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Critério de Julgamento: Menor Preço Global
Data/Hora da Sessão Pública: 16/12/2021, às 09h00min

 
 

Licitação com participação ampla
 

 
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa de
arquitetura/engenharia destinada a executar a reforma e ampliação do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira
em Ubá/MG, situado na Rua Tenente Caio Xavier de Castro, no 250, Bairro
Derminas – CEP 36.507-060 – Ubá/MG, compreendendo uma área total de
intervenção de aproximadamente 1441,23 m2., com o emprego de mão-de-obra
qualificada, todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos
serviços, sob responsabilidade da empresa Contratada, conforme especificações
constantes e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

 

RECIBO
 

A Empresa __________________________ CNPJ n°. ____________________,
retirou o Edital de Licitação acima referenciado e deseja ser

informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos
e impugnações pelo e-mail:

_________________________________________________________________________.
___________________________________, aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________
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(Assinatura)

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE
PREENCHIDO E REMETIDO À SEÇÃO DE COMPRAS/4ª RPM -
JUIZ DE FORA/MG PELO E-MAIL: p4-
em4rpm@pmmg.mg.gov.br
Para eventuais comunicações aos interessados, quando
necessário.
 
A PMMG não se responsabiliza por comunicações à empresa que
não encaminhar este recibo ou que prestar informações incorretas
no mesmo.
 
Os interessados deverão comunicar imediatamente eventuais
atualizações ou modificações do e-mail, sob pena de ser
considerado válido o encaminhamento direcionado ao e-mail
declarado.
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1. PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Policia Militar Minas Gerais
representada pelo Estado-Maior da Quarta Região de Polícia Militar (EM / 4ª RPM),
torna pública a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o
regime de empreitada por preço global, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, em sessão
pública a ser realizada na Sala 07 (sete) da 104ª Cia Escola do Estado Maior da 4ª
Região da Polícia Militar, localizada na Rua Tenente Luiz de Freitas, s/nº, Quartel
do 2º Batalhão da Polícia Militar, Bairro Santa Terezinha,Cidade de Juiz de
Fora/MG, CEP 36.045-560, destinada à Contratação de empresa de
arquitetura/engenharia destinada a executar a reforma e ampliação do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira
em Ubá/MG, conforme condições a seguir.
A licitação será regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e
amparada pela Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de
2006; pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826,
de 31 de julho de 2013; pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº. 47.524, de 6 de novembro de
2018, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996; pela Resolução SEPLAG nº. 13, de
07 de fevereiro de 2014, nº. 58, de 30 de novembro de 2007 e nº 93, de 28
novembro de 2018; pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º
9.576, de 6 de julho 2016, e as condições estabelecidas nesse edital e seus
anexos, que dele constituem parte integrante e inseparável para todos os efeitos
legais.

O edital de licitação encontra-se à disposição dos interessados no site:
www.policiamilitar.mg.gov.br, link “Licitações” e no site www.compras.mg.gov.br.

1.1. O credenciamento para a licitação será realizado pela protocolização
dos envelopes contendo a documentação exigida e a proposta de preços
relativos ao certame, de 09h00min até às 09h59min do dia 16 de 
dezembro de 2021, obedecendo, ainda, o disposto no item 7 deste Edital.
1.2. A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação
será realizada às 10h00min do dia 16 de dezembro de 2021.
1.3. Tanto o credenciamento quanto a abertura dos envelopes serão
realizados no Sala 07 (sete) da 104ª Cia Escola do Estado Maior da 4ª
Região da Polícia Militar, localizada na Rua Tenente Luiz de Freitas,
s/nº, Quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar, Bairro Santa
Terezinha,Cidade de Juiz de Fora/MG, CEP 36.045-560.
1.4. Na data e horário marcado para a presente licitação proceder-se-á a
abertura do envelope de nº 01, correspondente à “1ª FASE/HABILITAÇÃO ”,
quando então a Reunião será suspensa, para que a Comissão de Licitação da
Unidade - CLU proceda à análise da documentação, até as 15h00min da mesma
data. A partir de 15h00min, com o resultado da habilitação, não havendo
recurso, consignando-se em Ata, será aberto o envelope de nº 02,
correspondente à “2ª FASE/PROPOSTA”, nos termos deste Edital.
1.5. Para todas as referências de tempo contidas neste edital será
considerado o horário oficial de Brasília.
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1.6. Será registrada Ata da Sessão Pública, na qual serão registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes em relação ao
certame, valendo como forma de publicidade dos atos e como recibo de
documentos citados neste edital, da qual serão fornecidas cópias autenticadas
pela Comissão Especial de Licitação a todos os licitantes presentes na respectiva
reunião, bem como disponibilizada cópia digital para consulta no site
www.compras.mg.gov.br e encaminhada via e-mail aos licitantes participantes.
1.6.1. Havendo manifestação da intenção de recurso ou qualquer outro
fato que cause adiamento ou suspensão da sessão pública, será comunicado
aos participantes a data, hora e local de retomada da sessão.
1.6.2. Para cada reunião da Sessão Pública será consignada uma Ata,
enumerando os licitantes presentes, citando os atos já realizados, mencionando
as circunstâncias da suspensão/adiamento da reunião anterior, e prevendo os
atos a serem realizados a partir da retomada do certame.

 
2. MEMBROS DA COMISSÃO  DE LICITAÇÃO DA UNIDADE

2.1. Conforme Ato do Comando publicado no BI nº 031/2021, de
24/08/2021, os membros da Comissão Especial de Licitação e Equipe de Apoio
são:

PRESIDENTE: Rogério Ferreira da Silva, Cap PM
MEMBRO: Fernando Luiz Fidélis, 2º Sgt PM
MEMBRO: Rodrigo Nascimento de Souza, Cb PM

2.1.1. Equipe de Apoio
MEMBRO: Bruno Alexandre Meirelles, Cb PM
MEMBRO: Tatiane da Silva Durães Vilhaça, Assessora
Jurídica
MEMBRO:  Aline Emanuelle R. dos Santos, ASPM

2.1.2. Suplentes
PRESIDENTE: Jorge Luiz Ferreira Costa, 1º Ten PM
MEMBRO: Geraldo Magela da Cruz Junior, 2º Sgt PM
MEMBRO: Humberto Peluso, 2º Sgt PM

 
3. DO OBJETO

3.1. A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa de
arquitetura/engenharia destinada a executar a reforma e ampliação do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira
em Ubá/MG, situado na Rua Tenente Caio Xavier de Castro, no 250, Bairro
Derminas – CEP 36.507-060 – Ubá/MG, compreendendo uma área total de
intervenção de aproximadamente 1441,23 m2., com o emprego de mão-de-obra
qualificada, todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos
serviços, sob responsabilidade da empresa Contratada, conforme especificações
constantes e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

 

4. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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4.1. O valor global máximo aceito pela PMMG, para execução dos
serviços, objeto desta licitação, é de R$ 1.104.000,00 (UM MILHÃO CENTO E
QUATRO MIL REAIS).
4.2. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
das dotações orçamentárias abaixo, bem como nas demais dotações e fontes de
recursos previstas, correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos
exercícios futuros.

1261.12.362.107.4309.0001.33.90.39 - Fontes: 10,13,23.
4.3. Sempre que a vigência do Contrato ultrapassar a vigência dos
respectivos créditos orçamentários, será providenciada dotação orçamentária
própria para cobertura do período subsequente.
 

5. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO

5.1. Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório,
poderão ser realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser
enviados à Comissão de Licitação até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada
para a sessão pública, nos termos do artigo 41, §2º da Lei Federal nº 8.666/93.
5.2. Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados por
escrito, por meio do e-mail: p4-em4rpm@pmmg.mg.gov.br

5.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os
interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço
completo, telefone e e-mail).
5.2.2. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão Especial de
Licitação - CEL, por escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram
integral e corretamente as solicitações de retirada do Edital.

5.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por
cidadão ou por licitante, até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada
para abertura da licitação, cabendo à Comissão Especial de Licitação - CEL decidir
sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.3.1. O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação
dirigido à Comissão Especial de Licitação - CEL, a ser protocolizado junto
Seção de Compras da 4ª RPM - Rua Tenente Luiz de Freitas, s/nº, Quartel
do 2º Batalhão da Polícia Militar, Bairro Santa Terezinha,Cidade de Juiz de
Fora/MG, CEP 36.045-560, de segunda a sexta-feira (exceto dia
03/12/2021), no horário de 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, e às
quartas-feiras, no horário de 08h30 às 12h30, em envelopes separados,
lacrados, rubricados, marcados, como restritos e identificados com os
dados da empresa licitante e do processo licitatório, assim como, de modo
alternativo, protocolizado para o e-mail p4-em4rpm@pmmg.mg.gov.br,
observado o prazo previsto no subitem 5.3 deste ato convocatório,
fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem
necessárias.
5.3.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será
comunicada aos interessados.

5.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as
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respectivas respostas, serão divulgados pela Comissão Especial de Licitação -
CEL no Portal de Compras por meio do endereço
http://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitação, bem como
comunicado aos licitantes que apresentarem recibo do edital solicitando serem
notificados dos atos a ele referentes.
5.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos
aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração
e os licitantes.
5.6. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
5.7. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não
fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.
5.8. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
5.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia
do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias consecutivos. Só
se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administração.
 

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
6.1. Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente
autorizadas a atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que
conheçam todas as exigências contidas neste Edital,devidamente cadastrados ou
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária
qualificação, nos termo do art. 22, § 2º da Lei 8.666/93.
6.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
6.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos
beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto 47.437, de 26 de junho de
2018 se dará da seguinte forma:

6.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar
Federal nº 123, de 2006;
6.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326,
de 24 de julho de 2006;
6.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
6.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do
art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;
6.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei
Federal nº 11.488, de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.

6.4. Os beneficiários enquadrados no item 6.3 deste edital deverão
declarar, segundo sugestão do item 8.10.1.2 deste edital, que cumprem os
requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a usufruir do
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tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar
nº 123, de 2006, nos termos do parágrafo único do art. 13 Decreto Estadual nº
47437, de 2018.
6.5. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

6.5.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
6.5.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;    
6.5.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei 8666, de 1993;
6.5.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, conforme art. 45 do Decreto Estadual nº 45.902 de 2012;
6.5.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei 8666, de 1993;
6.5.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54,
II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
6.5.7. Possuam em seu quadro societário, servidor público da ativa ou
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista,
mediante apresentação de atestado de declaração de inexistência de fato
impeditivo;
6.5.8. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art.9° da
Lei Federal n° 8.666/93;
6.5.9. Estiverem reunidas em consórcio.

6.6. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
6.7. A participação neste certame implica na aceitação de todas as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório.

 
7. DA SESSÃO PÚBLICA
7.1. A proponente deverá habilitar-se à licitação apresentando para protocolo
2 (dois) envelopes fechados, contendo na parte externa informações que permitam
identificar o conteúdo,.

7.1.1. Não serão aceitos envelopes protocolados após encerrada a fase de
credenciamento dos licitantes, observando os horários descritos no item 1.2
deste edital.
7.1.2. Cada envelope deverá indicar em sua parte externa e frontal os
seguintes dizeres:
 

 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
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DÉCIMA QUARTA REGIÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021
 

(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO
LICITANTE)

ENVELOPE Nº 1 –
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

 
ou
 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE
PREÇOS

 

 
7.2. Na data e hora marcada para a realização da licitação, a Comissão de
Licitação da Unidade procederá a abertura do ENVELOPE DE Nº 1 contendo a
documentação relativa à “1ª Fase / Habilitação”, adotando os seguintes
procedimentos:

7.2.1. Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo
envelope, procedendo a sua análise nos termos deste Edital e legislação
específica;
7.2.2. Habilitação das empresas que cumprirem as exigências
prefixadas no item 8 deste Edital, rubricando a documentação juntamente
com os representantes credenciados dos proponentes;
7.2.3. Devolução do ENVELOPE Nº 2, contendo a documentação
relativa à “2ª Fase / Proposta”, fechado, consignando o ocorrido em Ata,
com valor de recibo, à participante inabilitada, desde que não haja recurso
ou, se interposto, após sua denegação.

7.3. Após os procedimentos da "1ª Fase / Habilitação", será realizada a
abertura do ENVELOPE DE Nº 2, relativa à “2ª Fase / Proposta”, contendo a
documentação das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo para
interpor recurso ou desistência de todos os licitantes da manifestação recursal,
consignando-se em Ata, adotando os procedimentos previstos no item 9 deste
edital.
7.4. Para abertura dos trabalhos, a Comissão poderá conceder 15
(quinze) minutos de tolerância, contados do horário inicialmente fixado, desde
que caracterizado o interesse da Adminstração. Ultrapassado o horário para
recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão
permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou
proposta de preços apresentada. 

 
8. DO CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO

8.1. Para participação na sessão pública, o fornecedor deverá credenciar-
se, nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018
e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores , até o 3º
dia anterior ao recebimento das propostas, conforme artigo 22, §2º da Lei
Federal n° 8.666/93.
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8.1.1. O protocolo de entrega dos documentos no Cadastro Geral de
Fornecedores-CAGEF, não poderá ser utilizado para fins de credenciamento,
que somente se dará com a apresentação do CADASTRAMENTO, emitido
pela SEPLAG, no original ou cópia autenticada, cuja autenticidade será
verifica pela Comissão Especial de Licitação - CEL, consultando o site oficial,
mencionado no item anterior;

8.2. Na sessão pública para recebimento da documentação da habilitação
e das propostas, o proponente/representante deverá se apresentar para
credenciamento junto à Comissão Especial de Licitação (C.E.L) devidamente
munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo,
ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento com
foto equivalente.
8.3. Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de
procuração pública ou particular, conforme modelo ANEXO V, ou, ainda, carta de
credenciamento, conforme modelo apresentado no ANEXO V com os dados de
identificação do representante, devendo constar expressamente poderes para
participar de todos os atos referentes ao procedimento licitatório, inclusive
interpor ou desistir de recursos.
8.4. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento
não inabilitará o licitante, mas a ele não será conferida a condição de
representado, por conseguinte não podendo se manifestar durante a sessão, ou
enquanto perdurar o defeito de representação.
8.5. Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto,
contrato social, ou documento equivalente e da última alteração estatutária ou
contratual, devidamente registrado na junta comercial, no qual estejam
expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura.
8.6. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o
único admitido a intervir nas etapas desta licitação e a responder por sua
representada, para os atos e efeitos relativos ao procedimento licitatório.
8.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para
mais de uma empresa licitante.
8.8. O Licitante que desejar nomear representante para todos os atos,
inclusive para a assinatura de contratos e/ou aditivos deverá apresentar
Instrumento Procuratório Público.
8.9.  

8.9.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações
realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as
propostas apresentadas por seu representante, sendo que o
credenciamento do representante do fornecedor implicará responsabilidade
pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização
das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

8.10. Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 18:00h.
8.11. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no item 6.3 que
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal
nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 47.437,  de 26 de junho de
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2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, de 2016 deverá
comprovar a condição de beneficiário no momento do seu credenciamento ou
quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao
cadastramento da proposta comercial.

8.11.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de
beneficiário até o momento do registro de proposta, o fornecedor não fará
jus aos benefícios lista dos no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.

8.12. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO
8.12.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como substituto de documento
dele constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a
validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com
a validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado
documento novo com a validade em vigor.

8.12.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de
validade vencido, deverá ser apresentado o documento exigido para o
certame com a validade em vigor.
8.12.1.2. Serão analisados no CRC somente os documentos
exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.
8.12.1.3. 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.
8.12.1.4. A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado.

8.12.2. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ
do fornecedor.

8.12.2.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz,
todos os documentos deverão estar em nome da matriz;
8.12.2.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
8.12.2.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome
da matriz;
8.12.2.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica
ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.12.3. 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 por membro da Comissão Especial de Licitação
- CEL, no momento da análise do CADASTRAMENTO.
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8.12.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente,
às punições legais cabíveis.
8.12.5. Aos beneficiários listados no item 6.3 será concedido prazo de
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista,
contado a partir da divulgação da análise dos documentos de
habilitação do licitante melhor classificado, conforme disposto no
inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho
de 2018.

8.12.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor.

8.12.6. A proponente deverá habilitar-se à licitação apresentando para
protocolo 2 (dois) envelopes fechados, conforme orientações do item 7
deste edital.

8.12.6.1. O ENVELOPE Nº 1 - Fase / Habilitação deverá estar
fechado, lacrado e rubricado, e conter os documentos abaixo
enumerados, assinados ou rubricados manualmente pelo
representante legal da empresa licitante ou por seu procurador
legalmente constituído, em todas as folhas, observadas as exigências a
seguir.

8.13. REGULARIDADE JURÍDICA:
8.13.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais e das declarações apresentadas.

8.13.1.1. O representante da empresa licitante, para participação
nesta licitação, deverá estar munido de procuração, que lhe permita
assinar documentos e decidir em nome de seu representado, inclusive
quanto à desistência de interposição de recurso.

8.13.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
8.13.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
8.13.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
8.13.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País.
8.13.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s)
responsável(is) técnico(s), da região a que estiverem vinculados.

8.13.6.1. Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado,
poderá representar mais de uma licitante.
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8.13.7. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente,
na data da licitação, o(s) profissional(is) de nível superior detentor(es) de
atestado(s) técnico(s) referido(s) no subitem 8.9.1. Esta comprovação
deverá ser feita por meio da apresentação de cópia da Ficha de Registro de
Empregados - RE, da Folha do Livro de Registro de Empregados, do Ato
Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do
detentor do Atestado da Capacidade Técnica, ou de Contrato de prestação
de serviço.

8.13.7.1. Caso a licitante opte pela cópia da folha do Livro de
Registro de Empregados, deverá apresentar, no momento da licitação,
o Livro original para autenticação pela Comissão especial de Licitação -
CEL.

8.13.8. Atestado de regularidade para contratação com o Poder
Público, emitido por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas (CEIS), conforme Portaria CGU nº. 516, de 15 de março de
2010.

8.14. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
8.14.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda - CNPJ;
8.14.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
8.14.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante,  Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

8.14.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros.
8.14.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de
contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a
inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais
por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT, que poderá ser
solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

8.14.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade
social e perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
8.14.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de
2011, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
8.14.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá
ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas
de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
8.14.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição
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mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual  do domicílio
ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.15. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
8.15.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses;
8.15.2. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser
atualizado, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de
apresentação de proposta, pela variação do IGP-DI (índice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV)
ocorrida no período, ou de outro indicador que o venha substituir,
comprovando que a licitante possui boa situação financeira, avaliada pelos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
iguais ou superiores a 1.

8.15.2.1. Entende-se por apresentados na forma da Lei, o Balanço
Patrimonial e Demonstrações Contábeis, devidamente datadas e
assinadas pelo responsável da empresa, e por profissional de
contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional
de Contabilidade.

8.15.3. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser
apresentados em cópia autenticadas das folhas do livro diário em que se
encontram transcritos, acompanhados de cópia autenticadas dos termos
de abertura e encerramento dos respectivos livros, ou por publicações em
jornais de grande circulação ou diário oficial, quando se trata de Sociedade
Anônima.
8.15.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil
Digital – ECD, bem como as sociedades empresárias que facultativamente
aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Normativa da Receita Federal
do Brasil nº 1.774, de 22 de dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD
para os fins previstos no item 8.8.2 deste edital.
8.15.5. No caso de empresa constituída há menos de 1 (um) ano,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período da existência da sociedade, observado o
disposto no item 8.8.7.
8.15.6. A composição da boa situação financeira da empresa será
verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue,
considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores
ou iguais a 1 (um), extraídos das seguintes fórmulas:

 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = -----------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

 
Ativo Total

SG = -----------------------------------------------------------------------
Passivo Circulante + Exigível a longo prazo
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Ativo Circulante
LC = -----------------------------------

Passivo Circulante
 

8.15.7. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um)
em qualquer um dos índices apresentados no subitem anterior, o mesmo
deverá apresentar comprovação do valor do patrimônio líquido mínimo de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, conforme art. 31, §
3º da Lei Federal nº 8.666/93.
8.15.8. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regimento
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço
patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica do último Exercício;

8.15.8.1. A pequena empresa deverá apresentar, conjuntamente
com a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do Último
Exercício, a ficha de inscrição estadual na qual conste a opção pelo
Simples Nacional, podendo a Comissão Especial de Licitação - CEL, na
sua falta, consultar a opção por este regime através do site:
http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

8.16. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
8.16.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o
objeto da licitação, através da apresentação dos seguintes documentos:

8.16.1.1. Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público
ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo
Técnico – CAT, específica(s) para os serviços referido no(s)
Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) para
ser(em) o(s) responsável (is) técnico(s) da obra, executou(aram) ou
fiscalizou(aram) serviços que sejam compatíveis com o objeto deste
Edital, inclusive em quantidade.
8.16.1.2. A Certidão de Acervo Técnico – CAT deve envolver os
serviços: Estudo do problema para início de realização dos serviços;
Instalação inicial das rês, mobilização e desmobilização, canteiro de
obra, administração local (conforme orientação descrita no memorial
descritivo anexo II a este edital), terraplanagem e trabalhos em terra,
fundações, estrutura de concreto, laje de piso em concreto, alvenaria e
divisões, impermeabilização, coberturas e forros, instalações elétricas,
telefônica, sistema de prevenção contra descargas atmosféricas,
materiais quadro de distribuição, instalação hidráulica, prevenção e
combate a incêndio, serralheria, revestimentos, peitoril e soleiras,
pavimentação, pintura, bancada, demolição, diversos, urbanização,
limpeza geral.
8.16.1.3. A Certidão de Acervo Técnico – CAT de que trata o subitem
acima, expedida com base no Acervo Técnico Profissional, será exigida
dos profissionais, legalmente habilitados como Engenheiro Civil ou
Arquiteto, conforme Resoluções nºs 1.010/2005 e 1.025/2009, ambas
do CONFEA e Resolução nº 93/2014 do CAU/BR.
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8.16.1.4. A comprovação do vínculo profissional deverá ser feita por
meio de apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social, ou contrato social que demonstre a condição de sócio do
profissional, ou declaração de contratação futura do profissional, com
anuência deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestação de
serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum.
8.16.1.5. Os profissionais indicados pela licitante, para fins de
comprovação de capacitação técnico-profissional, deverão participar
do serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por
profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administração, conforme determina o art. 30, §10, da
Lei Federal nº8.666/93.
8.16.1.6. Declaração da empresa licitante de que apresentará, no
ato da assinatura do contrato, os documentos que comprovem que
possui em seu quadro Responsável Técnico de nível superior com
habilitação na área de Engenharia Civil ou Arquiteto devidamente
registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), detentor de
atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço com
características compatíveis com objeto desta licitação.

8.16.2. Os atestados deverão conter:
8.16.2.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone).
8.16.2.2. Local e data de emissão.
8.16.2.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do
responsável pela veracidade das informações.
8.16.2.4. Período da execução da atividade.

8.16.3. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro,
todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da CONTRATANTE
e local em que foram executadas as atividades.
8.16.4. Quanto à realização de visita técnica, será observado o
seguinte:

8.16.4.1. A proponente poderá proceder a visita ao local
onde será executado o serviço, com objetivo de inspecionar o
local dos serviços e obter, por ela mesma e sob sua
responsabilidade e risco, todas as informações julgadas
necessárias, para subsidiar a preparação de sua proposta
para a execução dos serviços.
8.16.4.2. As visitas deverão acontecer até o último dia útil anterior à
abertura das propostas, devendo ser agendadas no CTPM-Ubá com o
Cap. Arrigui, pelo telefone (32) 3531-1452, nos dias úteis, de 8h00min
às 12h00min e de 13h30min às 17h00min, exceto às quartas-feiras
que será de 8h30mim às 13h00min.
8.16.4.3. Na visita técnica serão disponibilizados os projetos que irão
subsidiar os demais serviços para a execução dos serviços.
8.16.4.4. Após a visita, será emitida a Declaração de Visita Técnica,
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que deverá ser apresentada conforme anexo V deste edital.
8.16.4.5. Todos os gastos relacionados à visita técnica correrão por
conta da licitante.
8.16.4.6. O licitante poderá deixar de realizar a visita técnica,
assumindo o ônus da impossibilidade de alegação posterior de
desconhecimento das condições locais e demais aspectos
técnicos da execução do objeto, em especial quanto a
desconhecimento da infraestrutura existente, que não serão
consideradas como razão válida para reclamação após a
adjudicação do serviço, neste caso apresentando declaração
de dispensa de vistoria, conforme item 8.17 e anexo V deste
Edital.

8.17. DECLARAÇÕES:
8.17.1. Serão exigidas as declarações constantes do anexo V, nos
casos em que se aplicarem;

8.17.1.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do
art. 7º da Constituição Federal, conforme inciso V do art. 27 da Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, declaração de que o licitante
não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma
hipótese emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz, na forma da lei.
8.17.1.2. Para cumprimento do parágrafo único do art. 13 do
Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, quanto aos
beneficiários enquadrados no item 6.3, declaração, segundo item 6.4,
de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art.
42 ao art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro
de 2006.
8.17.1.3. Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à
participação no certame.
8.17.1.4. No caso de se exercer a opção de vistoriar, será
exigida Declaração de Vistoria Técnica, observado o regramento deste
edital e do termo de referência, o local onde serão executados os
serviços objeto da licitação. Alternativamente, a declaração de dispensa
de vistoria técnica, na qual o interessado assume o ônus da
impossibilidade de alegação posterior de desconhecimento das
condições locais e demais aspectos técnicos da execução do objeto.
8.17.1.5. Declaração de compromisso de utilização de produtos e
subprodutos de madeira de origem nativa de procedência legal, de que
trata o Decreto Estadual nº 44.903/08.
8.17.1.6. Declaração de que não possui em seu quadro societário
servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de
sociedade de economia mista.

 
9. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. O ENVELOPE Nº 2 - Proposta de Preços deverá ser entregue
observado o disposto no item 7 deste edital, devendo estar fechado, lacrado e
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rubricado, e conter a PROPOSTA COMERCIAL e PLANILHAS ACESSÓRIAS,
assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa
licitante ou por seu procurador legalmente constituído, em todas as folhas,
observadas as exigências a seguir.
9.2. A apresentação ENVELOPE Nº 2 - Proposta de Preços nesta licitação
será considerada como evidência de que a licitante examinou completamente o
Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve da
Comissão Especial de Licitação (CEL) as informações satisfatórias sobre qualquer
ponto duvidoso, e considera que o Edital desta licitação lhe permitiu preparar a
proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória, conforme
artigo 47 da Lei Federal nº 8.666/93.
9.3. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão
Permanente de Licitação, conforme disposto no § 6º, artigo 43, da Lei Federal nº
8.666/93.
9.4. PROPOSTA COMERCIAL

9.4.1. Conforme modelo anexo a este Edital ANEXO IV, deverá conter,
necessariamente, as seguintes informações:

9.4.1.1. Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ,
data de abertura da licitação prevista neste Edital e assinatura do seu
representante legal;
9.4.1.2. Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por
extenso;
9.4.1.3. Prazo de validade da proposta (em algarismos e por
extenso) que não poderá ser inferior a 60 (sesenta) dias consecutivos,
contados a partir da data da licitação, sob pena de desclassificação da
licitante;
9.4.1.4. Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por
extenso) que não poderá ser superior ao previsto no Projeto
Básico, contado a partir do recebimento da Nota de Empenho pela
empresa Contratada, sob pena de desclassificação da licitante;
9.4.1.5. Nomes do(s) responsável(is) técnico(s) e do representante
legal da empresa licitante

9.4.2. No caso de discrepância entre os valores numéricos e por
extenso, lançados na proposta, prevalecerá o valor grafado por extenso.
9.4.3. A proposta de preços deverá ser redigida em português, em
linguagem clara, digitada, impressa sem emendas, rasuras ou entrelinhas,
em papel A4, datada e assinada.

9.5. PLANILHAS ASSESSÓRIAS
9.5.1. Para detalhamento do valor global ofertado, deverão ser
apresentadas também as seguintes planilhas:

9.5.1.1. PLANILHA DE CUSTOS, contendo todos os serviços e
materiais incluídos na empreitada, detalhando quantidades, valores
unitários e totais POR ITEM, com e sem o percentual de BDI;
9.5.1.2. CRONOGRAMA FÍSICO GLOBAL, contendo o planejamento
mensal dos serviços que serão executados, em relação ao total de
serviços da empreitada.
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9.5.1.3. PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS
INDIRETAS, apenas se o percentual que for proposto tiver sido
alterado em relação ao percentual apresentado no anexo III deste
Edital.
9.5.1.4. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS,
apenas se os preços unitários sem o percentual de BDI indicados na
PLANILHA DE CUSTOS forem readequados de forma não linear, a
critério do licitante, alterando em relação aos preços unitários
apresentados no anexo III deste Edital

9.5.1.4.1. A readequação não linear deve respeitar como limite
máximo o valor unitário sem BDI definidos no anexo III deste
Edital.
9.5.1.4.2. Caso o licitante opte pela aplicação de desconto
percentual linear nos preços unitários sem BDI considerados no
anexo III deste Edital, não será necessário demonstrar a
composição dos preços unitários, bastando informar o percentual
de desconto adotado na PLANILHA DE CUSTOS.

9.5.2. A empresa licitante deverá apresentar as suas próprias planilhas
contendo a identificação da empresa licitante e a assinatura ou rubrica do
representante legal da empresa, não sendo aceitas cópias das planilhas do
anexo III deste edital, mas mantendo a mesma ordem, numeração e
descrição apresentada nestas.

9.5.2.1. As planilhas no formato editável poderão ser
disponibilizadas às empresas que solicitarem previamente por meio do
e-mail: p4-em4rpm@pmmg.mg.gov.br

9.5.3. Nas planilhas deverão constar informações para todos os
materiais e serviços, bem como para impostos, fretes, equipamentos
diversos, equipamentos de proteção individual, seguros, fornecimento de
mão-de-obra, transporte de qualquer natureza, administração, encargos
sociais e fiscais, lucros, sinalização da obra por placas indicativas e ou
quaisquer outras despesas que sobre os mesmos possam incidir, não
sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.
9.5.4. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em
moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a
vírgula.

9.6. O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação
e apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do
procedimento licitatório.

9.6.1. As planilhas e cronograma físico-financeiro deverão ser
apresentados também em meio digital (CD/DVD/PEN DRIVRE) em formato
excel, com etiqueta de identificação (empresa, número da licitação, data,
etc).

9.7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.7.1. A abertura do ENVELOPE DE Nº 2, relativa à “2ª Fase /
Proposta”, será realizada nos temos do item 7.3 deste edital.
9.7.2. A Comissão de Licitação da Unidade, ao proceder ao exame das
propostas comerciais, DESCLASSIFICARÁ a licitante de imediato,
apresentando a motivação da decisão, àquelas que:
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9.7.2.1. apresentem PREÇOS GLOBAIS que ultrapassem o valor
máximo estipulado no subitem 4.1 deste Edital;
9.7.2.2. tenham inobservado a legislação e termos do presente
Edital;
9.7.2.3. apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda
linguagem que dificulte a exata compreensão de seu enunciado;
9.7.2.4. não atendam às condições estipuladas nos artigos 44 e
45, da Lei Federal nº 8.666/93;
9.7.2.5. tenham os preços considerados “inexeqüíveis” de acordo
com o artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.7.3. A classificação obedecerá ao princípio do MENOR PREÇO
GLOBAL, nos termos do inciso I, §1º, do artigo 45, da Lei Federal nº
8.666/93.
9.7.4. A Comissão de Licitação da Unidade, poderá exigir da licitante
vencedora, para apresentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)
horas, demonstrações dos custos, por meio de composições específicas,
que comprovem estar os insumos coerentes com os preços e compatíveis
com a execução do objeto do contrato, sob pena de desclassificação da
licitante.
9.7.5. Caso haja empate entre licitantes que apresentem o menor
preço global, o critério de desempate será, obrigatoriamente, o sorteio,
conforme previsto no § 2º, do artigo 45, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.7.5.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência
de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte,
em cumprimento aos preceitos legais do art. 44, § 1º, da Lei
Complementar Federal nº 123/06,
9.7.5.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as
propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores ao melhor
preço.

9.7.6. Ocorrendo o empate nos termos do item anterior, proceder-se-
á da seguinte forma:

9.7.6.1. a pequena empresa mais bem classificada poderá
apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
a partir da data de recebimento da notificação efetuada pela Comissão
Especial de Licitação - CEL, situação em que será adjudicado em seu
favor o objeto licitado;
9.7.6.2. não ocorrendo a contratação da pequena empresa na
forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do artigo 44 da
Lei Complementar Federal nº 123/06, na ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
9.7.6.3. no caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos no item 9.7.5.2, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
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9.7.7. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item
anterior,  o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
9.7.8. O disposto no item 9.7.6 somente se aplicará quando a melhor
oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

9.8. CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS
9.8.1. As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela
CEL, quanto a erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório.
Os erros serão corrigidos pela Comissão Especial de Licitação da seguinte
maneira:

9.8.1.1. Se existir discrepância entre os valores em algarismos e
por extenso estes últimos prevalecerão; e
9.8.1.2. Se existir discrepância no resultado da multiplicação do
preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, a menos
que seja verificada pela Comissão Especial de Licitação - CEL a
existência de erro grosseiro e óbvio, caso em que a proposta será
considerada desclassificada.

9.8.2. O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão
Especial de Licitação - CEL, para correção de erros, de acordo com os
procedimentos acima mencionados, com a anuência da proponente e
descrição do ocorrido em Ata.

 
10. DOS RECURSOS

10.1. Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão
pelas disposições do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
10.2. A qualquer momento da sessão pública qualquer participante do
certame poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de recorrer,
sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do recebimento de cópia
da Ata da Sessão Pública, para apresentação das razões de recurso, ficando os
demais participantes, desde logo intimados, sem necessidade de publicação, a
apresentarem contrarrazões em igual número de dias, contados do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

10.2.1. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e
prazo estabelecidos no item 10.2 deste edital, além de que, a falta de
manifestação imediata e motivada do fornecedor, importará decadência do
direito de recurso.
10.2.2. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso, a Comissão
Especial de Licitação - CEL poderá não conhecer do recurso caso verifique
ausentes quaisquer pressupostos processuais, como sucumbência,
tempestividade, legitimidade, interesse e motivação, vedado exame prévio
da questão relacionada ao mérito do recurso.

10.3. A apresentação de documentos complementares, relativos aos
recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será efetuada mediante
documento protocolizado junto à Seção de Compras da 4ª RPM - Rua Tenente
Luiz de Freitas, s/nº, Quartel do 2º Batalhão da Polícia Militar, Bairro Santa
Terezinha, Cidade de Juiz de Fora/MG, CEP 36.045-560, no horário de 08h00min
(oito horas) às 17h00min (dezessete horas), em envelopes separados, lacrados,
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rubricados, marcados como restritos e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório, observados os prazos previstos no item 10.2.
10.4. O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a
invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
10.5. Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser serão dirigidos
ao Presidente da Comissão Especial de Licitação - CEL, que poderá,
motivadamente:

10.5.1. reconsiderar a decisão;
10.5.2. manter a decisão;
10.5.3. inadmitir o recurso exclusivamente por falta de pressupostos
processuais recursais de existência ou de validade e de desenvolvimento,
observado o item 10.2.2.

10.6. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
contados do encerramento do prazo para apresentação de contrarrazão, sendo
que o acolhimento de recurso importará validação exclusivamente dos atos
suscetíveis de aproveitamento.
10.7. Da decisão do Presidente da Comissão Especial de Licitação - CEL
caberá recurso ao Ordenador de Despesas, na mesma forma e prazo descritos
nos item 10.2 e 10.3.
10.8. A decisão do recurso será comunicada  via e-mail ao licitante
recorrente e aos que apresentaram contrarrazões, bem como formalizada na
Ata da Sessão Pública, caso o recurso tenha causado a suspensão da sessão; ou
formalizada na adjudicação pela Autoridade Competente, caso seja apresentado
após o encerramento da sessão.

 
11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, inexistindo
manifestação da intenção de interpor recurso, ou havendo reconsideração da
decisão pela Comissão Especial de Licitação - CEL nos termos do item 10.5.1, o
certame será adjudicado ao licitante vencedor, sendo consignado na Ata.

11.1.1. Caso a Comissão Especial de Licitação - CEL decida pela
manutenção da decisão, nos termos do item 10.5.2, ou caso seja
encaminhado recurso ao Ordenador de Despesas após o encerramento da
sessão pública, a este caberá a adjudicação do objeto ao licitante vencedor.

11.2. Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado
do julgamento, nenhum tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham
sido postulados, a Ordenador de Despesas, homologará o resultado da licitação,
podendo, observado o disposto no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, revogá-
la ou anulá-la.
 

12. DA CONTRATAÇÃO
12.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar  o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme minuta do ANEXO VI, de
acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.1.1. Para assinatura eletrônica, se for o caso, o(s) licitante(s)
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interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações do
Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link
https://goo.gl/DRLXHo, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está
cadastrado". Após finalizar o cadastro de usuário externo no SEI, deverá
(ão) encaminhar cópia digitalizada, para o e-mail SEI@pmmg.mg.gov.br, dos
seguintes documentos:

12.1.1.1. RG e CPF.
12.1.1.2. Contrato Social e/ou Procuração para assinar documentos
pela empresa.
12.1.1.3. Comprovante de endereço atualizado, em nome do
usuário, com o mesmo endereço utilizado no momento do cadastro.
12.1.1.4. A depender do tipo de processo, poderá ser solicitada
documentação complementar para efetivação do cadastro.
12.1.1.5. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail SEI@pmmg.mg.gov.br.
12.1.1.6. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o
processo eletrônico, conforme Decreto n° 47.222, de 2017, e demais
normas aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na
modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das
informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil,
penal e administrativa.

12.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições
de habilitação para  firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente.       
12.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no
momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação.

12.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta
vencedora deverá  firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, que se dará através de carta postal ou e-mail.

12.2.1. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o
termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes
desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do
prazo para tal e devidamente fundamentada.
12.2.2. O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do
contrato ou instrumento equivalente interrompe a contagem do prazo de
validade da proposta, que é de 60 (sessenta) dias;

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

12.3.1. O Edital de Licitação;
12.3.2. A PROPOSTA vencedora desta licitação;
12.3.3. As PLANILHAS ASSESSÓRIAS da licitante apresentadas pela
licitante vencedora e contratada, após devidamente aprovadas pela
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Comissão Permanente de Licitação, com apoio da Seção de Compras da
4ªRPM.

12.4. Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da
Contratada.
12.5. O regime de execução da prestação dos serviços será o de
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

12.6. A CONTRATADA deve se responsabilizar, única e
exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços que
executar, pela qualidade dos materiais empregados, pela promoção de
readequações em caso de detecção de impropriedades que comprometam
ou possam comprometer a consecução do objeto contratado e/ou de
exercer a fiscalização sobre o contrato de Execução ou Fornecimento
(CTEF), respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e
projetos que a informam, sejam eles elaborados ou não pela DAL/PMMG;

12.7. A CONTRATADA estará obrigada a aceitar os acréscimos e
supressões julgadas necessárias pela Administração Pública, nas condições
previstas no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
12.8. Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos
termos do Código Civil Brasileiro, a contratada se obriga a comunicar, por
escrito, à Comissão Especial de Licitação - CEL, a ocorrência do evento,
suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação.
12.9. Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito,
o contrato estender-se-á por período de tempo necessário à total execução dos
trabalhos, porém não superior ao número de dias que foram paralisados,
observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e o prazo de vigência
do convênio.
12.10. Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do
resultado da presente licitação, independentemente de ação ou interpelação
judicial, nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.10.1. Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da
data de sua comunicação à Contratada, esta se obriga a entregar os
serviços inteiramente desembaraçados, não criando obstáculos de qualquer
natureza.
12.10.2. Havendo rescisão do contrato, a Contratante pagará à
Contratada, somente os trabalhos efetivamente executados e aceitos pela
fiscalização, deduzindo-se do seu valor os débitos apurados a favor da
Contratante.

12.11. Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de
acidentes pessoais e/ou morte que ocorram durante a execução do contrato e
em conseqüência de tal execução, excetuando-se os riscos constantes da
legislação brasileira, são de responsabilidade da Contratada.
12.12. A empresa a ser Contratada deverá cumprir os procedimentos de
proteção ambiental, responsabilizando-se pelos danos causados ao meio
ambiente, nos termos da legislação pertinente, independentemente do
detalhamento e/ou da especificação do projeto;

12.12.1. A Contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar,
nos termos da legislação vigente;
12.12.2. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle
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ambiental, devido a danos decorrentes da execução dos serviços, serão de
responsabilidade da Contratada, bem como os autos de infração lavrados
que gerarem pagamentos de multas.

12.13. A contratada deverá observar, sempre que houver, os
procedimentos estabelecidos nos estudos apresentados para o licenciamento,
bem como as condicionantes estabelecidas pelo COPAM;
12.14. As licenças ambientais existentes para a obra, não dispensam nem
substituem a obtenção pela contratada, de certidões, ou outras licenças, de
qualquer natureza, exigidas pela legislação federal, estadual ou municipal no
decorrer do contrato.
 

13. DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
13.1. Quando se fizer necessária mão de obra especializada na execução
dos trabalhos contratados, exigir-se-á que esta seja previamente aprovado pelo
Contratante;
13.2. As partes se submeterão, ainda, às disposições contidas nos artigos
66 a 72, 75 e 76 da Lei Federal n.º 8.666/93.

 
14. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

14.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a
assinatura do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo com as condições
previstas neste Edital, conforme disposto no caput do art. 56, desde que
cumpridas as obrigações contratuais.
14.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida,
deverá abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência
contratual.
14.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

14.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
14.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de
culpa ou dolo durante a execução do contrato;
14.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA; e 
14.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza,
não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

14.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar
todos os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a
matéria.
14.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em
conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
14.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
14.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a
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respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data
em que for notificada.
14.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na
legislação que rege a matéria.
14.9. Será considerada extinta a garantia:

14.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo
circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
14.9.2. no prazo de 03 meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.
 

15. DOS PRAZOS DE INÍCIO E TÉRMINO DA OBRA
15.1. A obra deverá ser iniciada no prazo máximo de 15 (quinze) dias após
o recebimento da Nota de Empenho pela contratada, e concluída em até 180
(cento e oitenta) dias corridos, contados da data de recebimento, pela
contratada, da Nota de Empenho.
15.2. O cronograma físico-financeiro deverá ser fielmente seguido pela
Contratada. Deverá a Contratada comprovar a execução da obra em
conformidade com o cronograma, apresentando-o à fiscalização do Contrato. O
não cumprimento do referido cronograma pode ensejar nas sanções previstas
no item 18 deste Edital.
15.3. Os prazos contidos no cronograma não poderão ser prorrogados ou
suspensos, salvo, se houver um dos motivos previstos no § 1º do art. 65 da Lei
Federal n.º 8.666/93.
 

16. DO RECEBIMENTO DA OBRA
16.1. Concluída a obra, o recebimento dela dar-se-á, através de vistoria
conjunta realizada pelo engenheiro da Contratada, responsável técnico pela obra,
e pela fiscalização do CONTRATANTE.
16.2. Em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, o
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra lavrará o Termo de
Recebimento Provisório, relatando as eventuais inconformidades verificadas por
ele.
16.3. A Contratada fica obrigada a corrigir, às suas expensas, os vícios
resultantes da má execução do objeto contratual.
16.4. O Termo de Recebimento Definitivo será expedido em até 90
(noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório pela
fiscalização do Contratante, desde que tenham sido sanadas todas as
inconformidades apontadas.

 
17.  DO PAGAMENTO

17.1. 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 que o
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fornecedor indicar, no prazo de 30 (dias) dias corridos, conforme cronograma
físico-financeiro, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
aprovados pela CONTRATANTE.

17.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o
pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a
efetiva comprovação da execução do objeto, se houver.
17.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e
(o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido
pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-
e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da
NF-e.
17.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência
pelo gestor.
17.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a
partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
CONTRATANTE.
17.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as
datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

17.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
17.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes
ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.
17.4. Informações complementares e orientações operacionais a respeito
do faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos
Fornecedores por meio do e-mail:
cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
17.5. As medições serão realizadas conforme cronogramas físico-
financeiros, após o fornecimento dos serviços previstos, e o pagamento, será
efetuado depois da análise das planilhas apresentadas pela contratada,
conferência dos serviços executados no local e elaboração de parecer técnico
emitido por profissional competente da Seção de Engenharia e Arquitetura em
apoio ao preposto do contrato e Comissão Permanente de Avaliação e
Recebimento de Materiais (CPARM) da Unidade.
17.6. Conforme o item 9.3.2.2 do Acórdão Nº 2622/13 do Tribunal de
Conta da União (TCU), fica estabelecido que o critério de medição para a
administração local, será realizado através pagamentos proporcionais à
execução financeira dos serviços realizados, com fundamento no art. 37, inciso
XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993.
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18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações,
previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Estadual nº. 45.902/12, ficará
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.1.1. advertência por escrito;
18.1.2. multa, até os limites máximos estabelecidos pelo Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012:

18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou
do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço
de garantia de execução exigida;  
18.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço após
ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entrega
do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda
fora das especificações contratadas;
18.1.2.4. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em
caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma
da legislação pertinente.

18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 45 do Decreto Estadual nº 45.902, de 2012;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATADA e/ou cobrada
judicialmente.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatório.
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18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.
18.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a
Administração;
18.8.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
momento da licitação, mesmo após a fase de julgamento das propostas;
18.8.4. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
 

19. DA SUBCONTRATAÇÃO
19.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da
obrigação, assim compreendida como o serviço constante do cronograma físico
financeiro de maior valor e que corresponde ao maior percentual no total da
obra, conforme estabelecido no Projeto Básico;
19.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30%
(trinta por cento) dos serviços,  já excetuados os serviços que compõe a parcela
principal da obrigação, nos termos do item 19.1 deste Edital.
19.3. Não poderão ser subcontratadas as parcelas tecnicamente mais
complexas ou de valor mais significativo do objeto.
19.3.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a
quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação
técnica necessários para a execução do objeto.
19.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a
responsabilidade integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a PMMG pelo rigoroso
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da
subcontratação.

20. DO REAJUSTE
20.1. Reajustamento - Os preços dos serviços serão reajustados após 01
(um) ano, conforme a variação do Índice Nacional de Custo da Construção Civil,
da coluna 35, publicado pela Fundação Getúlio Vargas.

 
21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.

21.1.1. A Comissão Especial de Licitação - CEL, no julgamento das
habilitação e das propostas, poderá relevar omissões puramente formais e
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
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acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de diligência
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
21.1.2. A Comissão Especial de Licitação - CEL, com base no § 3º do
artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, poderá determinar diligência sempre
que necessária, bem como poderá exigir, a qualquer época, a apresentação
de documentos e informações complementares, atinentes a esta licitação.

21.1.2.1. Constatada que as informações prestadas pela licitante
não são verídicas, serão aplicadas as penalidades legais;

21.2. A licitante deverá orçar os serviços necessários à integral execução
da prestação dos serviços;

21.2.1. Antes de formularem suas propostas, as licitantes deverão
verificar a especificação minuciosa dos materiais a que se propuserem
oferecer, devendo solicitar esclarecimentos em caso de dúvida a respeito
deste Edital ou qualquer documento pertinente.
21.2.2. Para efeito de contratação prevalecerá o “MENOR PREÇO
GLOBAL” e o mesmo corresponderá ao valor total a ser pago pela execução
integral da prestação dos serviços, em conformidade com os projetos e
especificações fornecidas pela Seção de Compras da 4ªRPM,
disponibilizados no anexo VII deste Edital, bem como com a realidade e as
condições do local do serviço.
21.2.3. Não caberá, portanto, qualquer reivindicação por parte da
futura Contratada, com fundamento em erro de cálculo, e/ou de quantidade
de serviços e/ou de preços, entendendo-se obrigado a Licitante a executar
o serviço pelo PREÇO GLOBAL OFERTADO.

21.3. Os serviços a serem executados são os descritos nos projetos,
especificações, detalhes e planilha de serviços e materiais, memorial descritivo e
ordens de serviço, anexos ao presente edital.

21.3.1. Fica entendido que os projetos, as especificações, a planilha de
serviços e materiais e toda a documentação relativa aos serviços são
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em
um documento e omitido em outro, será considerado como especificado e
válido;
21.3.2. A licitante vencedora deverá antes da assinatura do contrato
apresentar à Contratante o necessário cronograma físico-financeiro para a
execução do objeto licitado, o qual será analisado e posteriormente
aprovado pela Seção de Compras da 4ªRPM, de acordo com as normas
técnicas da Corporação, condição para o início dos serviços.
21.3.3. A cada medição o cronograma físico-financeiro deverá ser
revisto e apresentado à fiscalização do responsável técnico da PMMG, para
aprovação, sem prejuízo das sanções aplicáveis, previstas neste Edital;
21.3.4. Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma,
pelo seu insucesso na licitação.

21.4. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
21.5. Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela
Comissão Especial de Licitação - CEL.
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21.6. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
21.7. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitação e seus anexos no site www.compras.mg.gov.br ou
via e-mail p4-em4rpm@pmmg.mg.gov.br.
 

 
Juiz de Fora, 25 de Novembro de 2021

 
Rogério Ferreira da Silva, Cap PM

Chefe da Seção de Compras da 4ª RPM - PMMG

Presidente da Comissão de Licitações da 4ª RPM - PMMG

 

Sávio Geraldo Corsino Pires, TEN CEL PM

Ordenador de Despesas da 4ª RPM - PMMG

 

Rodrigo Nascimento de Souza, CB PM

Pregoeiro da 4ª RPM - PMMG

 
 

Referência: Processo nº 1250.01.0010714/2021-20 SEI nº 38466170
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QUARTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
COLÉGIO TIRADENTES DA PMMG UBÁ

Anexo – I

PROJETO BÁSICO

Contratação  de  empresa  especializada  da  área  de

engenharia/arquitetura  com  a  finalidade  de  realizar  a  reforma  e

ampliação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais

– Unidade Cândido Martins de Oliveira em Ubá/MG.

Autor: Engº Civil Thiago Lima Martins
CREA MG: 212.257/D 
11/11/2021
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– CTPM Unidade Montes Claros).

1. OBJETIVO

Este projeto básico é parte integrante do presente edital de licitação e tem por

objetivo:

a) Caracterizar o objeto a ser contratado;

b)  Estabelecer  as  diretrizes  que  orientem  o  processo  executivo,  normas,

especificações e procedimentos;

c) Indicar a execução dos serviços e uso de materiais, previstos nos projetos,

objeto  do  Contrato,  indicando  os  quantitativos,  valor  e  percentual

correspondente de acordo com as planilhas de custos e cronograma físico-

financeiro;

d) Subsidiar tecnicamente a empresa contratada para execução do projeto;

e)  Indicar  a  aplicação  das  Normas  da  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas (ABNT), normas editadas pelas concessionárias de serviços públicos

locais,  disposições  legais  e  normativas  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  do

município onde será executado o empreendimento e atender todos os critérios

de  sustentabilidade  ambiental  dos  respectivos  órgãos  responsáveis,  na

contratação de serviços;

f) Deverá estar em conformidade com o previsto na Resolução nº 361, de 10 de

Dezembro  de  1991  do  Conselho  Federal  de  Engenharia,  Arquitetura  e

Agronomia (CONFEA), inclusive com relação à previsão de impacto ambiental.

2. OBJETO

Contratação de empresa especializada da área de engenharia/arquitetura com

a finalidade de realizar a reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da Polícia

Militar de Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira em Ubá/MG,

situado na Rua Tenente Caio Xavier de Castro, nº 250, Bairro Derminas – CEP

36.507-060  –  Ubá/MG,  compreendendo  uma  área  total  de  intervenção  de

aproximadamente 1441,23 m².

Para  a  execução  dos  serviços,  deverão  ser  observadas  as  considerações

descritas nos projetos básicos anexos a este relatório, orçamento, memorial

descritivo, planilha de mapeamento de serviços e cronograma de obras.
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Atualmente  o  Colégio  é  constituído  por  dois  prédios  principais,  com  dois

pavimentos cada um. Nestes prédios estão instaladas dez salas de aula, uma

sala  de Professores,  uma Sala  de informática,  administração,  banheiros  de

estudantes, cozinha, refeitório e um pátio coberto. 

Além das instalações dos prédios principais, o colégio ainda tem no primeiro

pavimento  uma  quadra  poliesportiva,  uma  sala  destinada  a  secretária  e

monitoria e outra construção nos fundos, onde esta instalada uma biblioteca e

mais uma sala de aula.

Assim, o objetivo deste documento é apresentar a futura ampliação do prédio

escolar,  com a inclusão de três laboratórios estudantis,  duas salas de aula

adjacentes  a  esses  laboratórios,  três  banheiros,  sendo  um  banheiro  para

alunas e dois banheiros de serviço para funcionários da escola e a ampliação

da cozinha escolar. 

Também é objetivo deste documento apresentar a reforma do refeitório e dos

banheiros existentes próximos a rampa de acessibilidade. Ainda, pretende-se

realizar a cobertura da rampa de acessibilidade e a cobertura da construção

existente nos fundos da escola, onde se encontram a biblioteca e uma sala de

aula. 

A maior intervenção dos serviços de reforma e ampliação será realizada no

primeiro bloco, próxima a cozinha e refeitório, pois é onde serão implantados

os  laboratórios  de  química,  física  e  biologia,  além  dos  banheiros  para  os

alunos, banheiros de serviço e salas complementares aos laboratórios. 

A cozinha e refeitório da escola também sofrerão intervenções. A cozinha será

ampliada  e  o  refeitório  revitalizado,  recebendo  novos  equipamentos  e

revestimentos.

Os  banheiros  de  alunos  já  existentes  na  escola,  junto  a  rampa  de

acessibilidades,  também deverão  ser  reformados,  com instalação  de  novos

revestimentos e equipamentos hidráulicos. A reforma dos banheiros existentes

busca aumentar sua capacidade de recebimento de alunos e a construção de

dois novos banheiros para portadores de necessidades especiais, estes dentro

das normas de acessibilidade vigentes.

A quadra poliesportiva também será revitalizada com pintura geral, instalação

de alambrados e manutenção da cobertura.
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A construção dos novos laboratórios, salas adjacentes, banheiros e ampliação

da  cozinha  acrescentará  a  escola  uma  área  de  394,08  metros  quadrados.

Assim, ao final das reformas e ampliações, a escola passará a ter uma área

total de 2583,02 metros quadrados.

3. PREÇO

Os serviços de ampliação e reforma da sede do CTPM UBÁ, na planilha de

orçamento elaborada, inserido todos os materiais e serviços descritos neste

termo, custos diretos e indiretos, será de R$ 1.104.000,00 (um milhão e cento e

quatro mil reais).

4. DIRETRIZES GERAIS

4.1 Sinalizações e delimitações 

O local das intervenções deverá ser delimitado e interditado para que não haja

passagem  de  usuários  pelo  canteiro  de  serviços  à  edificação,  inclusive,

contemplando sinalizações do local para assegurar o bem-estar dos usuários

da edificação.

Todas as instalações provisórias executadas, junto ao local das intervenções,

deverão  garantir  condições  adequadas  de  trabalho,  abrigo,  segurança

(equipamentos de proteção individual) e higiene aos trabalhadores que serão

empregados na realização deste empreendimento e ao público usuário, direta

ou  indiretamente,  das  edificações,  além  dos  equipamentos  e  elementos

necessários à sua execução e identificação. Em hipótese alguma os usuários

do  complexo  poderão  adentrar  ao  local  pelo  canteiro,  sendo  a  empresa

contratada responsável em adotar essa medida de segurança.

4.2 Considerações técnicas

Antes do início das intervenções deverão ser estudadas as interferências nos

serviços  e  previamente  elaborado  o  plano  de  ação  para  cada  atividade.

Qualquer divergência entre as condições definidas no Escopo Básico e aquelas

apresentadas pelo projetista, deverá ser formalizada ao Fiscal do Contrato da
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Unidade que submeterá a documentação à análise, antes da continuidade dos

serviços.

Não  serão  aceitos  materiais  diferentes  dos  especificados  e  em  caso  de

substituição  de  material  deverá  ser  previamente  formalizado  ao  fiscal  do

contrato que encaminhará para análise e deliberações técnicas. Refazer, sem

custos adicionais e em prazo definido pelo fiscal do contrato, todos os serviços,

no total ou em parte, que se revelarem insatisfatórios, irregulares ou que se

verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções,  bem  como  se  responsabilizar

integralmente por danos causados ao Contratante e a terceiros, decorrentes de

sua negligência, imperícia ou omissão. Deverá constar no diário de serviços, as

alterações ocorridas durante a execução das atividades, que contemple:

- o número de funcionários que estiver trabalhando no dia;

- registro do engenheiro;

- irregularidades como afastamento ou dispensa de funcionários;

-  informações  sobre  o  tempo,  atrasos  em  relação  ao  cronograma  físico-

financeiro.

A contratada deverá atualizar diariamente o Diário de Serviço e entregar uma

cópia no final do dia ao Fiscal do Contrato. Documento assinado.

4.3 Ambiente de trabalho

Todas as áreas sujeitas à intervenção deverão ser devidamente protegidas de

acordo com o tipo de material a ser manipulado. A área de trabalho e a área

destinada  ao  canteiro  deverão  permanecer  limpas.  Todos  os  funcionários

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

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

A empresa deverá seguir todas as diretrizes nas Normas Regulamentadoras

NR-6, NR-7 e NR-18.

4.4 Disposições gerais

A contratada deverá:

4.4.1 Realizar visita ao local das intervenções para esclarecimento de dúvidas

e verificar a compatibilidade projetos, planilha e memorial descritivo;

4.4.2  Realizar  todos  os  testes  pertinentes  ao  fornecimento  de  materiais  e

serviços;
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4.4.3  Fornecer  todas  as  ferramentas  necessárias  à  execução  do  objeto

contratado,  uniformes,  equipamentos  de  proteção  individual  (EPI)  e

equipamentos de proteção coletiva (EPC);

4.4.4  Fornecer  os  materiais,  equipamentos,  transportes  e  profissionais

qualificados para a entrega dos serviços executados;

4.4.5 Recolher os tributos e encargos relativos aos serviços executados;

4.4.6  Fornecer  ao  Fiscal  do  Contrato  as  Anotações  de  Responsabilidade

Técnica (ART), junto ao conselho regional de classe seja ele CREA/MG ou

CAU/MG;

4.4.7 Preencher diariamente o Diário de Serviços;

4.4.8 Compatibilizar os projetos, antes de iniciar a execução de cada etapa, a

fim de evitar retrabalho e qualquer divergência entre as condições definidas

neste termo e nas especificações técnicas, deverão ser discutidas formalmente

com o contratante;

4.4.9  Atentar  para  os  prazos  de  contrato,  solicitando  aditamento,  quando

devidamente justificáveis;

4.4.10 Caso sejam necessárias diferentes intervenções, cabe à contratada a

coordenação  e  compatibilização  dos  mesmos  e  o  fornecimento  das

informações relativas às suas áreas de interação;

4.4.11  A  Contratada  estará  sujeita  as  sanções  administrativas  em caso  de

descumprimento  contratual  em conformidade  com  os  arts.  86  e  87  da  Lei

8666/93 e art. 38 do Decreto Estadual 45.902/12.

5. PRAZO

O prazo total de execução do Objeto da Licitação será de 180 (cento e oitenta)

dias corridos, que deverão ser contados de acordo com o previsto em contrato.

Alteração de prazo poderá ser efetivada com aprovação da CONTRATANTE

após  apresentação  formal,  ao  Fiscal  do  Contrato,  de  justificativa  da

CONTRATADA. Caso a CONTRATADA não apresente justificativa, ou, se a

justificativa  não  for  aceita  e  o  prazo  não  for  cumprido,  a  mesma  será

considerada inadimplente, podendo sofrer sanções previstas na lei de licitações

8666/93, entre outras.
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A garantia dos serviços realizados deverá seguir o que determina o artigo 618

do Código Civil  que estabelece garantia de 5 (cinco) anos para defeitos ou

falhas que comprometem de forma séria a segurança e a solidez dos imóveis.

6. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

Os critérios de medição estão descritos na planilha de serviços anexa a este

documento.  Os pagamentos  serão realizados conforme prazos e condições

estipulados em CONTRATO.

7. ANEXOS

Anexo II – MEMORIAL DESCRITIVO

Anexo III – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Anexo IV – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Anexo V – MODELO DE DECLARAÇÕES

Anexo VI – MINUTA DE CONTRATO

Anexo VII – DOCUMENTOS DIVERSOS

• CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES DA SECRETARIA ESTADUAL DE

EDUCAÇÃO

• PLANTA BAIXA DAS ESTRUTURAS DO COLÉGIO

• PLANILHA DE MAPEAMENTO DOS SERVIÇOS

• FOTOS ATUAIS

• COMPLEMENTO AO MEMORIAL DESCRITIVO – MANUAL DA MARCA

DO CTPM.

Anexo VIII – PROJETOS BÁSICOS DA AMPLIAÇÃO

Anexo  IX  –  PROJETO  DE  ALVENARIA  E  MÁQUINAS  PARA  OS

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA

NOTA:  AS  ORIENTAÇÕES  APRESENTADAS  NO  ANEXO  7.8

COMPLEMENTO AO MEMORIAL DESCRITIVO – MANUAL DA MARCA DO

CTPM,  SE  SOBREPÕEM  AS  DESCRITAS  NO  ANEXO  II  –  MEMORIAL

DESCRITIVO.
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1 REQUERENTE 

 

NOME: Caixa Escolar do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas 

Gerais/Ubá - Unidade Candido Martins de Oliveira 

CNPJ: 29.819.925/0001-40 

ENDEREÇO: Rua Tenente Caio Xavier de Castro, 250 

BAIRRO: Derminas 

MUNICÍPIO: Ubá - MG  

CEP: 36507-060 

 

2. OBJETIVO 

 

Este documento tem como objetivo descrever as instalações do Colégio 

Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/Ubá (CTPM/ubá) - Unidade 

Candido Martins de Oliveira. 

O CTPM/Ubá - Unidade Candido Martins de Oliveira se situa na Rua 

Tenente Caio Xavier de Castro, número 250, no Bairro Derminas. Atualmente a 

escola tem uma área construída de 1986,21 metros quadrados. 

Também é objetivo deste documento apresentar a construção de uma 

rampa de acessibilidade para acesso na frente da escola, a fim de vencer um 

desnível de 4,20 metros de altura entre a Rua Tenente Caio Xavier de Castro e 

o primeiro pavimento da escola. Tal rampa terá uma área de 167,67 metros 

quadrados. 

Ainda, este documento tem por abjetivo apresentar a reforma da quadra 

poliesportiva do colégio e uma ampliação na arquibancada da quadra 

poliesportiva, acrescendo uma área de 35,05 metros quadrados. 

Outro objetivo deste documento é apresentar a futura ampliação do 

prédio escolar, com a inclusão de três laboratórios estudantis, três banheiros, 

sendo um banheiro para alunos e dois banheiros de serviço, duas salas de aula 
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e ampliação e reforma da cozinha escolar. Tal ampliação acrescentará uma área 

de 394,08 metros quadrados à escola.  

Ao final das reformas e ampliações a escola passará a ter uma área total 

de 2583,02 metros quadrados. 

 

3. QUADRO DE ÁREAS  

 

ÁREAS EXISTENTES 

CONTADOR NOME ÁREA 

1º PAVIMENTO/TÉRREO 

1 Biblioteca 129,44 m² 

1 Quadra Poliesportiva 584,24 m² 

1 Escola Existente - Pav 01 608,09 m² 

1 Recepção 56,35 m² 

2º PAVIMENTO 

1 Escola Existente - Pav 02 608,09 m² 

Total geral: 6 1986,21 m² 

 

ÁREAS A AMPLIAR (ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO) 

CONTADOR NOME ÁREA 

1º PAVIMENTO/TÉRREO 

1 Rampa Acessibilidade 167,67 m² 

1 Ampliação da Quadra Poliesportiva 35,05 m² 

Total geral: 2 202,73 m² 

 

ÁREAS A AMPLIAR (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROJETO) 

CONTADOR NOME ÁREA 

1º PAVIMENTO/TÉRREO 

1 Ampliação da Escola - Pav 01 197,04 m² 

2º PAVIMENTO 

1 Ampliação da Escola - Pav 02 197,04 m² 

Total geral: 2 394,08 m² 

 

ÁREA TOTAL AO FINAL DAS INTERVENÇÕES 

CONTADOR NOME ÁREA 

1º PAVIMENTO/TÉRREO 

1 Biblioteca 129,44 m² 

1 Quadra Poliesportiva 584,25 m² 

1 Ampliação da Quadra Poliesportiva 35,05 m² 

1 Escola Existente - Pav 01 608,09 m² 

1 Rampa Acessibilidade 167,67 m² 

1 Recepção 56,35 m² 

1 Ampliação da Escola - Pav 01 197,04 m² 

1º PAVIMENTO/TÉRREO: 7 1777,89 m² 

Anexo II - Memoria Descritivo (38707284)         SEI 1250.01.0010714/2021-20 / pg. 40



2º PAVIMENTO 

1 Escola Existente - Pav 02 608,09 m² 

1 Ampliação da Escola - Pav 02 197,04 m² 

2º PAVIMENTO: 2 805,13 m² 

Total geral: 8 2583,02 m² 

 

A estrutura portante da edificação será em concreto armado e as 

alvenarias em blocos cerâmicos maciços. Nas esquadrias serão utilizados 

madeira, metais e vidros.  

Todas as especificações de matérias e acabamentos deverão seguir o 

Caderno de Especificações para Obras da Secretaria de Estado de Educação. 

 

4. ACESSIBILIDADE 

 

Visando o atendimento das normas que definem os parâmetros de 

construção de espaços acessíveis, será construída uma rampa de acessibilidade 

para acesso ao primeiro pavimento da escola, além da destinação de vagas de 

estacionamento exclusivas a portadores de necessidades especiais. 

Porém, devido as condições da estrutura da escola não será possível a 

execução de uma rampa de acessibilidade entre o primeiro pavimento e o 

segundo pavimento. Assim, as instalações para portadores de necessidades 

especiais e salas de aulas acessíveis serão sempre colocadas no primeiro 

pavimento da escola. 

 

5. AMBIENTES 

 

 Relação de ambientes da edificação 

 

AMBIENTES DO 1º PAVIMENTO 

NOME ÁREA 

Almoxarifado 3,12 m² 

Almoxarifado serviço 3,68 m² 

Arquibancada 86,22 m² 

Banheiro 2,70 m² 

Banheiro 2,44 m² 

Banheiro 3,00 m² 

Banheiro Feminino 01 16,96 m² 
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Banheiro Feminino 02 21,00 m² 

Banheiro Feminino QP 6,65 m² 

Banheiro Masculino 01 16,96 m² 

Banheiro masculino QP 6,65 m² 

Banheiro PCD Feminino 3,46 m² 

Banheiro PCD Masculino 3,46 m² 

Banheiro Serviço 01 10,24 m² 

Banheiro Serviço 02 10,24 m² 

Biblioteca 51,50 m² 

Circulação 10,11 m² 

Circulação 15,08 m² 

Cozinha 38,37 m² 

Diretoria 9,03 m² 

Direção Pedagógica 10,25 m² 

Dispensa 5,25 m² 

Gabinete 3,00 m² 

Laboratório 01 42,81 m² 

Manutenção Predial 6,32 m² 

Monitoria 19,20 m² 

Pátio Coberto 115,22 m² 

Quadra Poliesportiva 473,76 m² 

Recepção da rampa 16,97 m² 

Refeitório 64,80 m² 

Sala de aula 01 42,90 m² 

Sala de aula 02 42,90 m² 

Sala de aula 02 41,20 m² 

Sala de informática 42,90 m² 

Sala do Comando 19,57 m² 

Sala dos professores 18,06 m² 

Secretaria 18,50 m² 

Soesp 16,58 m² 

Xerox 8,82 m² 

 

AMBIENTES DO 2º PAVIMENTO 

NOME ÁREA 

Almoxarifado 21,00 m² 

Laboratório 02 42,88 m² 

Laboratório 03 42,88 m² 

Sala de aula 01 42,90 m² 

Sala de aula 02 42,90 m² 

Sala de aula 03 42,90 m² 

Sala de aula 04 42,90 m² 

Sala de aula 05 42,90 m² 

Sala de aula 06 42,90 m² 
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Sala de aula 07 42,90 m² 

Sala de aula 08 42,90 m² 

Sala de aula 09 42,90 m² 

Sala de aula 11 42,90 m² 

 

6. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA 
 

As Obras e os Serviços de Engenharia deverão ser executados 

conforme diretrizes de projetos listados abaixo:  

 
 Projeto Arquitetônico;  

 Projetos Legais; 

 Projeto de Estrutura e Fundações; 

 Projeto de Instalações Hidráulicas; 

 Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico; 

 Projeto de Instalações Elétricas, SPDA e Aterramento; 

 Projeto de Cabeamento Estruturado e Sistemas; 

 Caderno de Especificações para Obras da Secretaria de Estado de 
Educação 
 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
Thiago Lima Martins - Engenheiro Civil 

CREA-MG 212.257/D 

 

Ubá, 24 de setembro de 2021. 
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S/ DESONERAÇÃO

CÓDIGO SETOP DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO TOTAL
02. 8663 SERVIÇOS PRELIMINARES

02.01 8702 LIMPEZA DO TERRENO
ED-50703 PRE-LIM-005 LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA M2 250,0 R$ 2,40 R$ 600,00

02.04 8705 SONDAGEM
ED-51006 SON-SPT-005 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" VB 1,0 R$ 700,00 R$ 700,00
ED-51007 SON-SPT-010 SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) M 30,0 R$ 75,62 R$ 2.268,60

02.05 8706 DEMOLIÇÃO DE TELHADO
ED-48514 DEM-TEL-030 REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M2 51,6 R$ 17,91 R$ 924,34

02.06 8707 REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO
ED-48515 DEM-TUB-005 RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DAS REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES, ETC. M 20,0 R$ 13,22 R$ 264,40

02.08 8710 DEMOLIÇÃO DE ESQUADRIA
ED-48493 DEM-POR-005 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M2 3,8 R$ 10,74 R$ 40,60
ED-48467 DEM-LOU-005 REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) U 17,0 R$ 59,69 R$ 1.014,73
ED-48470 DEM-MET-005 REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) U 17,0 R$ 13,90 R$ 236,30
ED-48471 DEM-MET-010 REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VÁLVULA DE DESCARGA, CAIXA SILENCIOSA) U 17,0 R$ 14,58 R$ 247,86

02.11 8713 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA E BANCADA
ED-48450 DEM-DIV-005 DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 5,1 R$ 41,57 R$ 210,76

02.12 8714 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
ED-48447 DEM-CON-040 DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS M2 25,0 R$ 121,78 R$ 3.044,50

02.16 8718 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO
ED-48502 DEM-REV-010 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 273,5 R$ 14,32 R$ 3.917,09
ED-48503 DEM-REV-015 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, SÃO TOMÉ, ETC.), INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 22,3 R$ 21,50 R$ 479,02

02.17 8719 DEMOLIÇÃO DE PISO
ED-48480 DEM-PIS-010 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 128,7 R$ 12,71 R$ 1.635,78
ED-48479 DEM-PIS-005 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 86,7 R$ 14,32 R$ 1.241,54
ED-48508 DEM-SOL-005 RETIRADA DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO M 7,0 R$ 6,75 R$ 47,25

02.18 8720 REMOÇÃO DE CERCA E ALAMBRADO
ED-48434 DEM-ALA-005 REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 465,2 R$ 10,74 R$ 4.996,25

02. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 21.869,01
03. 8664 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

03.01 8723 PLACA DE OBRA

ED-50152 IIO-PLA-005
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM 
REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 
AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,0 R$ 1.121,47 R$ 1.121,47

03.03 8725 ESCRITÓRIO DE OBRA
ED-50125 IIO-ARE-070 ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS - PADRÃO DER-MG M2 40,0 R$ 101,20 R$ 4.048,00

03.04 8726 LOCAÇÃO DA OBRA
ED-50273 LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 300,0 R$ 7,61 R$ 2.283,00

03.05 8727 TAPUME E CERCA
ED-50162 IIO-TAP-020 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA 6 MM 2,20 X 1,22 M, H = 2,20 M, ABERTURA E PORTÃO M2 40,0 R$ 138,97 R$ 5.558,80

03.06 8728 PROTEÇÃO DE TRANSEUNTE
ED-50158 IIO-SIN-015 CONE EM PVC H = 75 CM M 15,0 R$ 36,57 R$ 548,55
ED-50156 IIO-SIN-005 PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM M 150,0 R$ 6,88 R$ 1.032,00

03.07 8729 ANDAIME
ED-48247 AND-FOR-005 CONSTRUÇÃO/MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME PARA REVESTIMENTO INTERNO DE FORROS M2 350,0 R$ 8,84 R$ 3.094,00
ED-48243 AND-DUT-006 DUTO DE ENTULHO (ALUGUEL MENSAL), INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM MXMÊS 132,0 R$ 41,71 R$ 5.505,72

03. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 23.191,54
04. 8665 TERRAPLENAGEM/TRABALHOS EM TERRA

04.01 8731 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO
ED-51122 TER-REG-005 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE M2 300,0 R$ 7,60 R$ 2.280,00

04.02 8732 ESCAVAÇÃO MECÂNICA
ED-51111 TER-ESC-055 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M M3 100,0 R$ 4,55 R$ 455,00

04.03 8733 ESCAVAÇÃO MANUAL
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ED-51110 TER-ESC-050 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) M3 20,0 R$ 31,42 R$ 628,40
04.04 8734 COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA

ED-51094 TER-API-010 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA M2 105,5 R$ 9,41 R$ 992,47
04.05 8735 ATERRO E REATERRO

ED-51096 TER-ATE-010 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 20,0 R$ 33,41 R$ 668,20
ED-51121 TER-REA-010 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA M3 20,0 R$ 33,41 R$ 668,20

04. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 5.692,27
07. 8668 ESTRUTURA DE CONCRETO

07.01 8746 ARMAÇÃO EM AÇO
ED-48295 ARM-AÇO-005 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) KG 3200,0 R$ 13,71 R$ 43.872,00

07.02 8747 FORMA E DESFORMA
ED-49643 EST-FOR-005 FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO M2 200,0 R$ 48,43 R$ 9.686,00

07.03 8748 CONCRETO USINADO

ED-49638 EST-CON-115
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

M3 70,0 R$ 440,77 R$ 30.853,90

07.07 8752 LAJE PRÉ-MOLDADA
ED-50261 LAJ-REV-050 LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M M2 428,0 R$ 103,90 R$ 44.469,20

07.08 8753 ESCORAMENTO

ED-19637 -
CIMBRAMENTO PARA LAJE PRÉ-MOLDADA COM ESCORAMENTO METÁLICO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, 
MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA

M2XMÊS 428,0 R$ 12,89 R$ 5.516,92

07. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 134.398,02
08. 8669 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

08.01 8757 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO

ED-48222 ALV-LAM-005
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO LAMINADO, 18 FUROS, ESP. 11CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO

M2 418,1 R$ 118,62 R$ 49.589,09

08.12 8768 VERGA E CONTRA-VERGA

ED-9907 -
VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, 
MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO

M3 2,0 R$ 2.519,43 R$ 5.038,86

08.15 8771 DIVISÓRIA EM PEDRA
ED-48533 DIV-PED-015 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO M2 70,0 R$ 554,66 R$ 38.826,20

08. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 43.865,06
09. 8670 ESQUADRIAS E FERRAGENS

09.01 8773 ESQUADRIA METÁLICA
ED-50951 SER-GRA-005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS M2 80,0 R$ 265,69 R$ 21.255,20

09.05 8777 PORTA DE FERRO E METALON

ED-50978 SER-POR-030
PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, 
TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 180 CM

U 29,0 R$ 304,63 R$ 8.834,27

09.06 8778 PORTA DE MADEIRA DE LEI
ED-49602 ESQ-POR-050 PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO U 9,0 R$ 588,63 R$ 5.297,67
ED-49603 ESQ-POR-055 PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO U 5,0 R$ 640,32 R$ 3.201,60

09. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 38.588,74
10. 8671 COBERTURAS E PROTEÇÕES

10.01 8786 ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA
ED-48408 COB-ENG-010 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA M2 120,8 R$ 73,06 R$ 8.823,46
ED-48407 COB-ENG-005 ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO EM MADEIRA PARAJU M2 330,3 R$ 131,46 R$ 43.423,87

10.02 8787 ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA

ED-20576 -
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO PARA RAMPA EM AÇO, COBERTURA PADRÃO RAMPA DO PRÉDIO 
ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 
ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS

M2 142,0 R$ 710,27 R$ 100.858,34

10.03 8788 COBERTURA COM TELHA FIBROCIMENTO
ED-48424 COB-TEL-025 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM M2 262,8 R$ 31,65 R$ 8.316,67

10.05 8790 COBERTURA COM TELHA CERÂMICA
ED-48421 COB-TEL-015 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 M2 330,3 R$ 78,67 R$ 25.986,27

10.06 8791 CUMEEIRA E ESPIGÃO

ED-48400 COB-CUM-005 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO M 59,7 R$ 26,84 R$ 1.602,88

10.07 8792 CALHA GALVANIZADA
ED-50656 PLU-CAL-045 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 50 CM M 307,0 R$ 67,62 R$ 20.759,34
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ED-50657 PLU-CAL-046 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 60 CM M 23,8 R$ 69,65 R$ 1.654,19
10.08 8793 RUFO GALVANIZADO

ED-50679 PLU-RUF-025 RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM M 58,3 R$ 41,95 R$ 2.447,36
10.11 8797 CONDUTORE DE ÁGUA PLUVIAL EM PVC

ED-50668 PLU-CON-005 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM M 250,0 R$ 88,09 R$ 22.022,50
10. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 235.894,88
12. 8673 PISOS

12.01 8807 PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE
ED-50533 PIS-API-005 APICOAMENTO DE PISO CIMENTADO - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM M2 204,4 R$ 7,85 R$ 1.604,30

12.02 8808 CONTRAPISO
ED-50567 PIS-CON-010 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM M2 471,2 R$ 30,26 R$ 14.259,72

12.04 8810 PISO CERÂMICO

ED-50542 PIS-CER-010
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 
2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 471,2 R$ 74,70 R$ 35.201,63

12. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 51.065,65
13. 8674 RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIL

13.02 8830 RODAPÉ CERÂMICO

ED-50771 ROD-CER-005
RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M 314,2 R$ 9,94 R$ 3.123,15

13.15 8843 SOLEIRA DE GRANITO
ED-51002 SOL-GRA-005 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M2 1,9 R$ 252,47 R$ 477,17

13. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 3.600,32
14. 8675 REVESTIMENTOS

14.01 8845 REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 
ED-50728 REV-CHA-006 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO M2 837,0 R$ 9,86 R$ 8.253,12
ED-50732 REV-EMB-005 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2 837,0 R$ 25,73 R$ 21.536,78
ED-50761 REV-REB-015 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO M2 837,0 R$ 26,12 R$ 21.863,22

14.04 8848 REVESTIMENTO EM CERÂMICA

ED-9081 -
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO 
DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2 463,2 R$ 59,76 R$ 27.680,83

14. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 79.333,95
16.02 8860 GRADE E GRADIL

ED-50982 SER-POR-050 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO M2 4,2 R$ 272,02 R$ 1.142,48
16.03 8861 ALAMBRADO PARA QUADRA

ED-9100 -
ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO 
GALVANIZADO DN 50MM (2")

M2 300,0 R$ 215,48 R$ 64.644,00

16. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 65.786,48
17. 8678 PINTURA

17.05 8870 PINTURA ACRÍLICA
ED-50455 PIN-ACR-015 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO M2 6665,2 R$ 21,95 R$ 146.301,14

17.10 8875 PINTURA ESMALTE SOBRE MADEIRA

ED-50493 PIN-ESM-015
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A 
ÓLEO

M2 70,0 R$ 19,26 R$ 1.348,20

17.18 8883 PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA
ED-50532 PIN-ZAR-006 PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO M2 77,4 R$ 9,89 R$ 765,49

17. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 148.414,83
18. 8679 LOUÇAS E METAIS

18.02 8887 CUBA

ED-50279 LOU-CUB-005
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO 
DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 30,0 R$ 227,91 R$ 6.837,30

18.03 8888 TANQUE

ED-50288 LOU-TAN-010
CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE SOBREPOR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (630X515X260MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE 
VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3,0 R$ 546,87 R$ 1.640,61

ED-50289 LOU-TAN-015
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA, VÁLVULA DE ESCOAMENTO E SIFÃO

U 1,0 R$ 336,92 R$ 336,92

18.04 8889 TORNEIRA
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ED-50324 MET-TOR-015
TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL 
METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

U 30,0 R$ 156,05 R$ 4.681,50

ED-50331 MET-TOR-040 TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO U 3,0 R$ 47,38 R$ 142,14
18.08 8893 BACIA SANITÁRIA

ED-50298 LOU-VAS-020
BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA 
METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO

UN 27,0 R$ 456,71 R$ 12.331,17

18.13 8898 CHUVEIRO
ED-50310 MET-CHU-005 BRAÇO PARA CHUVEIRO, COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACABAMENTO UN 6,0 R$ 18,27 R$ 109,62
ED-50313 MET-CHU-025 CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" U 6,0 R$ 62,28 R$ 373,68

18.14 8899 COMPLEMENTO DE LOUÇA
ED-48156 ACE-ASS-005 ASSENTO BRANCO PARA VASO U 27,0 R$ 25,86 R$ 698,22

ED-50319 MET-PAR-005
PARAFUSO CASTELO, NÚMERO 8, INCLUSIVE FORNECIMENTO COM ARRUELA E BUCHA DE NYLON

UN 100,0 R$ 3,71 R$ 371,00

18. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 27.522,16
19. 8680 BANCADAS E PRATELEIRAS

19.03 8904 BANCADA EM GRANITO
ED-48344 BAN-GRA-010 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA M2 30,0 R$ 304,92 R$ 9.147,60

19. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 9.147,60
20. 8681 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

20.01 8915 CABO DE COBRE FLEXÍVEL (450/750V)

ED-48966 ELE-CAB-250
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 
MM2, 70°C, 450/750V

M 1000,0 R$ 12,97 R$ 12.970,00

ED-48946 ELE-CAB-230
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 
MM2, 70°C, 450/750V

M 100,0 R$ 2,62 R$ 262,00

ED-48971 ELE-CAB-255
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 
MM2, 70°C, 450/750V

M 200,0 R$ 18,24 R$ 3.648,00

ED-48951 ELE-CAB-235
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 
MM2, 70°C, 450/750V

M 1000,0 R$ 4,22 R$ 4.220,00

ED-48976 ELE-CAB-260
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 
MM2, 70°C, 450/750V

M 20,0 R$ 26,85 R$ 537,00

ED-48981 ELE-CAB-265
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 
MM2, 70°C, 450/750V

M 20,0 R$ 36,14 R$ 722,80

ED-48956 ELE-CAB-240
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 
MM2, 70°C, 450/750V

M 100,0 R$ 5,89 R$ 589,00

ED-48961 ELE-CAB-245
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 
MM2, 70°C, 450/750V

M 400,0 R$ 8,40 R$ 3.360,00

ED-49339 ELE-FIO-025 FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 10 MM2 M 150,0 R$ 9,53 R$ 1.429,50
20.04 8918 CAIXA EM PVC LIGAÇÃO E PASSAGEM

ED-49187 ELE-CXS-160
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 93,0 R$ 7,90 R$ 734,70

20.05 8919 CAIXA METÁLICA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM
ED-49167 ELE-CXS-085 CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 200 CM UN 1,0 R$ 274,23 R$ 274,23

20.06 8920 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA

ED-49171 ELE-CXS-105
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

UN 1,0 R$ 124,32 R$ 124,32

ED-49169 ELE-CXS-095
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA-FORA

UN 1,0 R$ 216,07 R$ 216,07

20.08 8922 INTERRUPTOR, TOMADA E ACESSÓRIOS
ED-49360 ELE-INT-085 CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 INTERRUPTOR PARALELO + 1TOMADA 2P, UNIVERSAL, RETANGULAR, SEM PLACA CJ 10,0 R$ 34,09 R$ 340,90
ED-49352 ELE-INT-030 CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 1 INTERRUPTOR PARALELO, COM PLACA CJ 30,0 R$ 28,21 R$ 846,30
ED-49357 ELE-INT-070 CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES + 2 INTERRUPTORES PARALELOS SEM PLACA CJ 34,0 R$ 38,91 R$ 1.322,94
ED-49362 ELE-INT-095 INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V UN 10,0 R$ 22,46 R$ 224,60
ED-49365 ELE-INT-110 INTERRUPTOR , UMA TECLA SIMPLES E UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V UN 20,0 R$ 26,98 R$ 539,60
ED-49534 ELE-TOM-030 TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A SEM PLACA CJ 10,0 R$ 24,15 R$ 241,50
ED-49530 ELE-TOM-010 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A SEM PLACA UN 60,0 R$ 20,09 R$ 1.205,40

20.11 8925 ELETRODUTO FLEXÍVEL
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ED-7249 -
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 
FIXAÇÃO

M 300,0 R$ 18,15 R$ 5.445,00

ED-7251 -
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 
FIXAÇÃO

M 100,0 R$ 26,28 R$ 2.628,00

ED-7248 -
ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E 
FIXAÇÃO

M 600,0 R$ 16,40 R$ 9.840,00

20.12 8926 ELETRODUTO RÍGIDO EM PVC
ED-49307 ELE-ELE-005 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 16 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M 20,0 R$ 13,72 R$ 274,40
ED-49311 ELE-ELE-025 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO M 20,0 R$ 23,23 R$ 464,60

20.20 8934 LÂMPADA E ACESSÓRIOS

ED-9974 -
LÂMPADA TUBULAR LED, BASE G13, POTÊNCIA 40W, DIÂMETRO 26MM/T8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE LUMINÁRIA

UN 40,0 R$ 65,10 R$ 2.604,00

ED-49443 ELE-PAD-120
ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO

UN 10,0 R$ 9,22 R$ 92,20

20.26 8943 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
ED-49506 ELE-QUA-032 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM UN 1,0 R$ 201,80 R$ 201,80
ED-49505 ELE-QUA-031 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 8 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 160 X 240 X 89 MM UN 1,0 R$ 176,02 R$ 176,02

20.27 8944 DISJUNTOR
ED-49250 ELE-DIS-030 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A UN 10,0 R$ 210,35 R$ 2.103,50
ED-49274 ELE-DIS-066 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A UN 20,0 R$ 43,03 R$ 860,60
ED-49232 ELE-DIS-009 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A UN 20,0 R$ 18,84 R$ 376,80

20.28 8945 SUPRESSOR DE SURTO
ED-49527 ELE-SUP-005 SUPRESSOR DE SURTO PARA PROTEÇÃO PRIMÁRIA EM QGD, ATÉ 1,5 KV - 5 KA UN 8,0 R$ 258,77 R$ 2.070,16

20. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 60.945,94
23. 8684 INSTALAÇÕES DE SPDA

23.01 8961 HASTE PARA ATERRAMENTO
ED-49343 ELE-HAS-010 HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS U 2,0 R$ 160,93 R$ 321,86

23.09 8969 CABO DE COBRE NÚ

ED-13939 -
CABO DE COBRE NU #25MM2 - 7 FIOSX2,06MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E 
ISOLADOR

M 10,0 R$ 30,86 R$ 308,60

23. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 630,46
24. 8685 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

24.02 8978 TUBULAÇÃO PARA ESGOTO
ED-50034 HID-TUB-075 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 80,0 R$ 20,48 R$ 1.638,40
ED-50029 HID-TUB-055 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 150,0 R$ 42,17 R$ 6.325,50
ED-50027 HID-TUB-045 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 60,0 R$ 28,54 R$ 1.712,40
ED-50028 HID-TUB-050 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES M 50,0 R$ 36,19 R$ 1.809,50

24.03 8979 TUBULAÇÃO DE PVC SOLDÁVEL
ED-49845 HID-ADP-010 ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4" UN 2,0 R$ 16,37 R$ 32,74
ED-49846 HID-ADP-015 ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 32 MM X 1" UN 1,0 R$ 19,75 R$ 19,75
ED-49847 HID-ADP-020 ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 40 MM X 1 1/4" UN 1,0 R$ 31,68 R$ 31,68
ED-50018 HID-TUB-005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 150,0 R$ 17,55 R$ 2.632,50
ED-50019 HID-TUB-010 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES M 40,0 R$ 19,91 R$ 796,40
ED-50020 HID-TUB-015 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE CONEXÕES M 40,0 R$ 27,23 R$ 1.089,20
ED-50021 HID-TUB-020 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 120,0 R$ 34,88 R$ 4.185,60

24.10 8986 REGISTRO E VÁLVULA
ED-49999 HID-REG-095 REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO UN 10,0 R$ 17,83 R$ 178,30

ED-49995 HID-REG-090
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE,  ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS

UN 2,0 R$ 116,16 R$ 232,32

24.11 8987 CAIXA SIFONADA E RALO EM PVC
ED-49950 HID-INS-005 CAIXA DE INSPEÇÃO DE POLIETILENO , Ø 100 MM UN 5,0 R$ 145,71 R$ 728,55
ED-50007 HID-SIF-005 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM UN 14,0 R$ 57,74 R$ 808,36

ED-49940 HID-GOR-035
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

UN 4,0 R$ 96,63 R$ 386,52

24.17 8994 RESERVATÓTIO DE ÁGUA

ED-49937 HID-DAG-020
CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

UN 5,0 R$ 1.143,84 R$ 5.719,20

24. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 28.326,92
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25. 8686 DRENAGEM
25.02 9001 CANALETA DE CONCRETO MOLDADA IN-LOCO

ED-14741 -
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 20X20CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE TAMPA, 
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 40,0 R$ 106,35 R$ 4.254,00

25. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 4.254,00
27.10 9036 CILINDRO

ED-49817 GAS-CIL-005 CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG U 2,0 R$ 705,84 R$ 1.411,68

ED-15716 -
DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP), INCLUSIVE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESP. 14CM, CHAPISCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:3), ESP. 
5MM, REBOCO COM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2:8), ESP. 20MM, PINTURA ACRÍLICA EM DUAS (2) DEMÃOS, LAJE IMPERMEABILIZADA E PORTÃO EM 
TELA GALVANIZADA FIO 12 COM CADEADO, EXCLUSIVE CILINDROS - PADRÃO DER-MG

UN 1,0 R$ 2.195,18 R$ 2.195,18

27. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 3.606,86
28. 8689 VIDROS E ESPELHOS

28.01 9039 ESPELHO
ED-51151 VID-ESP-010 ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO PARA PNE (60 X 90)CM U 5,0 R$ 184,99 R$ 924,95

28.03 9041 VIDRO LISOS TRANSPARENTES

ED-51155 VID-LIS-005
VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

M2 76,3 R$ 84,53 R$ 6.449,64

28. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 7.374,59
29. 8690 PLACAS E SINALIZAÇÕES VISUAIS

29.01 9045 PLACA DE INAUGURAÇÃO
ED-50635 PLA-ALU-010 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM CJ 1,0 R$ 852,64 R$ 852,64

29. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 852,64
30. 8691 PONTOS DE INSTALAÇÕES

30.01 9050 PONTO DE ESGOTO

ED-50225 INST-ESG-015
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM 
ARGAMASSA

UN 5,0 R$ 285,90 R$ 1.429,50

30.02 9051 PONTO DE ÁGUA FRIA

ED-50222 INST-AGU-010
PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" (20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO 
COM ARGAMASSA

UN 5,0 R$ 116,30 R$ 581,50

30.03 9052 PONTO DE TOMADA/INTERRUPTOR/LUZ

ED-50227 -

PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, 
NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE 
LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 60,0 R$ 199,04 R$ 11.942,40

30.04 9053 PONTO DE REDE (LÓGICA/SOM/CFT)

ED-50229 INST-STVAL-005

PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"X4", COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NO PISO 
E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BWG 18), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, 
INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM 
ARGAMASSA

UN 10,0 R$ 192,18 R$ 1.921,80

30.06 9055 PONTO DE GÁS (GLP)

ED-50226 INST-GAS-005
PONTO DE EMBUTIR PARA GÁS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 1/2", EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ 
CINCO (5) METROS DO RAMAL DE ABASTECIMENTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA

UN 1,0 R$ 284,80 R$ 284,80

30. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 16.160,00
33. 8694 URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

33.01 9065 PASSEIO DE CONCRETO
ED-51145 URB-PAS-006 PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA M2 85,4 R$ 48,37 R$ 4.128,86

33.03 9067 PASSEIO INTERTRAVADO
ED-51146 URB-PAS-010 PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM M2 55,5 R$ 61,04 R$ 3.387,11

33.11 9075 EQUIPAMENTO ESPORTIVO
ED-49573 EQP-ESP-025 REDE DE PETECA COM MASTROS EM TUBO AÇO GALVANIZADO D = 76 MM CJ 1,0 R$ 495,00 R$ 495,00
ED-49572 EQP-ESP-020 REDE DE VÔLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL CJ 1,0 R$ 495,00 R$ 495,00
ED-49574 EQP-ESP-030 TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO U 2,0 R$ 2.310,00 R$ 4.620,00
ED-49569 EQP-ESP-005 TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA U 2,0 R$ 2.700,00 R$ 5.400,00
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33. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 18.525,97
34. 8695 LIMPEZA DE OBRA

34.01 9078 LIMPEZA GERAL
ED-50264 LIM-CER-005 LIMPEZA DE MATERIAL CERÂMICO M2 300,0 R$ 7,14 R$ 2.142,00

34.02 9079 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
ED-50266 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 2583,0 R$ 5,32 R$ 13.741,67

34. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 15.883,67
36. 8697 TRANSPORTES

36.01 9086 CARGA E DESCARGA DE MATERIAL
ED-51131 TRA-CAR-005 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL M3 395,9 R$ 31,42 R$ 12.439,99

36.02 9087 TRANSPORTE DE MATERIAL
ED-51127 TRA-CAM-005 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) M3 400,0 R$ 3,37 R$ 1.348,00

36. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 13.787,99
37. 8698 PROJETO PADRÃO ESCOLAR

37.02 9089 ESQUADRIA
ED-50881 SEE-SER-015 JB1 - (345 X 40 CM) BASCULANTE DE FERRO ASSENTADA COM PARAFUSOS E BUCHA, CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÕES U 8,0 R$ 490,78 R$ 3.926,24
ED-50879 SEE-SER-010 JC2 - (345 X 165 CM) BASCULANTE DE FERRO ASSENTADA COM PARAFUSOS E BUCHA,CONFORME DETALHE E ESPECIFICAÇÕES U 12,0 R$ 2.024,48 R$ 24.293,76

37.07 9095 LAVATÓRIO E BANCADA

ED-50838 SEE-BAN-005
BANCADA DE LABORATÓRIO COMPLETA, INCLUSIVE ARMÁRIO EM COMPENSADO 20 MM, COM PORTA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO 
BRANCO NAS DUAS FACES, H = 75 CM, PRATELEIRA REVESTIDA, BANCADA L = 60 CM E RODABANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA,

CJ 3,0 R$ 4.842,40 R$ 14.527,20

37.08 9096 BEBEDOURO

ED-15472 -
BEBEDOURO/LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOX AISI 304, APOIADO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO, NAS DUAS FACES, 
INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL NA COR CROMADA, SIFÃO DE METAL TIPO COPO NA COR CROMADA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (PADRÃO ESCOLAR)

UN 1,0 R$ 2.533,24 R$ 2.533,24

37. SUB-TOTAL SUB-TOTAL R$ 45.280,44

R$ 1.104.000,00TOTAL GERAL
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

4ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais

Versão v.20.09.2020.
ANEXOS

ANEXO IV -  MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

PROPOSTA COMERCIAL PARA A TOMADA DE PREÇOS 01/2021 
(preenchida em papel timbrado da proponente)
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO
PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE      
ITEM 01 – _______, conforme especificação técnica do
item ____ do Anexo I do Edital.

VALOR GLOBAL

R$

Prazo de
Garantia   05 ANOS

Prazo de
Entrega

 180 DIAS
CORRIDOS

.

.

.
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Prazo de Validade da Proposta  

Local de Entrega  

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo
I do Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos,
encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação
e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus
anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.
 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Referência: Processo nº 1250.01.0010714/2021-20 SEI nº 38708051
Rua Tenente Guimarães  - Bairro Nova Era - Juiz de Fora - CEP 36087-070
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ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
4ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais

Versão v.20.09.2020.
PMMG/4RPM

Juiz de Fora, 29 de novembro de 2021.
 

ANEXO - V
 
 
PROCURAÇÃO

 
A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, Inscrição Estadual
nº ____________________com sede à ______________________, neste ato representada
pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador(es) o(s) Senhor(es) (nome, RG, CPF,
nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem confere(m) amplos poderes
para junto ao Governo do Estado de Minas Gerais (ou de forma genérica: para junto
aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos
necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021/4ªRPM, tipo menor preço, para a execução
indireta, sob o regime de Empreitada por Preço Global, – Contratação de empresa de
arquitetura/engenharia para obras/reformas no Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais, – Unidade da cidade de Ubá/MG, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desistir de
recursos, interpô-los, negociar preços e demais condições, confessar, transigir,
desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda,
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando
tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma
licitação).

Local, data e assinatura
*******************************************************************************************************************************************************************************
MODELO DE CREDENCIAMENTO
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021
OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a
executar a reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira em Ubá/MG
 
 
 
Pelo presente instrumento, a empresa ___ [RAZÃO SOCIAL] ___, inscrita no CNPJ/MF
___ [No do CNPJ] ___, situada na ______ [ENDEREÇO COMPLETO] _________, por
seu(s) representante(s) legal (is) abaixo assinado(s), nomeia e constitui como
bastante procurador, o Sr ___[QUALIFICAÇÃO COMPLETA] ___; inscrito no CPF ___
[Nº do CPF]___; portador do RG___[No do RG]___, residente em ___[ENDEREÇO
COMPLETO]___, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para representá-la em todos
os atos inerentes a Tomada de preços Nº 004/2021, podendo inclusive interpor ou
renunciar aos prazos de recursos.
 
__(Local e Data)___
Empresa Licitante
 
*******************************************************************************************************************************************************************************
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021
 
OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a
executar a reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira em Ubá/MG
 
___________________________________ empresário ou sócios da empresa
___________________________________, com sede na __________ (endereço completo)
______________________________________, telefone (xx) xxxx-xxxx, email:
xxxxxxx@xxxxx.com.br, em constituição nessa Junta Comercial, declara(m) para os
devidos fins e sob as penas da Lei, que a receita bruta anual da empresa não
excedeu, no ano anterior, ao limite fixado no inciso I (se microempresa) ou II (se
empresa de pequeno porte) do art. 3° da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão
relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.
 
Em atendimento as disposições da Lei Complementar 123/2006, a microempresa ou
empresa de pequeno porte adotará em seu nome empresarial a expressão ME ou
EPP.
 
____________________________________
Local e Data
 
_____________________________________
Empresa Licitante
(responsável legal, cargo e assinatura)
 
***********************************************************************************************************************************************************************************************
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA – FACULTATIVA
 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021
 
OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a
executar a reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira em Ubá/MG
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Eu.............................................… (Representante Legal devidamente qualificado) da
empresa ............................................, sediada à .................................,
telefone................., DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde será
executado o objeto da licitação, tendo tomado conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021, inclusive, das possíveis dificuldades que possam
onerar futuramente nossa empresa na execução do mesmo. DECLARO ainda que
estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as
exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o
compromisso de honrar plenamente todas as exigências do instrumento
convocatório referente à TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021, sem quaisquer direitos a
reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às
particularidades do objeto. DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos
no orçamento apresentado utilizados na elaboração da proposta são de nossa inteira
responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação posterior por parte da
empresa quanto a estes valores.
 
____________________________________
Local e Data
 
_____________________________________
Empresa Licitante
* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
*******************************************************************************************************************************************************************************
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021
 
OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a
executar a reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira em Ubá/MG
 
Eu.............................................… (Representante Legal devidamente qualificado) da
empresa ............................................, sediada à .................................,
telefone.................,
DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o local onde será executado o objeto
da licitação, por opção própria, assumindo assim que CONCORDO com todas as
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, ainda, assumo toda e
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua
omissão na verificação das condições do local de execução do objeto da TOMADA DE
PREÇOS N° 01/2021. DECLARO ainda que estou ciente de que o preço proposto pela
empresa está de acordo com as exigências do edital e seus anexos, e assim, dentro
desta proposta, assumimos o compromisso de honrar plenamente todas as
exigências do instrumento convocatório referente à TOMADA DE PREÇOS N°
01/2021 sem quaisquer direitos a reclamações futuras, sob a alegação de quaisquer
desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. DECLARO, também, estar
ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na elaboração da
proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo quaisquer tipo de
reclamação posterior por parte da empresa quanto a estes valores.
 
____________________________________
Local e Data
 
_____________________________________
Empresa Licitante
* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a
identifique.*Preenchimento obrigatório se não for realizada a visita técnica.
*******************************************************************************************************************************************************************************
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL TÉCNICO
 
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021
OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a
executar a reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira em Ubá/MG
 
__________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
_________________________________, portador do Documento de Identidade no
_________________ e inscrito no CPF sob o no ______________, DECLARA que possui
pessoal técnico disponível para integrar a equipe que executará os serviços objeto da
licitação, fazendo parte da equipe:
I ) 1 (um) profissional formado em engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo com
experiência profissional comprovada em supervisão de serviços de natureza
compatível com o objeto licitado, devidamente registrado no CREA/CAU, devendo
realizar visita diária e sempre que necessária, durante todo o período de execução
dos serviços;
II) 1 (um) encarregado de serviços, com experiência profissional comprovada em
serviços de natureza compatível com o objeto da presente licitação, para permanecer
no local em tempo necessário à execução dos serviços.
 
__________________, ____ de ____________ de 2021.
 
________________________________________________
(nome e assinatura do representante legal da licitante)
* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
*******************************************************************************************************************************************************************************
DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021
OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a
executar a reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira em Ubá/MG.
 
__________________________________, inscrita no CNPJ sob o no
________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
_________________________________, portador do Documento de Identidade no
_________________ e inscrito no CPF sob o no ______________, DECLARA que o(a) Sr(a)
__________________________, portador(a) do CPF(MF) no ______________ e inscrito(a) no
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CREA/CAU___ sob o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como
Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação
em apreço.
 
__________________, ____ de ____________ de 2021.
 
__________________________________________
Assinatura e carimbo do representante legal
 
* Declaração a ser emitida pela empresa licitante em papel que a identifique.
* Emitir uma declaração para cada RT.
*******************************************************************************************************************************************************************************
DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA
CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.723/2008
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra)
 
DECLARAÇÃO
__________________________________________
(Local e data)
 
À
Comissão Especial de Licitação – C.E.L
 
Prezados Senhores,
Em conformidade com o disposto no artigo 4º, do Decreto estadual nº 44.723, de 13
de fevereiro de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a
utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e
serviços de engenharia / arquitetura contratados pelo Estado de Minas Gerais.
Eu, ________________________________________, R.G.nº _________________, legalmente
nomeado representante da Empresa _____________________________________,CNPJ
nº________________________ para o fim de qualificação técnica no procedimento
licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS 01/2021, tipo menor preço, para a
execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário, para a
Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a executar a obra
de________________________________________________________, no município de
_______________/MG, declaro sob as penas da lei, que para a execução do objeto da
referida Licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de
procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio
Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo
ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do
contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos. 86 a 88
da Lei Federal n.º 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal n.º 9.065/98,
sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei.
 
Atenciosamente
 
 
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
 
*******************************************************************************************************************************************************************************
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021
OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia destinada a
executar a reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira em Ubá/MG.
 
___ (nome da empresa) ___, CNPJ-MF n.o ___, sediada ___ (endereço completo)
______________________________________, telefone (xx) xxxx-xxxx, e-mail:
xxxxxxx@xxxxx.com.br,, tendo examinado o Edital em epígrafe, vem declarar que:
a) sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
b) sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis)
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
c) que recebeu todos os documentos pertinentes à Tomada de Preços supracitada e
que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações para o cumprimento das obrigações desta licitação
d) sob as penas da lei, que se compromete a contratar os profissionais indicados,
conforme Equipe Técnica apresentada;
e) declara que tem conhecimento do local onde serão executadas as obras;
f) declara que conhece e que aceita todas as condições impostas pelo Edital e seus
anexos.
g) declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos
incisos III e IV  do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.
 
 
__(Local e Data)___
Empresa Licitante
(responsável legal, cargo e assinatura)
 

Referência: Processo nº 1250.01.0010714/2021-20 SEI nº 38708426
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POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
Rua Tenente Guimarães  - Bairro Nova Era / Juiz de Fora - CEP 36087-070

Versão v.08.09.2021.
Processo nº 1250.01.0010714/2021-20

ANEXO - VI

MINUTA DE CONTRATO

 

CONTRATO Nº xx/2021 - PORTAL COMPRAS Nº xxxx

TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 1261556 - 072/2021

 

CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
O
ESTADO
DE
MINAS
GERAIS,
POR
INTERMÉDIO
DA
POLÍCIA
MILITAR
DE
MINAS
GERAIS E
A
EMPRESA 
XXXXX,
NA
FORMA
ABAIXO:

                                                                

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais,
entidade de direito público, através do Chefe do Estado Maior da 4ª RPM - Ordenador
de Despesas, estabelecida na Rua Tenente Guimarães, no 535, Bairro Santa Lúcia,
Juiz de Fora - MG, inscrita no CNPJ no 16.695.025/0001-97, neste ato representado
pelo Tenente Coronel PM Sávio Geraldo Corsino Pires , portador do CPF nº
812.734.606-34, conforme delegação contida no Decreto Estadual nº 36.885, de 23
de maio de 1995 e subdelegação contida no artigo 10, inciso I, alínea "e" e "d" c/c art.
52 do R-AFCA/PM, e Resolução no 4234, de 11 de dezembro de 2012, no que
couber, doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa xxxxx, inscrito(a) no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ –sob o número xxxxx, com sede na
xxxxx, neste ato representada pelo Sr. xxxxx, inscrita no CPF nº xxxx, doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Tomada
de Preços nº 01/2021, que será regido pela Lei Federal 10.520/2002, Lei estadual nº.
14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Complementar federal nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006 e alterações posteriores, pelos Decretos Estaduais nº. 45.902, de

PADRÃO - Minuta de Contrato PMMG/4RPM 38709607         SEI 1250.01.0010714/2021-20 / pg. 56



27 de janeiro de 2011 , pelo no 44.630, de 03 de outubro de 2007, alterado pelo
Decreto Estadual nº 45.749 de 05 de outubro de 2011; e pelo decreto 44.786, de 18
de abril de 2008, pela Resolução SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007,
aplicando-se ainda, subsidiariamente a nº 14.133/2021, aplicando-se ainda, no que
couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas
expressamente.
 
1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa
de arquitetura/engenharia destinada a executar a reforma e ampliação do
Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – Unidade Cândido
Martins de Oliveira, em Ubá/MG, compreendendo uma área total de
intervenção de aproximadamente 1.441,23 m², com o emprego de mão-de-
obra qualificada, todos os materiais e equipamentos necessários à
execução dos serviços, sob responsabilidade da empresa Contratada,
conforme especificações constantes e de acordo com as exigências e quantidades
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Tomada de Preços nº
01/2021 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição
1.3. Objeto da contratação:

LOTE  ITEM  DESCRIÇÃO QUANTIDADE

 Único  01
 Reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais – Unidade Cândido Martins de Oliveira em Ubá/MG

- conforme planilha de custos e demais anexos
  01

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1.  A execução do objeto deverá ser iniciada no prazo máximo de 15
(quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho pela contratada, e concluída
em até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data de recebimento, pela
contratada, da Nota de Empenho.
2.2. Local da execução do objeto: Rua Tenente Caio Xavier de Castro,
no 250, Bairro Derminas – CEP 36.507-060 – Ubá/MG.
2.3. O local das intervenções deverá ser delimitado e interditado para que não
haja passagem de usuários pelo canteiro de serviços à edificação, inclusive,
contemplando sinalizações do local para assegurar o bem-estar dos usuários da
edificação.
2.4. Todas as instalações provisórias executadas, junto ao local das
intervenções, deverão garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança
(equipamentos de proteção individual) e higiene aos trabalhadores que serão
empregados na realização deste empreendimento e ao público usuário, direta ou
indiretamente, das edificações, além dos equipamentos e elementos necessários à
sua execução e identificação. Em hipótese alguma os usuários do complexo poderão
adentrar ao local pelo canteiro, sendo a empresa Contratada responsável em adotar
essa medida de segurança.
2.5. As informações detalhadas para execução da obra, demais serviços a
serem realizados, bem como referência a materiais estão descritos nos Anexos I -
Projeto Básico e II - Memorial Descritivo.
2.6. Para a execução dos serviços deverão ser seguidos rigorosamente os
preceitos das normas da ABNT, a NR - 6, NR - 7 e NR - 18 e, demais leis e normas
vigentes referentes à segurança do trabalho, através da utilização de equipamentos,
procedimentos adequados e E.P.I's apropriados;
2.7. O cronograma físico-financeiro deverá ser fielmente seguido pela
Contratada. Deverá a Contratada comprovar a execução da obra em conformidade
com o cronograma, apresentando-o à fiscalização do Contrato. O não cumprimento
do referido cronograma pode ensejar nas sanções previstas no item 18 deste Edital.
2.8. Os prazos contidos no cronograma não poderão ser prorrogados ou
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suspensos, salvo, se houver um dos motivos previstos no § 1º do art. 65 da Lei
Federal n.º 8.666/93.
2.9. Concluída a obra, o recebimento dela dar-se-á, através de vistoria
conjunta realizada pelo engenheiro da Contratada, responsável técnico pela obra, e
pela fiscalização do CONTRATANTE.
2.10. Em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da Contratada, o
responsável pelo acompanhamento e fiscalização da obra lavrará o Termo de
Recebimento Provisório, relatando as eventuais inconformidades verificadas por ele.
2.11. A Contratada fica obrigada a corrigir, às suas expensas, os vícios
resultantes da má execução do objeto contratual.
2.12. O Termo de Recebimento Definitivo será expedido em até 90 (noventa)
dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório pela fiscalização do
Contratante, desde que tenham sido sanadas todas as inconformidades apontadas.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1. Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação
de seu extrato no órgão oficial de imprensa, podendo ser prorrogado nos termos do
art. 57, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados
os seguintes requisitos:

3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
3.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a
Administração mantém interesse na realização do serviço;  
3.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece
economicamente vantajoso para a Administração;  
3.1.4. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação. 
3.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse
na prorrogação; 

3.1.5.1.  A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação
contratual.

3.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante
celebração de termo aditivo.

 
4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1. O valor total da contratação é de R$ xxxxxxxxx.
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.
4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos
devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente
prestados.
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:
1261.12.362.107.4309.0001.33.90.39 - Fontes: 10,13,23.
5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios
para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de
cada exercício financeiro.
 
6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1. 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 que o
fornecedor indicar, no prazo de 30 (dias) dias corridos, conforme cronograma
físico-financeiro, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
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aprovados pela CONTRATANTE.
6.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento
se referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva
comprovação da execução do objeto, se houver.
6.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da
validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o
destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e,
mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
6.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo
gestor.
6.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
6.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

6.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
6.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao
sancionamento da empresa e rescisão contratual.
6.4. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do
faturamento eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos
Fornecedores por meio do e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br
6.5. As medições serão realizadas conforme cronogramas físico-financeiros,
após o fornecimento dos serviços previstos, e o pagamento, será efetuado depois da
análise das planilhas apresentadas pela contratada, conferência dos serviços
executados no local e elaboração de parecer técnico emitido por profissional
competente da Seção de Engenharia e Arquitetura em apoio ao preposto do contrato
e Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) da
Unidade.
6.6. Conforme o item 9.3.2.2 do Acórdão Nº 2622/13 do Tribunal de Conta da
União (TCU), fica estabelecido que o critério de medição para a administração local,
será realizado através pagamentos proporcionais à execução financeira dos serviços
realizados, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts.
55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993.
6.7. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

SERVIÇO PRAZO VALOR

XXX XXX XXX

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 
7.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentação das propostas.
7.2. Dentro do prazo de vigência do contrato, mediante solicitação da
contratada e aprovação da contratante os preços contratados poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o Índice Nacional de Custo da
Construção Civil, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a
ocorrência da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano
será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
 
8. CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO
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8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Edital e anexos.
 
9. CLÁUSULA NONA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no Edital
e anexos.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA  – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Edital e anexos.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem
o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em
consequência desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os
seguintes termos:

11.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente
público no processo de licitação ou execução do contrato;
11.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de
influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em
detrimento do contratante;
11.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas
a níveis artificiais não competitivos e privar o contratante dos benefícios da
competição livre e aberta;
11.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar
a participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um
contrato;
11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos
investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do contratante
ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção
ou conspiração; significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer
parte envolvida com vistas a impedir a liberação de informações ou
conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou
11.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.

11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um
agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou
coercitivas durante o procedimento licitatório.
11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada
à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das
medidas cabíveis.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ANTINEPOTISMO
12.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau com agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança no órgão CONTRATANTE, salvo se investidos por concurso
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público.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Edital e anexos.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO
14.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a assinatura
do Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste
Edital, conforme disposto no caput do art. 56, desde que cumpridas as obrigações
contratuais.
14.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá
abranger um período de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
14.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

14.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
14.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou
dolo durante a execução do contrato;
14.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONTRATADA; e 
14.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

14.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
14.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta
específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
14.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
14.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
14.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação
que rege a matéria.
14.9. Será considerada extinta a garantia:

14.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado,
de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
14.9.2. no prazo de 03 meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

14.10. A garantia dos serviços realizados deverá seguir o que determina o artigo
618, do Código Civil, que estabelece garantia de 5 (cinco) anos para defeitos ou
falhas que comprometem de forma séria a segurança e a solidez dos imóveis.

 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no
art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:

15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
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15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3. Indenizações e multas.

15.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
15.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
15.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade
de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO
16.1. É vedada a subcontratação completa ou da parcela principal da
obrigação, assim compreendida como o serviço constante do cronograma físico
financeiro de maior valor e que corresponde ao maior percentual no total da obra,
conforme estabelecido no Projeto Básico;
16.2. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta
por cento) dos serviços,  já excetuados os serviços que compõe a parcela principal
da obrigação, nos termos do item 19.1 deste Edital.
16.3. Não poderão ser subcontratadas as parcelas tecnicamente mais
complexas ou de valor mais significativo do objeto.

16.3.1. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a
quem incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação
técnica necessários para a execução do objeto.

16.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a PMMG pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS
PESSOAIS
17.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores sobre a
matéria, em especial, a Lei Federal no 13.709/2018.
17.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de controlador,
nos termos do artigo 5o, VI da Lei no 13.709/2018, e a CONTRATADA assume o
papel de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei no 13.709/2018.
17.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais
compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados exclusivamente
para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe vedado, a qualquer
tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa autorização da
CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma incompatível com as finalidades
e prazos acordados.
17.4. As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em até 2
(dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas atividades,
relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
17.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança
administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar os
dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de órgãos
reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
17.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador, para
a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
17.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de
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dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes à Lei
no 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
17.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As diretrizes
aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que envolva a
presente contratação.
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES
18.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65
de Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.

18.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
18.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
 

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS.
19.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
 
20. CLÁUSULA VIGÉSIMA – PUBLICAÇÃO
20.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de
imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei
Federal 8.666/93 de 21/06/1993.
 
21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO
21.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais,
para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
 
E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor.
 
CONTRATANTE:

CONTRATADA:
Referência: Processo nº 1250.01.0010714/2021-20 SEI nº 38709607
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