 1200 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de
1,5 kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável; tubo e flanges com
acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária.
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Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm

Quantidade: 2                                       Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade instalada (un).
O  item  remunera  o  fornecimento  de  barra  de  apoio  tipo  reta,  para  pessoas  com  mobilidade
reduzida, em tubo de aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, diâmetro nominal de 1 1/4",com espessura
de 3/32", comprimento de 800 mm; com resistência mínima ao esforço, em qualquer sentido, de 1,5
kN; flanges nas extremidades e parafusos para fixação, em aço inoxidável;  tubo e flanges com
acabamento escovado, ou polido fosco; acessórios e a mão-de-obra necessária.

REVESTIMENTO:

Execução de:
Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia

Quantidade: 4,88                                  Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido pela área revestida com reboco, não se descontando vãos de até 2,00 m²
e não se considerando espaletas. Os vãos acima de 2,00 m² deverão ser deduzidos na totalidade e
as espaletas desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mão-de-obra necessária para a
execução do reboco.

Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher

Quantidade: 02                                     Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido pela área revestida com chapisco, não se descontando vãos de até 2,00
m²  e  não  se  considerando  espaletas.  Os  vãos  acima  de  2,00  m²  deverão  ser  deduzidos  na
totalidade e as espaletas desenvolvidas (m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do
chapisco.

Azulejo  extra  assentado  externamente  com  argamassa  pré-fabricada  AC  II  ou  AC  III  de
cimento colante.

Quantidade:   263,53                       Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido pela área de revestimento com placa cerâmica, descontando-se toda e
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras(m²).
Será  medido  pela  área  de  revestimento  com placa  cerâmica,  descontando-se  toda  e  qualquer
interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou
classe extra ),  conforme anexo A da NBR 13818, indicada para revestimentos internos, com as
características:
a) Dimensões: 15 x 15 cm, 20 x 20 cm ou 25 x 25 cm; 
b) Alta absorção de água: > 10%, grupo BIII ( poroso );
c) Resistência química: classe B ( média resistência química a produtos domésticos e de piscinas );
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
e) Carga de ruptura > 200 N;
f) Resistente ao choque térmico;
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II ou AC-III, e a
mão-de-obra  necessária  para  a  execução  dos  serviços:  limpeza  e  preparo  da  superfície  de
assentamento,  preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das
peças conforme exigências das normas NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR
13818  e  NBR  14081,  e  recomendações  dos  fabricantes.  Remunera  também  os  serviços  de
regularização da superfície e de rejuntamento.
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PISOS E RODAPÉS:

Piso cerâmico esmaltado (30x30cm),  assentado com argamassa pré-fabricada de cimento
colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm

Quantidade:  88,29                       Unidade de aquisição:metro quadrado
Descrição: Será medido pela área de piso revestida com placa cerâmica, descontando-se toda e
qualquer interferência, acrescentando-se as áreas desenvolvidas por espaletas ou dobras (m²).
O item remunera o fornecimento de placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou 
classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicada para pisos internos sujeitos a lavagem 
freqüente, com as características:
a) Dimensões: 30 x 30 cm;
b) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ;
c) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas );
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
e) Carga de ruptura > 1.000 N;
f) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;
h) Resistente a gretagem;
i) Resistente ao choque térmico;
j) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-II, e a mão-deobra 
necessária para a execução dos serviços: limpeza e preparo da superfície de assentamento, 
preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme 
exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081,
e recomendações dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.

Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e=1,5cm

Quantidade: 120,80                              Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido pela área onde será executado, na espessura mínima de 1,5 cm(m²).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mão-de-obra necessária para a execução do
piso cimentado.

Fornecimento e instalação de rodapés
Cerâmica H = 10cm

Quantidade:  150,30                      Unidade de aquisição: metro
Descrição : Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
Será medido por comprimento de rodapé colocado (m).
O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerâmica esmaltada de primeira qualidade
( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818, indicado para pisos internos sujeitos
a lavagem freqüente, com as características:
a) Dimensões: 10 x 30 cm;
b) Média absorção de água: 3%< Abs < 6%, grupo BIIa ( semigrés ) ;
c) Resistência química: classe A ( alta resistência química a produtos domésticos e de piscinas );
d) Resistência ao manchamento: classe de limpabilidade 5;
e) Carga de ruptura > 1.000 N;
 f) Resistência à abrasão superficial classe V (PEI-5);
g) Resistência ao risco (escala Mohs): > 5;
h) Resistente a gretagem;
 i) Resistente ao choque térmico;
 j) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );
Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mão-de-obra
necessária  para  a  execução  dos  serviços:  limpeza  e  preparo  da  superfície  de  assentamento,
preparo e aplicação da argamassa colante industrializada e o assentamento das peças conforme
exigências das normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081,
e recomendações dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.
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VIDROS
Espelho cristal para sanitário, e=5 mm

Quantidade: 6                                       Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido pela área de espelho instalado (m²).
O item remunera o fornecimento de espelho constituído por: espelho em vidro cristal liso lapidado,
com espessura de 5 mm; materiais acessórios e a mão-de-obra necessária para a instalação do
espelho aparafusado sobre parede.

PINTURA
Barrado à óleo interno e externo duas demãos, sem emassamento , inclusive selador

Quantidade: 545,87                              Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido pela área de superfície preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer
interferência (m²).
O item remunera o fornecimento de selador; tinta óleo; diluente aguarrás; materiais acessórios e a
mão-de-obra necessária para a execução dos serviços de: limpeza, lixamento e remoção do pó,
conforme recomendações do fabricante; aplicação da tinta óleo, em duas demãos sobre superfície
revestida com massa e aplicação do selador.

Verniz em esquadrias de madeira com três demãos

Quantidade: 168                     Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido por área (m²):
a) Em portas, portões, guichês com batente, pela área da peça multiplicada por 3 ( três ).  Não
havendo batente, medição pela área da peça multiplicado por 2 ( dois ); 
b) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela
área da peça multiplicada por 5 ( cinco ); 
c) Em cercas e gradis, pela área de projeção do conjunto no plano vertical, considerada apenas
uma vez.
O  item  remunera  o  fornecimento  de  verniz  sintético,  resistente  a  intempéries  e  raios  solares,
indicado para  uso interno ou externo,  diluente aguarrás;  materiais  acessórios  e  a mão-de-obra
necessária  para  a  execução  dos  serviços  de:  limpeza  e  preparo  da  superfície,  conforme
recomendações  do  fabricante;  aplicação  do  verniz,  em  três  demãos,  sendo  a  primeira  demão
aplicada como fundo selante, conforme especificações do fabricante.

BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS:

Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm

Quantidade: 2,40                                  Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido pela área de prateleira instalada (m²).
O  item  remunera  o  fornecimento  e  a  instalação  de  prateleira  em  granito  tipo  andorinha,  com
espessura de 2 cm, bem como materiais acessórios necessários para a fixação, assentamento e
rejuntamento.  Remunera  também o  apoio  confeccionado  em  metalon  20  x  30  mm,  chapa  18,
pintado e protegido quanto à degradação por corrosão, possuindo extremidade fechada.
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Tampo de  granito  para  pia  ou  lavatório  e=30mm,  largura  0,60m apoiada  em console  de
metalon

Quantidade: 3                                       Unidade de aquisição: metro
Descrição: Será medido pela comprimento de tampo instalado (m).
O item remunera o fornecimento e a instalação do tampo em granito cinza andorinha, mauá ou
corumbá  com  espessura  de  3  cm,  inclusive  testeira,  frontão  furos  (se  necessários)  e  demais
elementos de arremate, bem como console de metalon (mínimo 20 x 30cm) e materiais acessórios
necessários para a fixação, assentamento e rejuntamento. 

Divisória  sanitária  de  granito  cinza  andorinha  (incluindo  todas  as  ferragens  em  latão
cromado), e = 3cm

Quantidade: 41                                     Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido por área de placa instalada (m²).
O item remunera o fornecimento de placas de granito cinza andorinha, com acabamento polido e
tratamento à base de resina protetora, espessura de 3,0 cm, nas dimensões indicadas em projeto;
materiais  acessórios:  areia,  cimento,  cimento  branco,  cola  a  base  de  resina  epóxi,  peças  e
arremates  metálicos  e  a  mão-de-obra  necessária  para  a  instalação  completa  das  divisórias,
inclusive o rejunte das mesmas; não remunera ferragem de vão de porta.

DIVERSOS
Casa de gás em alvenaria para:
2 botijões de gás 13 Kg

Quantidade: 1                                       Unidade de aquisição: vb
Descrição: Será medido por unidade de abrigo executado expresso em verba (vb).
Os  itens  abaixo  remunera  o  fornecimento  dos  materiais  e  mão-de-obra  necessários  para  a
execução do abrigo de gás constituído por: alvenaria de bloco de concreto, revestida com chapisco,
emboço, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples; laje de cobertura em concreto
armado; portão proporcional ao tamanho do abrigo, em tela de arame fio nº 10, malha 2" e tubo
galvanizado 2"  com acabamento em pintura óleo sobre base antioxidante;  remunera também o
fornecimento e instalação de tubos e conexões em aço schedule de 3/4"e 1/2", registros, válvulas,
acessórios, o número e tamanho dos cilindros para o abrigo; os serviços de pintura com tinta a base
de alumínio para a tubulação, limpeza e apiloamento do terreno. Remunera também o laudo de
estanqueidade de acordo com as normas vigentes e com o devido registro no CREA-MG.

LIMPEZA:
Limpeza Geral da edificação

Quantidade: 1                                       Unidade de aquisição: metro quadrado
Descrição: Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).
O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de
pisos,  paredes,  vidros,  áreas  externas,  bancadas,  louças,  metais,  etc.,  removendo-se materiais
excedentes e resíduos de sujeiras, deixando a obra pronta para a utilização.
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Transportes e retirada de entulho:
Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba em até 100m

Quantidade: 80                                     Unidade de aquisição: metro cubico
Descrição: Será medido por volume de entulho retirado, aferido na caçamba (m³).
O item remunera o fornecimento dos serviços de carregamento manual até a caçamba, remoção e
transporte da caçamba até unidade de destinação final  indicada pelo Município onde ocorrer  a
geração e retirada do entulho, ou área licenciada para tal finalidade, abrangendo:
a) A empresa  ou  prestadora  dos  serviços  de  remoção  do  entulho,  resíduos  provenientes  da
construção  civil,  deverá  cumprir  todas  as  exigências  e  determinações  previstas  na  legislação:
Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente ( CONAMA ),
NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e outras vigentes à época da execução dos serviços;
b) Fornecimento de caçamba metálica de qualquer tamanho, na obra, remoção da mesma quando
cheia, e a reposição por outra caçamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinação
final, independente da distância do local de despejo;
c) Fornecimento da mão-de-obra e recipientes adequados, necessários para o transporte manual,
vertical ou horizontal, do material de entulho, até o local onde está situada a caçamba;
d) Proteção das áreas envolvidas, bem como o despejo e acomodação dos materiais na caçamba;
e) A mão-de-obra,  os  materiais  acessórios  e  os  equipamentos  necessários  ao  carregamento,
transporte e descarga deverão ser condizentes com a natureza dos serviços prestados, observadas
a legislação e as normas vigentes;
f) Na retirada do entulho, a empresa executora dos serviços de coleta e transporte, deverá 
apresentar o "Controle de Transporte de Resíduos" ( CTR ) devidamente preenchido, contendo 
informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, unidade 
de disposição final, bem como o comprovante declarando a sua correta destinação, conforme 
exigências das normas NBR 15112, NBR15113 e NBR15114; 
g) Estão inclusos todos os impostos legais e despesas necessárias junto aos órgãos 
regulamentadores das atividades envolvidas.

Outros:

Cabeamento estruturado rede lógica

Quantidade: 50                                     Unidade de aquisição: unidade
Descrição: Será medido por unidade instalado (un).
O  item  remunera  o  fornecimento  do  material  e  instalação,  remunera  também  o  espelho
correspondente. 

Quantidade: 540                                   Unidade de aquisição: metro quadrado

Descrição: Fornecimento e montagem dos fechamentos das paredes em light  steel framing de
gesso estruturado com revestimento interno, emassamento de parede interna com massa corrida e
pintura com duas demão, rodape, isolamento termo-acustico das paredes e forros, inclusive portas.

Quantidade: 20                                     Unidade de aquisição: unidade

Descrição: Fornecimento e montagem dos fechamentos das paredes em light  steel framing de
gesso estruturado com revestimento interno, emassamento de parede interna com massa corrida e
pintura com duas demão, roda pe, isolamento termo-acustico das paredes e forros, incusive portas.
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ANEXO IV

PROJETOS

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 67/2015

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24 /2015

Projeto arquitetônico demonstrando as intervenções a serem realizadas para a reforma,
reparos e adaptações no prédio destinado ao funcionamento do 62º BPM, localizado na
Rua  Professor  Colombo  Arreguy,149,  Bairro  Nossa  Senhora  Aparecida,  cidade  de
Caratinga/MG.

O arquivo do projeto será fornecido pela PMMG, através do 62º  BPM e será publicado

juntamente com este edital no Portal Compras (http://www.compras.mg.gov.br/) 

Cópia do arquivo, bem como do edital e outras informações acerca do objeto da contratação

poderá ser conseguida nos seguintes endereços:

a) atual sede do 62º BPM, localizada Rua Guardião das Palmeiras, nº 01, Bairro Esperança,

em Caratinga/MG . Telefone (33) 3321-2974, ramal 43;

b) sede do 11º BPM, localizada à Rua Caparaó, nº 01, Bairro São Jorge, em Manhuaçu/MG.

Telefone (33) 3339-6704.

c) segue abaixo cópias, em escala reduzida, do projeto arquiquetônico a ser cumprido para

realização das  reformas, reparos e adaptações no prédio destinado ao funcionamento do

62º BPM, localizado na Rua Professor  Colombo Arreguy,  nº  149,  Bairro  Nossa Senhora

Aparecida, cidade de Caratinga/MG.
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CÓPIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Pregão Eletrônico nº 24/2015 -  Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma, reparos e adaptações no prédio
destinado ao funcionamento do 62º BPM, em Caratinga-MG.



DECIMA SEGUNDA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
DECIMO PRIMEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

       COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  UNIDADE

 

CÓPIA DO PROJETO ARQUITETÔNICO

Pregão Eletrônico nº 24/2015 -  Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma, reparos e adaptações no prédio
destinado ao funcionamento do 62º BPM, em Caratinga-MG.



DECIMA SEGUNDA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
DECIMO PRIMEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

       COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  UNIDADE

 

ANEXO V

 MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº           /2015 - 11º BPM

SIAD Nº______

Instrumento  celebrado para  contratação de
empresa especializada em engenharia para
reforma,  reparos  e  adaptações  no  imóvel
destinado  ao  funcionamento  do  62º  BPM,
em Caratinga/MG, para o ano de 2.016, que
entre si celebram o Estado de Minas Gerais,
através 11º  BPM  da  PMMG  (unidade
apoiadora), e a empresa...

Instrumento  destinado  à  contratação  de  empresa  especializada  em  engenharia  para
reforma,  reparos e  adaptações no imóvel  destinado ao funcionamento  do 62º  BPM, em
Caratinga/MG, para o ano de 2.016, originários da licitação na modalidade de PREGÃO
ELETRÔNICO nº  24/2015,  Processo nº  67/2015 -  11º  BPM de Manhuaçu -  MG,  com o
emprego de mão-de-obra qualificada, materiais e equipamentos necessários à execução dos
serviços sob responsabilidade da empresa contratada, conforme descrições dos serviços
contidos  no  Anexos  III  –  Memorial  Descritivo,  Projeto  Arquitetônico  e  proposta  da
Contratada,  que  passam  a  fazer  parte  integrante  deste  Instrumento,  independente  de
transcrição, conforme especificação contida no Anexo I deste Edital e proposta comercial da
empresa. O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1.993 e suas alterações posteriores, e no que couber pela Lei Estadual nº 13.994, de 18 de
setembro de 2.001: pelo Decreto Estadual nº 44.431, de 29 de dezembro de 2.006, e suas
alterações posteriores, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEDE/JUCEMG nº 6.419, de 30
de novembro de 2.007; e pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2.007.
. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

CONTRATANTE: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Endereço: 
CNPJ: 
Representante Legal: 
RG Nº:                     CPF Nº 
CONTRATADA:
Nome: 
Endereço: 
CNPJ: Inscrição Estadual: 
Representante Legal: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF)

Cláusula Segunda - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a  contratação de empresa especializada em engenharia para
reforma,  reparos  e  adaptações  no  prédio  destinado  ao  funcionamento  do  62º  BPM,
/Caratinga-MG, conforme intervenções constantes  do Memorial  Descritivo  no ANEXO III,
com  fornecimento  parcelado para  o  ano  de  2.016,  de  acordo  com  as  especificações
técnicas, quantidades e detalhamentos consignados no Memorial Descritivo constantes do
anexo  III  do  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº  24/2015,  processo  67/2015  -  11º BPM  que,
juntamente  com  a  proposta  da  CONTRATADA,  passam  a  integrar  este  instrumento,
independentemente de transcrição.

Pregão Eletrônico nº 24/2015 -  Contratação de empresa especializada em engenharia para reforma, reparos e adaptações no prédio
destinado ao funcionamento do 62º BPM, em Caratinga-MG.



DECIMA SEGUNDA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
DECIMO PRIMEIRO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

       COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  UNIDADE

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O preço global do presente contrato é de R$_________________ no qual já estão incluídas
todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes preços
unitários por item:

ÍTEM ÚNICO

Contratação  de  empresa  especializada  em  engenharia  para  reforma,  reparos  e
adaptações no prédio destinado ao funcionamento do 62º BPM, localizado na Rua
Professor  Colombo  Arreguy,149,  Bairro  Nossa  Senhora  Aparecida,  cidade  de
Caratinga-MG,  conforme  intervenções  constantes  do  memorial  descritivo  a  ser
inserido  no  edital,   projeto  arquitetônico  e  Memorial  Descritivo constante no
anexo III

Cláusula Quarta - DO LOCAL DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO
A CONTRATADA obriga-se a prestação dos serviços descritos no anexo III do instrumento
convocatório, visando a assegurar sua plena execução, sob pena de aplicação das sanções
previstas na Cláusula Décima Primeira deste contrato.
I –  A CONTRATADA realizará os serviços de reforma, reparos e adaptações, objeto desta
licitação, no imóvel destinado ao funcionamento da Sede  do  62º BPM, localizado na Rua
Professor Colombo Arreguy,149, Bairro Nossa Senhora Aparecida, cidade de Caratinga/MG,
devendo obedecer aos horários comerciais vigentes para a construção civil, observadas as
jornadas de trabalho dos funcionários empenhados nas diversas demandas, com o emprego
de mão-de-obra qualificada, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços
sob responsabilidade da empresa contratada, conforme descrições dos serviços contidos no
Anexos III – Memorial Descritivo, Projeto Arquitetônico e proposta da Contratada
II - A entrega dos serviços deverá ser realizada mediante a realização das etapas previstas
no  Memorial  Descritivo  (Anexo  III),  mensalmente  e  em  proporção  ao  percentual  das
intervenções  realizadas,  observadas  a  metodologia  de  MEDIÇÃO,  com  a  vistoria  e
acompanhamento  realizado  pela  CPARM  do  62º  BPM.que  adotará  os  seguintes
procedimentos:
a)  provisoriamente: conferir os serviços realizados pela CONTRATADA em consonância
com o previsto no contrato, da proposta respectiva e  medições por técnico/engenheiro da
Diretoria de Apoio Logístico (DAL) da PMMG, ou profissional indicado pela CONTRATANTE
analisando os serviços realizados e, encontrando irregularidade, fixará prazos para correção
pela  CONTRATADA,  ou  aprovando,  confirmará  provisoriamente  os  serviços  realizados,
mediante recibo;
b)  definitivamente:  no  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias  corridos,  contados  após  o
recebimento provisório para a verificação da execução dos serviços contratados, se for o
caso,  e  sendo  aprovados,  nos  exatos  termos  do  Edital  e  da  proposta  vencedora,  será
efetivado o recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo
aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas da Contratante.
III –  O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com as
especificações  constantes  do  Edital,  obriga  a  CONTRATADA  a  providenciar  sob  suas
expensas a realização de novos serviços que atendam a demanda estipulada no memorial
Descritivo (Anexo III),  no prazo máximo de 5 (cinco)  dias corridos,  contados a partir  do
recebimento da notificação, ficando o pagamento suspenso até a efetiva e regular entrega
do objeto em condições de ser aceito.
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IV -  Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM do 62º BPM
reduzirá a termo os fatos ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de
penalidades.
V - Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de
pagamento serão suspensos e considerado a realização dos serviços em atraso, sujeitando-
a a aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras
sanções estabelecidas em lei e neste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA 
3. A Contratada  assegurará  a  garantia  dos  serviços  prestados  e  dos  materiais  por  ela
utilizados, objeto desta licitação, pelo período abaixo descrito, após a entrega definitiva dos
serviços de reforma, reparo e adaptação, assim definidos 

3.1  Vícios aparentes: 90 (noventa) dias, após o recebimento provisório; 
3.2  Vícios redibitórios: 180 (cento e oitenta dias), após a sua constatação; 
3.3 Vícios e patologias estruturais 03 (três) anos, contados a partir do recebimento definitivo,
independentemente da vigência do Contrato
3.4  Na hipótese de prorrogação ou aditamento do contrato, reserva-se a CONTRATANTE o 
direito de exigir reforço da garantia.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira -
SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do
beneficiário  em um dos  bancos  credenciados  pelo  Estado  (Banco  do  Brasil,  Bradesco,
Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do
recebimento  definitivo  do  serviço,  pela  CONTRATANTE,  acompanhado  dos
documentos fiscais, se não houver outro prazo estabelecido no Anexo I, de acordo
com o Art. 1º, do Decreto estadual n.º 40.427 de 21 de junho de 1999.  A Contratante
pagará   à   Contratada,   pelos   trabalhos   executados,  sendo  que  o  pagamento  ocorrerá
mediante a realização das etapas previstas no Memorial Descritivo (Anexo III), mensalmente
e em proporção ao percentual das intervenções realizadas, observadas a metodologia de
MEDIÇÃO, após a confirmação da realização dos serviços  pela CPARM do 62º BPM, com a
apresentação das  notas fiscais de aquisição dos materiais utilizados nas intervenções de
reforma, reparos e adaptações. 
§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do objeto, o prazo de pagamento será
interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.
§ 2º - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento
será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variação “pro - rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação
vigente.
§3º  - Na  ocorrência  de  necessidade  de  providências  complementares  por  parte  da
CONTRATADA,  o decurso de prazo para pagamento será interrompido,  reiniciando-se a
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS
7.1 A CONTRATADA executará os serviços observando rigorosamente o a execução dos
serviços constante do Anexo III, devendo concluílos em um prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias corridos, contados da data de recebimento, pela CONTRATADA, da respectiva
Nota de Empenho, podendo ser prorrogado ou suspenso por motivo de força maior ou caso
fortuito, nos termos da lei, por decisão prévia e expressa da CONTRATANTE.  

7.2 A Contratante poderá determinar ou admitir alteração do prazo estabelecido, atendidas,
sempre, as conveniências administrativas. 
7.3 A  prorrogação  do  prazo  de  execução  dos  serviços  poderá  ocorrer,  a  critério  do
CONTRATANTE, nos termos do artigo 57, da Lei Federal Nº 8.666/93. 
CLÁUSULA OITAVA  - ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente Contrato poderá ser alterado de conformidade com o disposto no artigo 65, da
Lei Federal Nº 8.666/93, com redação dada pelo artigo 1º, da Lei Federal Nº 9.648/98.

CLÁUSULA NONA  - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
As  despesas  com  prestação  do  serviço  indicado  na  Cláusula  Segunda  deste  contrato
correrão por conta da dotação orçamentária: 

1 1251 06 181 141 4232 0001 339039 22 1080

CLÁUSULA DECIMA - DAS OBRIGAÇÕES
Constituem obrigações das partes:
10.1 - Da CONTRATADA
10.1.1 Realizar os serviços no local sob responsabilidade da CONTRATADA e dar garantia
para estes, de acordo com os prazos estabelecidos na proposta, contados a partir da data
da assinatura do presente Instrumento, quando solicitados no instrumento convocatório;
10.1.2 fornecer toda a sua documentação fiscal e técnica referente ao serviço prestado;
10.1.2.1 aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;
10.1.3 responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas
estatuídas pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus
empregados,  como  a  contratados  e  prepostos,  responsabilizando-se,  mais,  por  toda  e
qualquer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas normas, aí
incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências do CONTRATANTE.
Caso este seja chamado a juízo e condenado pela eventual inobservância das normas em
referência,  a  CONTRATADA  obriga-se  a  ressarci-lo  do  respectivo  desembolso,
ressarcimento  este  que  abrangerá  despesas  processuais  e  honorários  de  advogado
arbitrados na referida condenação;
10.1.4 Providenciar   para   que   o   local   de   execução   dos   serviços   tenha   instalações
necessárias,   tais   como:   barracões   para   depósito   de   materiais;   sanitários   e   tapumes;
ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a uma boa execução da adaptação; 
10.1.5 Executar,   dentro   da   melhor   técnica,   os   serviços   contratados,   obedecendo
rigorosamente às condições do Edital do Pregão Eletrônico nº 24/2015 – 11º BPM e seus
Anexos, as demais cláusulas deste Contrato, a proposta apresentada, as normas da ABNT,
especificações, projetos e instruções da fiscalização da Seção de Engenharia da Diretoria de
Apoio Logístico ou profissional indicado pela CONTRATANTE; 
10.1.6 Assegurar  até   o   recebimento  definitivo  dos  serviços  pelo  62º  BPM,  a  proteção  e
conservação de tudo que já tiver sido executado; 
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10.1.7   Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob
sua responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização realizada pelo responsável técnico
da PMMG ou profissional indicado pela CONTRATANTE 
10.1.8 Facilitar  a  fiscalização da PMMG, na  inspeção dos serviços no horário normal  de
trabalho, prestando todas as informações solicitadas pelo Responsável Técnico; 
10.1.9 Providenciar  a  colocação  de placas  no  local  do   imóvel  que  sofrerá   a  adaptação,
conforme modelos e local indicado pela PMMG. 
10.1.10  Informar   à   fiscalização   da   PMMG   a   ocorrência   de   quaisquer   atos,   fatos   ou
circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, dentro do prazo
previsto  no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir  a situação, com registro  no
competente Diário de Serviços; 
10.1.11  Responsabilizarse,   única   e   exclusivamente,   pela   qualidade,   resistência   e
estabilidade dos serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos,
cálculos e projetos que a informam;
10.1.12  Estabelecer   normas   de   segurança   e   tomar   as   providências   que   visem   à   total
segurança dos operários e de terceiros no perímetro do local de execução dos serviços; 
10.1.13 Responsabilizarse pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários
e trabalhistas, resultantes da contratação dos serviços de reparo e adaptação, bem como
pelo registro do contrato junto ao CREA/MG; 
10.1.14  Ser   responsável   pelo   acompanhamento   e   controle   tecnológico   dos   serviços,
conforme previsto nas especificações técnicas particulares aos serviços contratados, normas
da DAL/PMMG e normas técnicas brasileiras; 
10.1.15 O responsável técnico da Contratada deverá,  quando solicitado pela Contratante,
emitir  mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela
Contratante, durante o período estipulado pela legislação vigente; 
10.1.16  O 62º BPM poderá, por intermédio do responsável técnico ou designado por ele,
aferir   os   testes   e   ensaios   de   controle   tecnológico,   utilizandose   das   instalações   e
instrumentos da Contratada. 
10.1.17 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento
de   taxas  e  emolumentos,   incumbindose  de  aprovação  das   licenças  necessárias  a   sua
execução, se for o caso; 
10.1.18 Responsabilizarse por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local
de execução dos serviços, quer para outro local; 
10.1.19 Encaminhar ao preposto da Contratante, até 5 (cinco) dias após o recebimento da
Nota   de   Empenho,   uma   cópia   da   ART   –   Anotação   da   Responsabilidade   Técnica   da
adaptação no CREA/MG; 
10.1.20  Programar, quando solicitado, visitas ao local do imóvel da adaptação em conjunto
com a fiscalização do 62º BPM; 
10.1.21 Manter   à   frente   dos   trabalhos   um   responsável   técnico   com   total   poder   para
representála junto à fiscalização do 62º BPM; 
10.1.22 Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a
fiscalização da Contratante, que lançará a devida justificativa no diário de serviços;
10.1.23   Designar,   para   a   execução   dos   serviços   contratados,   empregados   com   bons
antecedentes, reservandose a CONTRATANTE o direito de impugnar aquele que, a seu
juízo, não preencha as condições exigíveis para os serviços pertinentes; 
10.1.24  Responsabilizarse, além dos serviços específicos de adaptação e reparos, pelas
ligações provisórias e definitivas de água, esgoto, instalações de luz e força, de modo que,
ao   ser   dada   por   concluída,   possa   o   imóvel/estabelecimento   entrar   em   funcionamento
imediatamente. 
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10.1.25   Manter os empregados designados para a execução da adaptação devidamente
equipados com equipamentos de segurança individual (EPI) referente à função exercida no
local, observando, inclusive, todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 
10.1.26  Substituir os empregados que, por qualquer motivo, não satisfizerem as condições
requeridas pela natureza dos serviços ou se portarem de maneira incompatível para o local,
quando exigido pela Contratante; 
10.1.27  Responsabilizarse  pela   freqüência  e  cumprimento  dos horários  estabelecidos e
pela permanência dos empregados em serviço, incumbindose de substituir, imediatamente,
os que se afastarem por  licença médica,   férias ou não comparecimento ao  trabalho por
qualquer motivo, de maneira que, em nenhum momento, o serviço sofra interrupções, sem
ônus para a Contratante; 
10.1.28   Responsabilizarse   em   manter   para   a   execução   dos   serviços,   empregados   de
confiança,   disciplinados   e   que   possuam   documento   de   identidade,   atestado   de   bons
antecedentes e documentos trabalhistas absolutamente em dia; 
10.1.29 Acatar todas as orientações advindas do 62º BPM, por intermédio do responsável
pela fiscalização deste contrato com relação à  adaptação, prestando  informações exatas
sobre os serviços desenvolvidos, não criando embaraços, bem como permitir, a qualquer
tempo, a vistoria de suas instalações, veículos e equipamentos; 
10.1.30   Refazer,  sem quaisquer  ônus para a Contratante,   todos os serviços porventura
inadequadamente executados; 
10.1.31 Observar, rigorosamente, o Código Civil Brasileiro, principalmente no que tange à
Responsabilidade Civil, as Normas Técnicas da ABNT e as leis e regulamentos pertinentes; 
10.1.32  Transportar o pessoal, materiais e/ou equipamentos até os locais de trabalho, em
veículos   apropriados,   adotando   todas   as   providências   cabíveis   para   evitar   acidentes   e
responsabilizandose pelos danos pessoais e materiais que porventura possam ocorrer; 
10.1.33 Receber, conferir, guardar e zelar pelos bens da PMMG que lhe forem confiados, os
quais   ficarão   sob   sua   responsabilidade,   até   o   recebimento   definitivo   dos   serviços,
comprometendose   com   todos   os   ônus   para   a   devolução   em   perfeito   estado   de
conservação, ao Almoxarifado do 62º BPM; 
10.1.34  Manter   contato   permanente,   através   de   seu   preposto,   com   a   área   gestora   do
Contrato para tratar de assuntos relativos à adaptação; 
10.1.35 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições apresentadas quando
da participação na do Pregão Eletrônico nº 24/2015. 

10.2 - Da CONTRATANTE
10.2.1 comunicar  à  CONTRATADA,  imediatamente  e  por  escrito,  toda  e  qualquer
irregularidade,  imprecisão  ou  desconformidade  verificada  na  execução  do  contrato,
assinando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas às sanções
legais e contratualmente previstas;
10.2.2 promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;
10.2.3  fiscalizar a execução do contrato, através do Chefe da Seção Logística do 62º BPM
do que se dará ciência à CONTRATADA;
10.2.4 assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena
execução do contrato;
10.2.5 efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
O  descumprimento  total  ou  parcial  deste  Contrato  ensejará  à  aplicação  das  sanções
previstas no artigo 18 do Decreto estadual nº. 44.431/2006, a saber: 
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I  -  ADVERTÊNCIA ESCRITA,  comunicação  formal  de  desacordo  quanto  à  conduta  do
fornecedor  sobre  o  descumprimento  de  contratos  e  outras  obrigações  assumidas,  e  a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção.
II - MULTA, nos seguintes índices percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
serviço não realizado;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso superior a
30 (trinta) dias, ou, ainda, no caso de não entrega do serviço, ou sua entrega 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.
III - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos
do artigo 6º, da Lei estadual nº 13.994, de 2001 e nos artigos 26 e 27 do Decreto estadual nº
44.431/06;
IV  -  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da  punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que
aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso anterior.
V - o valor da multa aplicada nos termos do inciso  II  será retido dos pagamentos devidos
pela Administração ou cobrado judicialmente. 
VI - as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 
VII  -  a  pena  de  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  com  as  demais  sanções
restritivas  de direitos,  conforme disposto  no  §  3º,  do  artigo  18,  do  Decreto  estadual  nº
44.431/06.
§1º -  As sanções previstas no inciso I poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de
acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de
5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.
§2º - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo
de força maior ou caso fortuito.
a) - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra,
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou
acontecimentos  assemelhados  que  fujam  ao  controle  razoável  de  qualquer  das  partes
contratantes.
§3º -  Findo  processo  punitivo,  caso  o  CONTRATADO  não  tenha  nenhum  crédito  para
pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento
até que a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.
§ 4º - As multas estipuladas no inciso II desta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses
de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas.
§ 5º -  O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à CONTRATANTE no prazo de 2
(dois) dias úteis.
§ 6º - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em
parte, quando o atraso na entrega do serviço for devidamente justificado pela CONTRATADA
e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa
execução das obrigações assumidas.
§ 7º -  Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar  e  Contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  –  CAFIMP,  após  processo
administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas
situações previstas nos artigos 24 e 25, do Decreto estadual nº 44.431/06.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização  da  execução  do  contrato  será  exercida  por  agente  do  CONTRATANTE,
através do Chefe da P/4 da 62° BPM. Para tanto, competirá zelar pela perfeita exação do
pactuado, em conformidade com o previsto no Edital,  na proposta da CONTRATADA e
neste instrumento. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido,
fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a
falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total,
do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.
§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na
execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes
de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.
§ 2º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto
do serviço ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus
anexos e da proposta da CONTRATADA.
§ 3º - Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do
contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendoo por
escrito,  bem assim das providências  exigidas  da CONTRATADA para  sanar  a   falha  ou
defeito apontado. 

§ 4º  Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do contrato, ainda
que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO
Executado o Contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos artigos 73, 74 e 75, da Lei
Federal Nº 8.666/93, pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Material
(CPARM) do 62º BPM.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente Contrato terá seu prazo de vigência até 31/06/2016, a partir de sua assinatura,
sem prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula Quinta. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Da ALTERAÇÃO
O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais,
bem como acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do § 1º do artigo
65, da Lei federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Das decisões proferidas pela Administração caberão:
I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos
casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do
contrato;
II - Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de
que não caiba recurso hierárquico;
III - Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do
ato.
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Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem
praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias
úteis  ou,  nesse  mesmo  prazo,  fazê-lo  subir  devidamente  informado  à  autoridade
competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados do recebimento do processo, sob pena de responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO
Este  contrato  poderá  ser  rescindido  unilateralmente  total  ou  parcialmente  nos  casos
previstos nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei federal nº 8.666/93, e amigavelmente
nos termos do Art. 79, inciso II, combinado com o Art. 78 da mesma Lei.
Parágrafo Único - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA,
fica a CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor
dos prejuízos comprovados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
I  - A tolerância  com qualquer  atraso  ou  inadimplência  por  parte  da  CONTRATADA não
importará, de forma alguma, em alteração contratual.
II - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o serviço ora ajustado.
Caso o serviço de manutenção técnicas seja, por força de previsão legal ou contratual, de
responsabilidade  de  terceiro,  a  CONTRATADA  será  solidariamente  responsável  pelos
mesmos,  respondendo,  assim,  por  eventuais  falhas,  defeitos  ou  danos  decorrentes  da
mencionada prestação de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma
resumida,  em  obediência  ao  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  61  da  Lei  federal  nº
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO
Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste
contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado
este  contrato  que,  depois  de  lido  e  achado  de  acordo,  será  assinado  pelas  partes
contratantes e pelas testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o
mesmo valor original.

Manhuaçu /MG, _____ de ___________ de 2015.

CONTRATANTE
(Nome completo, CPF e RG)

CONTRATADA
(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA 
         (Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA
(Nome completo, CPF e RG)
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