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CARTA  CONVITE Nº. 01 /2013

O Ten Cel Ordenador de Despesas do Centro de Motomecanização e Intendência da Polícia Militar 
Estado de Minas Gerais – CMI/DAL, torna público que fará realizar por intermédio da Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, às 09:30 (Nove horas e trinta minutos), do dia 06/09/2013, sala de 
reuniões no Centro de Motomecanização e Intendência, situado na Avenida Amazonas, nº 6.745, 
Bairro Gameleira, nesta Capital, Licitação na modalidade CONVITE, sob o regime de execução de 
Empreitada  por  Preço  Global,  tipo  MENOR  PREÇO,  destinado  ao  Serviço  de  execução  da 
reforma do passeio perimetral do complexo logístico da Gameleira -  PMMG, situado no Bairro 
Gameleira no município de BELO HORIZONTE/MG.

Os participantes deverão protocolar suas propostas, a partir das 8:30 (oito horas e trinta minutos) até 
às 9:30 (nove horas e trinta minutos ) do dia 06/09/2013, na sala de Reuniões do CMI/PMMG, onde, 
às 9:30 (nove horas e trinta minutos), em sessão pública, proceder-se-á a abertura das propostas.

O  Edital de Licitação encontra-se à disposição dos interessados no site www.pmmg.mg.gov.br “link” 
licitações.  O  projeto,  a  planilha  de  quantitativos  e  preços  unitários  e  demais  documentos  que 
compõem o Edital de Licitação, serão fornecidos em meio magnético, mediante solicitação por escrito 
dos interessados, junto à Comissão Permanente de Licitação – CPL do CMI/PMMG, no e-mail:cmi-
licitacao@pmmg.mg.gov.br ou pessoalmente na sala da Seção de licitações  no horário de 08:30 às 
12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, e às quartas-feiras, no horário de 08:30 às 12:30 horas.

Quaisquer dúvidas, consultas ou informações acerca do Edital poderão ser encaminhadas à CPL do 
CMI, por meio do telefax (31) 2123-1039 ou, também, pelo e-mail  cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br

JOSÉ NILSON DA COSTA REIS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas
ANEXO XI - PROJETOS
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NORMAS DA LICITAÇÃO
CONVITE N° 01/2013 - TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

1 – PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLÍCIA MILITAR, representada pelo CENTRO 
DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA - CMI, localizado na Avenida Amazonas, nº 6.745 – 
Bairro Gameleira – Belo Horizonte/MG, realizará a licitação na modalidade CONVITE, sob o regime 
de empreitada por preço global, tipo Menor Preço, em sessão pública na Sala de Reuniões do CMI. 
Este Convite será regido pela  Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações 
posteriores; pela Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006; pela Lei Estadual nº 
13.994,  de  18  de  setembro  de  2001; pelos  Decretos  Estaduais  nº  44.630,  e  suas  alterações 
posteriores,  de  03  de  outubro  de  2007;  45.902,  de  27  de  janeiro  de  2012,  e  demais  normas 
pertinentes e pelas disposições deste CONVITE e seus Anexos, destinado a selecionar a proposta 
mais vantajosa para a execução serviço, conforme descrição constante do Anexo I deste instrumento 
convocatório.

2 – OBJETO

2.1  É objeto da presente licitação o Serviço de execução da reforma do passeio perimetral do 
complexo logístico da Gameleira -  PMMG situado na Amazonas, nº 6.745, Bairro Gameleira, nesta 
Capital, no município de Belo Horizonte/MG.

3. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1 O valor máximo aceito pelo CMI/DAL- PMMG, para execução do serviço, objeto desta licitação, é 
de R$ 42.607,48 (QUARENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E OITO 
CENTAVOS).

3.2 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta da dotação 
orçamentárias nº : 1251.06.181.141.4232.0001.33903922 – Fonte 60.1.

A cada 30 dias,  a contar da data da assinatura do empenho, a empresa deverá encaminhar  ao 
preposto do contrato, planilha de medição dos serviços realizados até o momento que será avaliada 
pela CPARM do CMI, em conjunto com a Seção de Engenharia e Projetos que aprovará, ou não, os 
valores apontados como realizados.
De posse do documento que indica o valor mensurado pela Administração Pública, a empresa deverá 
emitir  NOTA FISCAL  da execução  parcial,  que  será  paga em até  30(  trinta   dias)  corridos  do 
recebimento dessa pela Administração Pública. 

4 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 
licitação, escolhidos e convidados pelo CMI, cadastrados ou não, que tenham Capital Integralizado 
igual ou superior a  R$ 4.883,00  (quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais) até a data desta 
Licitação;

4.1.1 -  As  empresas não convidadas,  interessadas em participar da licitação, deverão  manifestar 
interesse em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para entrega dos envelopes, por 
meio de expediente entregue na Comissão Permanente de Licitação, fac-símile ou correio eletrônico, 
sob pena de desqualificação;

4.1.3– O não cumprimento do horário marcado para o início deste certame, acarretará na perda de 
direito de participação nesta licitação.

4.1.1.4 - a realização de visita técnica, nos termos do Item 7 será considerada, para todos os efeitos, 
manifestação de interesse em participar da licitação.

4.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação judicial, 
recuperação extrajudicial, concurso de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que 
não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com a Administração Pública,  ou punidos com suspensão do direito  de licitar  e contratar  com a 
Administração Pública Estadual.
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4.3 -  A  participação  na  presente  licitação  será  considerada  como  evidência  de  que  a  licitante 
examinou completamente o Convite e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve 
da PMMG informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o seu teor lhe 
permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória.

4.3.1 -  A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
CONVITE.

4.3.2  -  A  proponente  poderá,  em  caso  de  dúvida,  quer  seja  de  caráter  técnico  ou  legal,  na 
interpretação deste Edital, consultar a Comissão Permanente de Licitação, CPL, do CMI, ou a Seção 
de Engenharia da DAL, situado na Av. Amazonas, 6.745, bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG, no 
horário de 08:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, e às quartas-feiras, no horário de 08:30 
às 12:30 horas, podendo, também, a consulta ser feita via Fax nº. (31) 2123-1039  ou 2123-1083 ou 
pelo e-mail cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br.

4.3.3 - Somente serão respondidas as consultas formalizadas por escrito, encaminhadas até 2 (dois) 
dias úteis antes da data de entrega da documentação.

4.3.4  -  Os  esclarecimentos  solicitados  serão  prestados  por  e-mail,  a  quem  solicitou  e  serão 
disponibilizados no site:  www.policiamilitar.mg.gov.br,  link:  “licitações”,  sem identificação dos seus 
autores, para conhecimento público.

4.4 -  A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório.

5 - ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1 - Dos envelopes de “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”.

5.1.1  -  Os  envelopes  de  “Documentação  de  Habilitação  e  Proposta  de  Preços”  deverão  ser 
indevassáveis, hermeticamente fechados e entregues à Comissão Permanente de Licitação (CPL), 
na sessão pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo.

LOCAL: Sala de Reuniões do Centro de Motomecanização e Intendência da PMMG
ENDEREÇO: Av. Amazonas 6.745  - Bairro Gameleira - Belo Horizonte/MG (entrada pelo 5º Batalhão 
PM)
DATA: 06/09/2013
HORÁRIO:  Entrega dos envelopes de 08:30 até às 09:29 horas.
ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 às  09:30 horas.

Para todas as referências de tempo contidas neste Edital será considerado o horário de BRASÍLIA.

5.1.2 - Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

CONVITE  N.º 01/2013

ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO

PROPONENTE:.......................................................................................

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO  E INTENDÊNCIA

CONVITE  N.º 01/2013

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE....................................................................................... 

5.2 - A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Motomecanização e Intendência, 
somente considerará os envelopes de “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” que 
forem entregues à CPL, no local, data e horário definido no item 5.1.1 deste  CONVITE.

6 – CREDENCIAMENTO
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6.1  -  Na  sessão  pública  para  recebimento  da  documentação  de  habilitação  e  das  propostas 
comerciais,  o  proponente/representante deverá se apresentar  para credenciamento,  junto à CPL, 
devidamente munido de documento que o credencie a participar do presente procedimento licitatório 
e a responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou 
outro documento equivalente.

6.2 - O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com 
firma  reconhecida,  ou  documento  que  comprove  os  necessários  poderes  para  representação,  e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

6.3 - No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de 
dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do 
respectivo estatuto ou contrato social, e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam 
expressos  os  poderes  para  exercerem  direitos  e  assumir  obrigações  em  decorrência  de  tal 
investidura.

6.4 - O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo III.

6.5  - A  não  apresentação  do  credenciamento  não inabilitará  o  licitante,  mas impedirá  a  pessoa 
presente de se manifestar e responder em nome da empresa.

7 –   VISITA TÉCNICA

7.1 - A proponente poderá proceder a visita ao local onde será executada a reforma e após será 
emitida a Declaração de Visita Técnica, conforme ANEXO IX, que integra este Edital, asseverando 
que a licitante visitou e inspecionou o local que será destinado à  e obteve, por ela mesma e sob sua 
responsabilidade e risco, todas as informações julgadas necessárias, com o objetivo de preparar a 
proposta para a execução dos serviços.

7.1.1 - Na visita técnica serão disponibilizados os projetos que irão subsidiar os demais serviços para 
a execução da .

7.1.3 -  As  visitas  deverão  acontecer  até  o  dia  anterior  à  abertura  das  propostas,  devendo  ser 
agendadas na Seção de Produção do CMI, com o Sub Ten Dálcio, Sgt Ricardo ou Cap Célio pelo 
telefone (31) 2123-1057 ou 2123-1053, nos dias úteis, de 8h30min às 12h e de 13h às 17h, exceto às 
quartas-feiras que será de 8h30mim às 13h.

7.3  -  Alegações  posteriores  relacionadas  com  o  desconhecimento  do  objeto  licitado  não  serão 
consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua execução.

8 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PRELIMINAR

Para participar  do presente  certame,  a  empresa  proponente  deverá  apresentar  a  documentação 
abaixo mencionada:

8.1 – Regularidade Jurídica

8.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

8.1.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, 
em se tratando de sociedades comerciais,  e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de 
documentos de eleição de seus administradores.

8.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício.

8.1.4  -  Decreto  de  autorização,  em  se  tratando  de  empresa  ou  sociedade  estrangeira  em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir.

8.2 – Regularidade Fiscal

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

8.2.2  -  Prova  de  inscrição  no  Cadastro  de  Contribuintes  Estadual,  relativo  à  sede  do  licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 
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8.2.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede do 
licitante;

8.2.4 -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),  fornecida pelo órgão competente da 
Justiça do Trabalho. De acordo com o § 2º do art. 642 – A da CLT, será aceita Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa;

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

8.2.6 - Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social - INSS, ou prova de 
garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio.

8.2.7 –  A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da 
regularidade fiscal.

8.2.7.1  - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de pequena empresa, 
assegurar-se-á  o  prazo  de  2  (dois)  dias  úteis,  prorrogáveis  por  igual  período,  para  a  devida  e 
necessária regularização, contados a partir da data em que o proponente for declarado vencedor do 
certame, observando o disposto no artigo 110 da Lei Federal nº 8.666, de 21Jun93.

8.2.6.2 - A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 
competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.

8.2.6.3 - O prazo previsto no item 6.2.7.1, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido pelo 
licitante e expressamente autorizado pela Administração.

8.2.6.4 -  A não regularização da documentação,  no prazo deste item, implicará a decadência do 
direito à contratação, bem como na sujeição às sanções administrativas previstas neste edital.

8.3 – Qualificação Econômico-Financeira

8.3.1 - Certidão Negativa de Falência,  Concordata,  recuperação judicial  e extrajudicial,  expedida pelo 
cartório  distribuidor  da Comarca da sede da pessoa jurídica  ou  de execução de pessoa física,  a  no 
máximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do 
artigo 31 da Lei  federal n.º 8.666/93, c/c os ditames da Lei federal n.º 11.101/05.

8.4 – Qualificação Técnica

8.4.1 - Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 
no  Conselho  Regional  de  Engenharia,  Arquitetura  e  Agronomia  -  CREA,  acompanhado(s)  de 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para a  referido no(s) Atestado(s), comprovando 
que  o(s)  profissional(is)  indica(s)  para  ser(em)  o(s)  responsável(is)  técnico(s)  dos  serviços, 
executou(aram) ou fiscalizou(aram) os serviços que sejam compatíveis com o objeto deste Edital,  nas 
quantidades mínimas dos seguintes serviços/fornecimentos:

Serviços/Fornecimentos Qtde

Passeio de concreto e = 6 cm, Fck = 10 Mpa, junta seca com largura variando devendo ser 
verificado no local,  com piso tátil  (ladrilho hidráulico)  para deficientes no acesso a veiculo 
conforme detalhe de projeto enviado. Inclusive fornecimento do piso tátil.

617,53 M²

8.4.2 – Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CREA;

8.4.3 - Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa na entidade profissional competente.

8.4.4  -  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 8.4.1.

8.4.5 – Termo de Vistoria fornecido pela Seção de Produção comprovando que o interessado realizou a 
visita técnica, tomando conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento 
das obrigações objeto da licitação, conforme disposto no item 7 deste Edital.

8.5 - Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (cláusula 8 -  DA HABILITAÇÃO), será 
apresentado  para  fins  de  habilitação,  declaração  de  que  a  empresa  que  não  possui  trabalhadores 
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalho a menores 
de 16 anos, segundo determina o inciso V do artigo 27 da Lei federal nº 8.666/93 (com redação dada pela  
Lei federal n.º 9854 de 27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, na  
forma da Lei. A declaração será conforme modelo constante Anexo V.

8.5.1 –  Caso a proponente  apresente  para habilitação na presente  licitação,  o  certificado de registro 
cadastral  –  cadastramento,  em  substituição  a  documentos  exigidos,  a  empresa  deverá  declarar  a 

8



inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação, nos termos do § 2º do art. 32 da Lei federal nº  
8.666/93, conforme modelo Anexo VIII:

8.6 –  Do Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF

8.6.1  –  O licitante  poderá  apresentar  para  habilitação  na  presente  licitação,  o  certificado  de registro 
cadastral – cadastramento, expedido pela Secretária de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) em 
substituição aos documentos do item 8.1 ao subitem 8.3.1 e o Item 8.5, observando que na hipótese dos 
documentos nele indicados estarem com prazos vencidos,  deverá apresentar  outros com validade em 
vigor. 

8.6.1.1 - O credenciamento não poderá ser utilizado como substituto de documentação de habilitação.

8.6.2  – Outros  documentos  exigidos  neste  edital,  não  contemplados  no  certificado,  deverão  ser 
apresentados, com a validade em vigor, na fase habilitatória do certame.

8.6.3 - Os documentos provenientes da “Internet” terão sua autenticidade certificada junto aos “sites" dos 
órgãos emissores, para fins de habilitação, se for o caso.

9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1 - A proposta de preços (ENVELOPE Nº 2) deverá ser datilografada ou digitada, em uma via, com suas  
páginas  numeradas  e  rubricadas,  e  a  última  assinada  pelo  representante  legal  da  empresa,  sem 
emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, 
tais  falhas  não acarretarem lesões ao direito  dos  demais  licitantes,  prejuízo  à  Administração  ou não 
impeçam a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo XIII, deste 
CONVITE, e deverá constar:

9.1.1  -O Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da licitação prevista 
neste Edital e assinatura do seu representante legal;

9.1.2 PREÇO GLOBAL proposto pela empresa licitante em reais e por extenso;

9.1.3 Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá ser inferior  a 60  
(sessenta)  dias consecutivos, contados a partir  da data da licitação,  sob pena de desclassificação da 
licitante;

9.1.4 Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso)  que não poderá ser superior a 
60(sessenta dias) consecutivos, para o LOTE ÚNICO LICITADO, contado a partir do recebimento da 
Nota de Empenho pela empresa Contratada, sob pena de desclassificação da licitante;

9.1.5 Nomes do(s) responsável(is) técnico(s) e do representante legal da empresa licitante 

9.1.6 PLANILHA DE QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E DESCRITIVA DE SERVIÇOS, inclusive 
relação de materiais complementares (verificar relação constante do Anexo “XII” deste Edital) e serviços 
que a acompanha, com preços em reais, apresentada em 1 (uma) via original ou cópia legível, contendo:

9.1.7 Mesma ordem, numeração e descrição apresentada na planilha da CPL/CMI, conforme Anexo “XII”, 
com os preços propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado 
o somatório dos itens, resultarão no valor final da proposta a assinatura ou rubrica do representante legal  
da empresa.

9.1.7.1 A empresa licitante deverá apresentar a sua própria planilha (não será aceita cópia xerográfica da 
planilha da CPL/CMI), completa, com todos os serviços necessários à integral execução da , inclusive com 
a relação de materiais complementares (verificar relação constante do Anexo “XII” deste Edital) e serviços 
que a acompanham, sob pena de desclassificação.

9.2 Nos  preços  propostos  deverão  ser  computados  TODOS  os  materiais  complementares  (verificar 
relação  constante  do  Anexo  “XII”  deste  Edital),  equipamentos  diversos,  equipamentos  de  proteção 
individual,  seguros,  fretes,  fornecimento  de  mão-de-,  transporte  de  qualquer  natureza,  administração, 
encargos  sociais  e  fiscais,  lucros,  sinalização  da  por  placas  indicativas,  consumo de água,  energia  
elétrica e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto desta licitação.

9.3 - Após o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será 
recebido nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos às propostas, salvo 
expressa solicitação da CPL, do CMI. 

9.4 -  DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS
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9.4.1 As  propostas  consideradas  classificadas  serão  verificadas  pela  CPL/CMI,  quanto  a  erros 
aritméticos,  na sua computação ou em seu somatório.  Os erros serão corrigidos  pela  Comissão 
Permanente de Licitação da seguinte maneira:

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

9.4.3 Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o 
preço unitário prevalecerá,  a menos que seja verificada pela CPL/CMI a existência de erro 
grosseiro e óbvio, caso em que a proposta será considerada desclassificada.

9.5 O valor estabelecido na proposta será ajustado pela CPL/CMI, para correção de erros, de acordo 
com os procedimentos acima mencionados, com a anuência da proponente e descrição do ocorrido 
em Ata.

10 - DA SESSÃO PÚBLICA

10.1 -  No dia, hora e local mencionados no ITEM 5.1.1, deste CONVITE, será realizada a Sessão 
Pública para o Recebimento e a Abertura dos ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO e da PROPOSTA 
DE PREÇOS;

10.2  -  Os  proponentes  que  se  interessarem  em  participar  do  certame  deverão  enviar  um 
representante à CPL. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes 
das empresas proponentes, a CPL declarará aberta a Sessão Pública, oportunidade em que não 
mais  aceitará  novos  proponentes,  dando  início  ao  recebimento  dos  envelopes  contendo  os 
Documentos de Habilitação e a Proposta Comercial, exclusivamente dos participantes devidamente 
credenciados; 

10.3 - Durante a sessão, os representantes das proponentes serão consultados pelo presidente da 
CPL para que se pronunciem sobre a intenção, ou não, de interpor recurso contra a sua inabilitação 
ou contra a habilitação de outras proponentes. Deverá se manifestar, de forma expressa,  sobre a 
desistência em fazê-lo.

10.4 - Abertura dos envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

10.4.1 Será procedida a abertura dos ENVELOPES Nº 01 dos proponentes credenciados e será 
procedida análise da documentação exigida no Item 8, deste instrumento convocatório, pela CPL e 
demais proponentes presentes na Sessão Pública;

10.4.2 Será procedida a devolução dos ENVELOPES Nº 02, sem abrir, aos licitantes que tenham sido 
inabilitados,  desde  que  tenha  sido  manifestada  a  renúncia  expressa,  por  parte  de  todos  os 
concorrentes, do direito de interpor recurso contra a decisão da CPL que habilitou e/ou inabilitou 
participantes.

10.5 - Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS

10.5.1 – Somente serão abertos os ENVELOPES Nº 2 dos licitantes considerados habilitados, desde 
que tenha ocorrido desistência expressa, por parte de todos os concorrentes, do direito de interpor 
recurso contra a decisão que habilitou ou inabilitou licitantes; 

10.5.2 - As Propostas Comerciais serão analisadas verificando se estão em conformidade com todas 
as especificações e condições estabelecidas neste CONVITE e seus Anexos, sendo imediatamente 
desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

10.6 - Suspensão dos trabalhos, na hipótese de não haver desistência expressa, por parte de todos 
os concorrentes do direito de interpor recurso contra a decisão da CPL que habilitou ou inabilitou 
licitantes, assegurando o prazo de 2 (dois) dias úteis para possível interposição de recurso.

10.7  -  Não  será  admitida,  sob  qualquer  pretexto,  a  modificação  ou  substituição  de  qualquer 
documento constante dos ENVELOPES Nº 1 e/ou 2 após a sua entrega à CPL.

10.8 - Ao final dos trabalhos será lavrada a competente “Ata Circunstanciada” da Sessão Pública do 
CONVITE, subscrita pelos membros da CPL, pelas licitantes ou seus procuradores presentes, da 
qual deverão constar: a data, hora e local da sessão; nomes dos membros da Comissão Permanente 
de Licitações, nomes dos licitantes habilitadas; menção dos motivos de eventuais inabilitações; os 
valores totais das propostas e quaisquer ocorrências relevantes que interessarem ao julgamento das 
propostas. Será, ao final, assinada por todos os presentes.
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11- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1  -  A  CPL  procederá  ao  exame  e  julgamento  das  Propostas  Comerciais  das  LICITANTES 
HABILITADAS.

11.2 – O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do inciso I, §1º, do 
artigo 45, da Lei federal nº 8.666/93.

11.3 -  Será  classificada  em  1º  (primeiro)  lugar,  a  licitante  que  oferecer  o  menor  preço  para  a 
execução da /serviços, objeto desta licitação

11.4 - A Comissão verificará se as propostas atendem às condições estabelecidas neste CONVITE e 
nos seus Anexos, desclassificando as que não satisfizerem às exigências no todo ou em parte.

11.5 - CPL/CMI, ao proceder ao exame das propostas comerciais, DESCLASSIFICARÁ a licitante de 
imediato, apresentando a motivação da decisão, àquelas que:

11.5.1 apresentem PREÇOS GLOBAIS que ultrapassem o valor máximo estipulado no subitem 3.1 
deste Edital;

11.5.2 tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital;

11.5.3 apresentem  rasuras,  entrelinhas,  emendas  ou  ainda  linguagem  que  dificulte  a  exata 
compreensão de seu enunciado;

11.5.4 não atendam às condições estipuladas nos artigos 44 e 45, da Lei federal nº 8.666/93;

11.5.5 tenham os preços considerados “inexeqüíveis” de acordo com o artigo 48 da Lei federal nº 
8.666/93, com a redação dada pela Lei federal nº 9.648, de 27/05/98.

11.6 - Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
CPL, a seu critério, poderá propor a revogação do processo licitatório ou fixar aos licitantes, com a 
devida anuência destes, o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de nova documentação ou 
de outras propostas, escoimadas do vício que lhe deu causa. 

11.7 - As propostas que atenderem às condições previstas neste CONVITE e seus Anexos, serão 
ordenadas e classificadas em ordem crescente, segundo os preços totais propostos.

11.8 - Em igualdade de condições, em caso de empate, o critério de desempate será o sorteio, que 
será  realizado  em  ato  público,  para  o  qual  todas  as  licitantes  serão  prévia  e  expressamente 
convidadas.

11.9 - A CPL deverá lavrar a “Ata de Julgamento”,  constando a classificação das propostas e a 
menção dos motivos de possíveis desclassificações; a indicação da proposta vencedora; o valor total 
da proposta; prazo e demais condições apresentadas, concluindo com a adjudicação do objeto da 
licitação à empresa proponente vencedora do certame.

11.10  - Os  licitantes  serão  intimados  do  resultado  do  Julgamento  das  Propostas  através  de 
publicação do ato no Diário Oficial do Estado, “Minas Gerais”, para efeito de possível interposição de 
Recurso Administrativo.

11.11 – Em cumprimento aos preceitos legais da Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006,  após  a  abertura  das  propostas,  caso  a  empresa  classificada  na  ordem subsequente  seja 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e o valor de sua proposta esteja no intervalo percentual 
de até 10% (Dez por cento) superior ao melhor preço, esta terá o prazo de vinte e quatro horas, 
contado a partir  da data de recebimento da notificação efetuada pela Comissão de Licitação,  ou 
imediatamente após o término da sessão de julgamento das propostas comerciais, para apresentar 
nova  proposta  cobrindo  o  preço  da  proposta  inicialmente  vencedora,  sendo-lhe  assegurada  a 
adjudicação do objeto a seu favor.

12 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 - Das decisões relacionadas com este CONVITE caberá recurso nos termos do artigo 109 da Lei 
federal nº 8.666/93.

12.2 - Os recursos atinentes à habilitação, inabilitação,  classificação, desclassificação do licitante, 
serão dirigidos ao Ordenador de despesas do CMI, por intermédio do Presidente da CPL, no prazo de 
2 (dois) dias  úteis, a partir da intimação da lavratura da respectiva Ata do Julgamento. 
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12.3 - Caberá representação, no prazo de 2 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico, dirigido à autoridade que praticou o 
ato a ser reconsiderado.

12.4 - Qualquer recurso ou pedido de reconsideração deverá ser protocolizado,  exclusivamente, no 
protocolo da própria CPL/CMI, na Seção de Licitações e Contratos do CMI, sito na Av. Amazonas, 
6745, Gameleira, nesta capital, entrada pelo 5º  BPM, em horário de expediente administrativo, de 
segunda a sexta-feira de 08:30 às 11:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas, à exceção da quarta-feira 
que é de 08:30 às 13:00 horas.

13 - DO CONTRATO

13.1 -  Encerrado  o  procedimento  licitatório,  representante  legal  da  proponente  vencedora  será 
convocado para firmar o termo de Contrato ou instrumento equivalente.

13.1.1 O contrato obedecerá ao modelo disposto no Anexo “IV”.

13.2 Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:

13.2.1 O Edital de Licitação;

13.2.2 A proposta vencedora desta licitação;

13.2.3 A Planilha de Quantitativos e Custos Unitários da Adjudicatária;

13.2.4 Cronograma Físico-financeiro elaborado pela vencedora contratada e devidamente aprovado 
pela Diretoria de Apoio Logístico, da PMMG;

13.3 O ajuste contratual, durante a sua vigência, poderá sofrer alterações, nas condições previstas no 
artigo  65 da  Lei  federal  nº  8.666/93  e  a  Contratada  estará  obrigada  a  aceitar  os  acréscimos  e 
supressões julgadas necessárias pela Administração Pública;

13.4 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 CPL a ocorrência do evento, suspendendo-se suas 
obrigações, enquanto perdurar tal situação.

13.4.1 Findos os motivos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato estender-se-á 
por período de tempo necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número de 
dias que foram paralisados, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e o prazo de 
vigência do convênio.

13.5 Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da Contratada,  conforme relação 
do Anexo “I” deste Edital;

13.6 O regime de execução do serviço será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

13.7 - O adjudicatário, para a assinatura do Contrato, deverá comprovar a manutenção das condições 
demonstradas para sua habilitação.

13.8 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato, ou se 
recuse  a  assiná-lo,  serão  convocados  os  licitantes  remanescentes,  observada  a  ordem  de 
classificação, sujeitando-se ao Processo Administrativo Punitivo.

13.9 - O representante legal da proponente vencedora deverá assinar o Contrato, dentro do prazo 
máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação da CONTRATANTE, que 
será enviada por intermédio de FAX ou correio eletrônico.

13.10-  Qualquer  solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do Contrato ou instrumento 
equivalente,  decorrente desta licitação,  será analisada e apresentada antes do decurso do prazo 
citando no subitem anterior e deverá estar devidamente fundamentada.

13.11 -  A empresa CONTRATADA deverá encaminhar ao CMI no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis,  contados  da  assinatura  do  Contrato,  sob  pena  de  rescisão  contratual,  a  cópia  da  ART - 
Anotação de Responsabilidade Técnica, conforme exigido pelo CREA.

14. DA RESCISÃO DO CONTRATO

14.1 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;
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14.2 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.

14.3 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.

15. DOS RISCOS DA CONTRATADA

Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de acidentes pessoais e/ou morte 
que ocorram durante a execução do contrato e em consequência de tal execução, excetuando-se os 
riscos constantes da legislação brasileira, são de responsabilidade da Contratada.

16. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

16.1 A Contratada deverá prestar Garantia de Execução da , até o ato de assinatura do contrato, na 
quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das modalidades previstas no 
§1º do artigo 56 da Lei federal nº 8.666/93;

16.1.1 A garantia deverá ser apresentada à Seção de Orçamento e Finanças – SOFI, do CMI, sito na 
Av.  Amazonas,  6745,  Gameleira,  nesta  capital,  entrada pelo  5º  BPM, em horário  de expediente 
administrativo,  de segunda a sexta-feira de 08:30 às 11:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas,  à 
exceção da quarta-feira que é de 08:30 às 13:00 horas;

16.2 A  Garantia  de  Execução  responderá  pelo  inadimplemento  das  obrigações  assumidas,  sem 
prejuízo das multas legais aplicadas à Contratada em razão da execução do contrato;

16.3 A Garantida de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no contrato;

16.4 A garantia será liberada após o cumprimento total do contrato e o recebimento definitivo da  pelo 
CMI/DAL.

17. NORMAS AMBIENTAIS

17.1 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;

17.2 A  Contratada  responderá  pelos  crimes  ambientais  que  praticar,  nos  termos  da  legislação 
vigente;

17.3 Os  prejuízos  causados  por  embargos  pelo  órgão  de  controle  ambiental,  devido  a  danos 
decorrentes da execução dos serviços, serão de responsabilidade da Contratada, bem como os autos 
de infração lavrados que gerarem pagamentos de multas.

18 – PAGAMENTO

18.1 - A cada 30 dias, a contar da data da assinatura do empenho, a empresa deverá encaminhar ao 
preposto do contrato, planilha de medição dos serviços realizados até o momento que será avaliada 
pela CPARM do CMI, em conjunto com a Seção de Engenharia e Projetos que aprovará, ou não, os 
valores apontados como realizados.

De posse do documento que indica o valor mensurado pela Administração Pública, a empresa deverá 
emitir  NOTA FISCAL  da execução  parcial,  que  será  paga em até  30(  trinta   dias)  corridos  do 
recebimento dessa pela Administração Pública. .

18.1.1 - Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, será devida a 
multa 2% sobre o valor em atraso, mais juros de mora, à razão de 0,015% ao dia da data prevista 
para o pagamento, contados até a data do efetivo pagamento, calculado sobre o valor em atraso.

18.2 - As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária 
nº 1251.06.181.141.4232.0001.339039.22  – Fonte  60, bem como nas demais dotações e fontes de 
recursos previstas no PARO 2.012, correspondentes ao objeto licitado, neste exercício.

19 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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O descumprimento total  ou parcial  das obrigações contratuais,  ou ainda,  o atraso injustificado na 
execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto 
Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, a saber:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 
sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção 
das necessárias medidas de correção;
II  –  MULTA  MORATÓRIA, pelo  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato,  nos  seguintes 
percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor das etapas da 
ou serviços não realizados; 
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor das etapas da  ou serviços não realizados, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias;
III  – MULTA COMPENSATÓRIA,  pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor das etapas da  ou serviços não realizados, ou entrega do objeto com vícios ou 
defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, 
fora das especificações contratadas;
IV  -  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  LICITAÇÃO  E  IMPEDIMENTO  DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do art. 6º, 
da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;
V  -  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  ESTADUAL,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da 
punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior;
VI  -  o  valor  da  multa  aplicada  será  retido  dos  pagamentos  devidos  pela  Administração  ou  cdo 
judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) 
dias úteis;
VII - as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 
de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.
VIII  -  a  pena de multa  poderá ser  aplicada cumulativamente com as demais  sanções,  conforme 
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;
§1º- Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito.
Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, 
bloqueios,  epidemias,  fenômenos meteorológicos  de vulto,  perturbações civis,  ou acontecimentos 
assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;
§2º - Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para pagamento 
em  seu  favor  para  o  devido  desconto,  não  será  efetivado  nenhum  pagamento  até  que  a 
CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.
§3º  -  A  critério  da Administração  poderão ser  suspensas as penalidades,  no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela 
CONTRATANTE,  que  fixará  novo  prazo,  este  improrrogável,  para  a  completa  execução  das 
obrigações assumidas.
§4º – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo conclusivo 
pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 
e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12;

19.1 - EXTENSÃO DAS PENALIDADES

19.1.1 –  O  licitante  que  deixar  de  entregar  documentação  exigida  para  o  certame,  apresentar 
documentação falsa,  ensejar  o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a 
proposta,  falhar ou fraudar a execução do Contrato,  comportar-se de modo inidôneo ou cometer 
fraude fiscal ficará impedido de licitar e contratar com o Estado e, se for o caso, será descredenciado 
do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais, pelo prazo de até cinco anos, sem 
prejuízo das multas previstas em Edital e em Contrato e das demais cominações legais.

20. DA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL
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20.1 Os serviços/ a serem executados na  são os descritos nos projetos, especificações, detalhes e 
planilha de serviços e materiais, memorial descritivo e ordens de serviço;

20.2 Fica entendido que os projetos, as especificações, a planilha de serviços e materiais e toda a 
documentação relativa à  são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado 
em um documento e omitido em outro, será considerado como especificado e válido;

20.3 A licitante deverá orçar os serviços necessários à integral execução da ;

20.4 Para efeito de contratação prevalecerá o “MENOR PREÇO GLOBAL” e o mesmo corresponderá 
ao  valor  total  a  ser  pago  pela  execução  integral  das  s,  em  conformidade  com  os  projetos  e 
especificações fornecidas pelo Setor de Engenharia da Diretoria de Apoio Logístico da PMMG, partes 
integrantes deste Edital, bem como com a realidade e as condições do local das s;

20.5 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 a  pelo PREÇO GLOBAL OFERTADO.

21 - DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 - No prazo de 2 (dois) dias úteis anterior a data fixada para a abertura das propostas, qualquer 
pessoa poderá impugnar este ato convocatório, nos termos do § 1º, do artigo 41, da Lei federal nº  
8.666/93, portanto, este CONVITE deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da 
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de 
seus termos.

21.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer até o segundo 
dia  útil  que  anteceder  a  abertura  dos  envelopes  de  habilitação,  apontando  as  suas  falhas  ou 
irregularidades, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso, conforme o disposto no 
§ 1 do artigo 41, da Lei federal nº 8.666/93;

21.3 - Será  dada vista  aos proponentes  interessados  tanto das Propostas  de Preços como dos 
Documentos de Habilitação apresentados na Sessão.

21.4 - É facultado à CPL ou à Autoridade Superior (Ordenador de Despesas do CMI), em qualquer 
fase do julgamento,  promover  diligência  destinada a  esclarecer  ou complementar  a instrução do 
processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar  a Órgãos competentes pareceres técnicos 
destinados a fundamentar as decisões.

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

21.6 - 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; 

21.7 -  É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão de abertura de 
envelopes, devendo manifestar-se, se for de seu interesse, antes da abertura dos envelopes das 
propostas.

21.8 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no § 
1º, do artigo 65, da Lei federal nº 8.666/93.

21.9 – A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

21.10  –  A  CPL  no  interesse  da  Administração,  poderá  relevar  omissões  puramente  formais 
observadas na documentação e proposta,  desde que não contrariem a legislação  vigente  e  não 
comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou 
a complementar a instrução do processo.

21.11 - 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;

21.12 -  Informações complementares sobre a presente licitação,  se necessárias, serão prestadas 
pela CPL, no horário de 08:30 às 11:00 horas ou de 13:00 às 17:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, 
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exceto Quarta-feira, cujo, o horário é de 08:30 às 13:00 horas, pelo telefax: (31) 2123-1039 (CMI)  e 
pelo Fax (31) 2123-1023 (Seção de Engenharia da DAL).

Belo Horizonte/MG, 11 de julho de 2013

Gerdessy Leal da Silva, Maj PM

Presidente da CPL

Examinado, aprovado e de acordo:  

JOSÉ NILSON DA COSTA REIS, TEN CEL PM

Ordenador de Despesas do CMI
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Planilha de quantitativos e preços

Justificativa da 
Contratação

Execução  do passeio perimetral do Complexo Logístico da Gameleira, na  Rua Dom 
Oscar Romero com Rua Francisca Cândida.
 

Nº Pedidos de Compra/ 
Elemento de Despesa

1250072 – 000207 / 2013
339039 22 -  Serviço de adaptação de bens imóveis

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01 Instalação de Placa de Obra em chapa galvanizada (2,00 x 

1,50 m). Seguir Memorial Descritivo
UNID 1,00 575,21 575,21

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

UNID 0,52 527,47 274,28

01.03 Montagem do barracão de obra com escritório, vestiário, 
depósito e ferramentaria. Seguir Memorial Descritivo

M² 8,00 353,74 2.829,93

01.04 Limpeza do terreno com a retirada de folhas e capina. M² 617,53 2,75 1.699,44
01.05 Despesas com Crea, PBH, impostos, taxas e emolumentos 

de qualquer espécie
UNID 1,00 527,47 527,47

14,33 % SUB-TOTAL 5.906,33
2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

02.01 Supressão  e  limpeza  de  árvores,  desmatamento  e 
destocamento 

UNID 3,00 1.472,00 4.416,00

02.02 Transporte de material  demolido em caçamba até aterro 
autorizado (município: Belo Horizonte)

M² 10,00 64,00 640,00

12,27 % SUB-TOTAL 5.056,00
3 PASSEIO

03.01 Regularização  e  compactação  do  terreno  com  placa 
vibratória 

M² 617,53 2,27 1.399,08

03.02 Lastro de concreto magro e=4cm M³ 24,70 330,15 8.155,11
03.03 Passeio de concreto e = 6 cm, Fck = 10 Mpa, junta seca 

com largura variando devendo ser verificado no local, com 
piso tátil (ladrilho hidráulico) para deficientes no acesso a 
veiculo  conforme  detalhe  de  projeto  enviado.  Inclusive 
fornecimento do piso tátil.

M² 617,53 34,94 21.578,97

72,16 % SUB-TOTAL 31

4 LIMPEZA
04.01 Limpeza final da obra (incluindo limpeza da parte interna e 

externa)
UNID 1,00 512,00 512,00

1,24 % SUB-TOTAL 512,00
PREÇO TOTAL R$ 42.607,48

Valor estimado para contratação  R$ 48.830,00 (quarenta e oito mil oitocentos e trinta 
reais)

Será permitido o uso de materiais equivalentes aos especificados na planilha somente após 

a  apresentação  de  laudo  técnico  do  fabricante,  contendo  aspectos  que  permitam  a 

comprovação de qualidade desejada pela PMMG. 

Para melhor execução do serviço a empresa deverá seguir rigorosamente Projetos, Planilha 
e Memorial Descritivo.

Prazo de Entrega / 
Execução

60 dias corridos após recebimento da nota de empenho (incluso no período 
citado, prazo de 10 dias necessários à mobilização).

Estratégia de 
Fornecimento

O serviço deverá ser  executado em  em conformidade com o projeto e 
memorial  descritivo. Será realizada medição mensal para avaliação do 
desenvolvimento do serviço e para pagamento da etapa  efetivamente 
executada até a data da medição. Deverá ser elaborado pela contratada, 
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cronograma físico financeiro que será aprovado pela Contratante.

Local do Serviço

O serviço será executado no passeio do  Complexo Militar da Gameleira, situado na 
Rua Dom Oscar  Romero,  Bairro Gameleira,  Belo Horizonte/MG. Contatos  para 
saneamento de dúvidas deverão ser efetuados junto à Seção de Produção do Centro 
de Motomecanização e Intendência (CMI) com o Capitão Célio, com o Sub Ten 
Dálcio ou com o Sd Garbazza, pelo telefone (31) 2123-1057 ou 1053, nos seguintes 
horários: nas quartas-feiras, de 09:00 às 12:30 horas; e nos demais dias úteis da 
semana de 09:00 às 11:30 horas e de 14:00 às 17:30 horas.

Garantia Mínima

Em conformidade com o Código Civil, a contratada responderá, durante o 
prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, de-
vendo prover a correção dos vícios indicados e dos ocultos, verificados pos-
teriormente. O prazo da garantia será contado a partir do recebimento do 
recebimento dos serviços pela CPARM. A recuperação dos serviços deverá 
ser executada em até 30 dias da comunicação do vício pela Administração 
Pública.

Dotação 
Orçamentária

1251.06.181.141.4232.0001.339039.22.601.0

Critérios de 
Aceitabilidade do 

Objeto

A CPARM  do  CMI,  apoiada  por  técnicos  da  Seção  de  Engenharia  e  Projetos, 
avaliará  toda  a  execução  do  serviço  verificando  sua  adequação  ao  projeto  e 
memorial descritivo, para fins de recebimento provisório.  

Condição e Prazo 
de Pagamento

A cada 30 dias,  a  contar  da data  recebimento  da  nota  de empenho,  a 
empresa deverá encaminhar ao preposto do contrato, planilha de medição 
dos serviços realizados até o momento. Essa planilha será avaliada pela 
CPARM do CMI, em conjunto com a Seção de Engenharia e Projetos  que 
aprovará, ou não, a correspondência das etapas realizadas com os valores 
apontados como realizados. 
De posse do documento que indica o valor mensurado pela Administração, 
a empresa deverá emitir NOTA FISCAL da execução parcial, que será paga 
em até 30 (trinta) dias corridos de seu recebimento pela Administração.

Deveres da Contratada 
e da Contratante

Da CONTRATADA a) Fornecer os materiais indicados no Termo de Referência,  
sob  sua  responsabilidade   e  dar  garantia  para  estes,  de  acordo  com  os  prazos 
estabelecidos na proposta. b) responsabilizar-se pela substituição gratuita durante o 
período de garantia, caso seja verificada inconformidade; c) providenciar a imediata 
correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE;  d) arcar com o custo 
de todos os insumos (inclusive água e energia) necessários á realização do serviço, 
objeto do contrato. 
Da  CONTRATANTE  a)  comunicar  à  CONTRATADA,  imediatamente  e  por 
escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada 
na execução do contrato, indicando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de 
serem aplicadas as sanções legais e contratuais previstas; b) assegurar ao pessoal da  
CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena execução do contrato; 

Procedimentos 
para Fiscalização e 
Gerenciamento do 

Contrato

A fiscalização do contrato ficará a cargo do Chefe da Seção de Produção 
do CMI, designado por ato do Ordenador de Despesas do citado Centro. O 
gerenciamento  do  contrato  ficará  a  cargo  da  Seção  de  Licitações  e 
Contratos do CMI.

Sanções Cabíveis

Conforme a conduta da LICITANTE ou CONTRATADA, poderão ser cominadas 
as Sanções Administrativas previstas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de  
1993; na Lei Federal nº 10.520, de 17 de junho de 2002; na Lei Estadual nº 13.994, 
de 18 de setembro de 2001; e nos Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 
2012; e nº 44.786, de 18 de abril de 2008.

Recomendações contidas no inciso XX, do artigo 4º e artigo 6º do Decreto estadual nº 44.786 de 18 de  
abril de 2008.

Observações sobre o contrato
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Os serviços serão desenvolvidos de segunda à sexta ficando a fiscalização a cargo da 
Seção do Produção do Centro de Motomecanização e Intendência - CMI.
A  empresa  deverá  indicar  Responsável  Técnico  pela  serviços  a  serem  executados  e 
responsável  pela  segurança  dos  funcionários,  providenciando  ainda  o  fornecimento  dos 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e  proteção coletiva,  necessários à execução. O 
Responsável Técnico deverá apresentar Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) de Certidão(ões) de  
Acervo Técnico – CAT, específica(s) para o serviço referido no(s) Atestado(s), comprovando 
que o profissional indicado para ser o responsável técnico, executou ou fiscalizou serviços que  
sejam compatíveis com o objeto deste edital, inclusive em quantidade.
Poderá ser executada visita técnica a ser agendada na Seção de Produção pelo telefone (31) 
2123-1057 ou 1053,  para esclarecimento de dúvidas,  até cinco dias úteis  antes  da  data  do 
processo licitatório.
Os proponentes  deverão apresentar  comprovação de aptidão para  desempenho de atividade 
pertinente  e  compatível  em características,  quantidades  e  prazos  com o objeto da licitação 
através da apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por 
pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  comprobatório  da  capacidade  técnica  para 
atendimento ao objeto da presente  licitação,  com indicação do fornecimento,  qualidade do 
atendimento, cumprimento de prazos e demais condições da prestação do objeto do certame.
A emissão de atestado por parte da contratante, referente ao objeto da presente licitação será 
fornecido mediante a  boa e regular execução do contrato. 

Belo Horizonte, 21 de junho de 2013.

Autorizo licitar o objeto nas condições descritas neste Termo de 
Referência.
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_______________________________________
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Pregoeiro

JOSÉ NILSON DA COSTA REIS, TEN CEL PM
Ordenador de Despesas
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO II – MEMORAL DESCRITIVO

Execução do Passeio Oscar Romero 

Perímetro 321,35 m

Área Total 617,53 m²

Sumário 
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 Será permitido o uso de materiais equivalentes aos especificados na planilha somente após a 
apresentação de laudo técnico do fabricante, contendo aspectos que permitam a comprovação de 
qualidade desejada pela PMMG. ______________________________________________17
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b) INTRODUÇÃO

Esta especificação consiste na execução do passeio perimetral da Polícia Militar de 

Minas Gerais, em terreno situado na  Rua Oscar Romero com Rua Francisca Cândida, – 

Bairro Gameleira, no município de Belo Horizonte, conforme planilhas, memorial descritivo, 

projeto estrutural em anexo.

O passeio em questão esta situado no perímetro da  Rua Oscar Romero com Rua 

Francisca Cândida.
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O documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas e é 

trabalhado em conjunto com a Especificação Geral de Materiais da PMMG.

As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto ao Fiscal da Obra e na  

sua falta o Responsável Técnico dos projetos.

Os  serviços  deverão  ser  executados  rigorosamente  dentro  das  especificações 

apresentadas,  observando-se  ainda  as  Normas  Brasileiras  Regulamentadoras  e  de 

Segurança do Trabalho. 

Qualquer falha decorrente da execução e não conformidade com planilha e memorial 

poderá ser cobrada a correção a qualquer tempo pela CONTRATANTE.

Cabe  ao  contratado  elaborar,  de  acordo  com  as  necessidades  da  obra,  projetos 

complementares  e  detalhamentos  de  execução  e  que  serão  previamente  examinados  e 

autenticados pela Administração Pública Militar contratante, se for o caso.

A empresa contratada deverá fazer contato com preposto da obra e com os técnicos 

responsáveis  após a  assinatura  do contrato  e  antes  do  início  da  obra  afim de  agendar 

reunião para esclarecimento de dúvidas.

A empresa deverá manter em seu canteiro de obras o diário de obras rigorosamente 

atualizado.

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao 

risco  e  em perfeito  estado  de  conservação  e  funcionamento,  consoante  as  disposições 

contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI.

O  canteiro  de  serviços  deverá  oferecer  condições  adequadas  de  proteção  contra 

roubo  e  incêndio  e  suas  instalações,  maquinário  e  equipamentos  deverão  propiciar 

condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros.

É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem 

que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com a fase da 

obra.

A  observância  do  estabelecido  na  NR18  não  desobriga  os  empregadores  do 
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cumprimento  das  disposições  relativas  às  condições  e  meio  ambiente  de  trabalho, 

determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em 

negociações coletivas de trabalho.

Caso os materiais a serem utilizados na obra, forem diferentes dos especificados em 

memorial  ou  na  planilha,  a  empresa  contratada  deverá  apresentar  laudo  técnico  dos 

materiais que serão utilizados e os mesmos deverão ser submetidos à aprovação técnica.

O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem 

nativa,  deverá  ser  de  procedência  legal,  certificada  ou  de  manejo  florestal  sustentável,  

conforme Decreto Estadual 44903/08.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Instalações de placa da obra

A placa de identificação do exercício profissional deverá ter dimensão de 2,00x1,50 m 

e conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos:

nome do responsável técnico da obra e seu registro profissional no Conselho Regional, 

inclusive região;

nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o 

seu registro no Conselho Regional;

nome da obra que será eregida;

valor da obra;

prazo de execução da obra;

nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o 

seu registro no Conselho Regional;

logomarca da PMMG;

logomarca da empresa responsável.

O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, 

cabendo a colocação e conservação das mesmas ao responsável técnico pela execução.

1.2 Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra

O canteiro  de obras referente aos serviços,  para efeito deste Memorial  Descritivo, 

compreende todas as instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada, com a 

finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos 
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os  elementos  envolvidos,  direta  ou  indiretamente  na  execução  da  obra,  além  dos 

equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação.

Na Mobilização esta incluído o aluguel de equipamento para broca trado dmt até 50 

km necessário para a abertura da vala e das estacas mecanizadas.

A instalação do canteiro de obras deverá ser orientada pelo PREPOSTO DA OBRA 

que  aprovará  ou  não  as  indicações  das  áreas  para  sua  implantação  física,  devendo  a 

CONTRATADA  visitar  previamente  o  local  das  obras  informando-se  das  condições 

existentes.

Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de serviços, alguma instalação cedida 

pela CONTRATANTE, tal instalação, ao término da obra, deverá ser entregue limpa, pintada 

e em perfeito estado de conservação à CONTRATANTE.

A utilização das instalações físicas existentes na PMMG como: vestiários, refeitórios, 

depósitos  de  materiais  e  outras  instalações  pela  empresa  contratada  poderá  ser  aceita  

sendo realizado o estorno do recurso no valor de planilha.

A  CONTRATADA  deverá  apresentar  a  disposição  física  do  canteiro  de  obras  e 

submetê-lo à aprovação do PREPOSTO DA OBRA, dentro do prazo legal, após a data de 

emissão da ordem de serviço, anteriormente ao início dos serviços. 

No  canteiro  de  obras  deverão  ser  mantidos:  diário  da  obra,  projeto  executivo 

completo,  edital,  contrato,  planilha,  ordem  de  serviço  inicial,  cronograma,  plano  de 

segurança, anotação de responsabilidade técnica (ART) da obra, inscrição no INSS, alvará 

de instalação.

Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em 

permanente estado de limpeza, higiene e conservação.

A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento 

de cada parte diária. Para definir com clareza o período de vigência do Diário da Obra, a  

FISCALIZAÇÃO formalizará os termos de abertura e encerramento, em páginas separadas 

somente para este fim.

A Contratada  poderá utilizar para abastecimento de água e energia as redes internas 

da PMMG. Contudo as ligações  deverão ser providenciados pela CONTRATADA após a 

autorização do preposto da obra.

1.3 Barracão de Obra

A CONTRATANTE fornecerá espaço para que a CONTRATANTE possa utilizar como 

barracão de obra sendo este entregue em perfeitas condições de uso (pintado, limpo e com 

suas instalações sanitárias em perfeito estado) após o termino dos serviços.

Caso não haja espaço a CONTRATANTE deverá mobilizar barracão de obra.

Na  mobilização  do  canteiro  de  obras  deverá  ser  construído  barracão  de  obras 
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conforme NR18.  Os  barracões  deverão  seguir  as  áreas  descritas  na  planilha  de  obras,  

barracão  para  pessoal,  incluindo  local  adequado  para  almoço,  barracão  depósito  e 

ferramentaria,  barracão  instalação  sanitária,  com  vestiário,  para  troca  de  roupa  dos 

trabalhadores que não residem no local.

A desmobilização do canteiro de obras incluirá a retirada de toda estrutura montada, 

priorizando a segurança dos trabalhadores e população local, realizando o destino correto da 

estrutura utilizada, de acordo com a legislação atual.

2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, pela 

Norma Regulamentadora NR-18.

2.1 Prescrições complementares

As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados 

os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óptica, água, canalizações de 

esgoto e de escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas.

As normas e determinações das empresas concessionárias de energia elétrica, água, 

esgoto, rede estabilizada, rede lógica e etc. deverão ser respeitadas.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, 

para reduzir a formação de poeira.

O  armazenamento  do  material  demolido  ou  retirado,  mesmo  que  provisório,  não 

deverá obstruir o trânsito de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas.

O material de demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade de 

carga deste.

Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem 

através de lavagem.

O pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser  eliminado através de varrição, 

evitando a poeira nestes locais.

Os serviços de demolições ou retiradas deverão ser complementados com a remoção 

(transporte do material  retirado até o local de armazenamento) e, após, encaminhado ao 

bota fora (aterro). Esse aterro deverá ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal 

com licenciamento ambiental para tal operação.

3. CONCRETO

3.1 Cimento
O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e 
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os métodos de ensaio brasileiros. O cimento Portland comum atenderá à Norma NBR 5732 e 

o de alta resistência inicial à Norma NBR 5733.

Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. 

No caso de concreto aparente, não será permitido o emprego de cimento de mais de uma 

marca ou procedência.

O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos 

secos, à prova d’água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo,  

de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de 

cimento  de diversas procedências.  Também deverão ser  observadas as prescrições das 

Normas  NBR 5732  e  NBR 6118.  O  controle  de  estocagem deverá  permitir  a  utilização 

seguindo a ordem cronológica de entrada no depósito.

3.2 Agregados

Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às prescrições 

das Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como às especificações de projeto quanto às 

características e ensaios.

Agregado Graúdo

Será utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de 

rochas estáveis, isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, como torrões de argila, 

material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graúdo será uniforme, com 

pequena incidência  de fragmentos de forma lamelar,  enquadrando-se a sua composição 

granulométrica na especificação da Norma NBR 7211.

O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de 

modo a impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.

Agregado Miúdo

Será utilizada areia natural quartzosa ou artificial  resultante da britagem de rochas 

estáveis, com uma granulometria que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211. 

Deverá  estar  isenta  de  substâncias  nocivas  à  sua  utilização,  tais  como  mica,  materiais 

friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outros materiais. O armazenamento 

da areia será realizado em local adequado, de modo a evitar a sua contaminação.

3.3 Água

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, 

ácidos,  óleos,  matéria  orgânica  ou  qualquer  outra  substância  prejudicial  à  mistura.  Em 

princípio,  deverá  ser  utilizada  água  potável.  Sempre  que  se  suspeitar  de  que  a  água 

disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-

químicas. Deverão ser observadas as prescrições do item 8.1.3 da Norma NBR 6118.
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3.4 Processo Executivo

Será  exigido  o  emprego de material  de  qualidade uniforme,  correta  utilização dos 

agregados  graúdos  e  miúdos,  de  conformidade  com as  dimensões  das  peças  a  serem 

concretadas.  A  fixação  do  fator  água-cimento  deverá  considerar  a  resistência,  a 

trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das 

peças.

No  caso  do concreto  aparente,  este  fator  deverá  ser  o  menor  possível,  a  fim de 

garantir  a plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes 

aprovados

pela Fiscalização, de forma a evitar a segregação dos componentes.

A proporção dos vários materiais usados na composição da mistura será determinada 

pela Contratada em função da pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e 

da correta relação água-cimento, de modo a assegurar uma mistura plástica e trabalhável. 

Deverá ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.

A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações 

de umidade nos agregados, no momento de sua utilização na execução dos serviços. A 

utilização  de  aditivos  aceleradores  de  pega,  plastificantes,  incorporadores  de  ar  e 

impermeabilizantes  poderá  ser  proposta  pela  Contratada  e  submetida  à  aprovação  da 

Fiscalização, em consonância com o projeto estrutural. Será vedado o uso de aditivos que 

contenham cloreto de cálcio.

Cimentos  especiais,  como  os  de  alta  resistência  inicial,  somente  poderão  ser 

utilizados  com  autorização  da  Fiscalização,  cabendo  à  Contratada  apresentar  a 

documentação e justificativa da utilização. Deverão ser exigidos testes no caso de emprego 

de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais.

Todos  os  materiais  recebidos  na  obra  ou  utilizados  em  usina  serão  previamente 

testados para comprovação de sua adequação ao traço adotado. A Contratada efetuará,  

através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, os ensaios de controle do concreto  

e seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas à matéria e em 

atendimento  às  solicitações  da  Fiscalização,  antes  e  durante  a  execução  das  peças 

estruturais.

O controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto no item 15 da Norma 

NBR 6118. O concreto estrutural deverá apresentar a resistência (fck) indicada no projeto. 

Registrando-se resistência abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural deverá ser 

convocado para, juntamente com a Fiscalização, determinar os procedimentos executivos 

necessários para garantir a estabilidade da estrutura.
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3.4.1 Mistura e Amassamento

O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com equipamento 

adequado  e  convenientemente  dimensionado  em  função  das  quantidades  e  prazos 

estabelecidos para a execução dos serviços e obras.

O amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem interrupção, e deverá 

durar  o  tempo  necessário  para  permitir  a  homogeneização  da  mistura  de  todos  os 

elementos,  inclusive  eventuais  aditivos.  A  duração  necessária  deverá  aumentar  com  o 

volume da massa de concreto e será tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo mínimo para o amassamento deverá observar o disposto no item 12.4 da 

Norma NBR 6118. A adição da água será realizada sob o controle da Fiscalização. No caso 

de  concreto  produzido  em  usina,  a  mistura  deverá  ser  acompanhada  por  técnicos 

especialmente designados pela Contratada e Fiscalização.

3.4.2 Transporte

O concreto será transportado até às fôrmas no menor intervalo de tempo possível. Os 

meios de transporte deverão assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar a 

segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. O tráfego de 

pessoas e equipamentos no local da concretagem deverá ser disciplinado através de tábuas 

e passarelas. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118.

3.4.3 Lançamento

O  lançamento  do  concreto  obedecerá  ao  plano  apresentado  pela  Contratada  e 

aprovado  pela  Fiscalização,  não  se  tolerando  juntas  de  concretagem  não  previstas  no 

planejamento.  No  caso  de  concreto  aparente,  deverá  ser  compatibilizado  o  plano  de 

concretagem com o projeto de modulação das fôrmas,  de modo que todas as juntas de 

concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por conveniência 

arquitetônica.

A Contratada comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda 

e qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação pela 

Fiscalização. O início de cada operação de lançamento será condicionado à realização dos 

ensaios de abatimento (“Slump Test”)  pela Contratada, na presença da Fiscalização, em 

cada betonada ou caminhão betoneira.

O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de 

peças embutidas e preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado pela 

Fiscalização.  Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com 

argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto adjacente  

ou de envolvimento seja lançado. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das fôrmas 
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com ar comprimido ou equipamentos manuais,  especialmente em pontos baixos, onde a 

Fiscalização  poderá  exigir  a  abertura  de  furos  ou  janelas  para  remoção  da  sujeira.  O 

concreto deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto possível e praticável, diretamente 

em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação.

A queda vertical  livre  além de 2,0 metros não será permitida.  O lançamento será 

contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do 

concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e 

somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de lançamento 

também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. 

Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de 

densidade.  Deverão  ser  evitados  vazios  ou  ninhos,  de  tal  forma  que  o  concreto  seja 

perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças embutidas.

A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a Contratada 

comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para 

que  haja  perfeita  compatibilidade  e  sincronização  entre  os  tempos  de  lançamento, 

espalhamento e vibração do concreto. O lançamento por meio de bomba somente poderá 

ser  efetuado  em  obediência  ao  plano  de  concretagem,  para  que  não  seja  retardada  a 

operação de lançamento, com o acúmulo de depósitos de concreto em pontos localizados, 

nem apressada ou atrasada a operação de adensamento.

3.4.4 Adensamento

Durante  e  imediatamente  após  o  lançamento,  o  concreto  deverá  ser  vibrado  ou 

socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento 

será executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das fôrmas. Durante o 

adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem 

ninhos ou haja segregação dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para 

que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo da aderência. Especial atenção será  

dada  no  adensamento  junto  às  cabeças  de  ancoragem  de  peças  protendidas.  O 

adensamento do concreto será realizado por meio de equipamentos mecânicos, através de 

vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem 

preenchidas.  Para  as  lajes,  poderão  ser  utilizados  vibradores  de  placa.  A  utilização  de 

vibradores  de  fôrma  estará  condicionada  à  autorização  da  Fiscalização  e  às  medidas 

especiais,  visando  assegurar  a  indeslocabilidade  e  indeformabilidade  dos  moldes.  Os 

vibradores de imersão não serão operados contra fôrmas, peças embutidas e armaduras.

Serão observadas as prescrições do item 13.2.2 da Norma NBR 6118.
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3.4.5 Juntas de Concretagem

Nos  locais  onde  foram  previstas  juntas  de  concretagem,  estando  o  concreto  em 

processo de pega, a lavagem da superfície da junta será realizada por meio de jato de água 

e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo material solto e toda nata de cimento 

eventualmente  existente,  tornando-a  a  mais  rugosa  possível.  Se  recomendado  pela 

Fiscalização ou previsto no projeto, deverá ser utilizado adesivo à base de epóxi, a fim de 

garantir perfeita aderência e monoliticidade da peça.

Se, eventualmente, a operação somente for processada após o endurecimento do 

cimento, a limpeza da junta será realizada mediante o emprego de jato de ar comprimido, 

após  o  apicoamento  da  superfície.  Será  executada  a  colagem  com  resinas  epóxi,  se 

recomendada pela Fiscalização ou indicada no projeto. Deverá ser obedecido o disposto no 

item 13.2.3 da NBR 6118.

3.4.6 Cura

O  concreto  preparado  com cimento  Portland  terá  de  ser  mantido  umedecido  por 

diversos dias após sua concretagem, pois a água é indispensável às reações químicas que 

ocorrem durante o endurecimento do concreto, principalmente durante os primeiros dias.

A cura, como é denominado esse processo de endurecimento, torna-o resistente e 

mais durável, quando realizada com rigor e critérios, sendo esse o objetivo desse contrato, 

para que o concreto não tenha prejuízo em sua durabilidade.

Será  cuidadosamente  executada  a  cura  de  todas  as  superfícies  expostas  com o 

objetivo de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período 

de  endurecimento  do  concreto,  as  superfícies  deverão  ser  protegidas  contra  chuvas, 

secagem, mudanças bruscas de temperatura,  choques e vibrações que possam produzir 

fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente 

umedecidas com água durante, no mínimo, 3 dias após o lançamento. Como alternativa, 

poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a  

formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrmas e todo 

aquele já desformado deverá ser curado imediatamente após ter endurecido o suficiente 

para evitar danos nas superfícies. O método de cura dependerá das condições no campo e 

do tipo de estrutura. 

A cura adequada também será fator relevante para a redução da permeabilidade e 

dos efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da 

estrutura.

A NBR 7678 deverá ser seguida para definição dos tempos mínimos de cura.
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3.4.7 Reparos

No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, 

compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de 

materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalização. Registrando-se graves defeitos 

advindos da execução e que não esteja de acordo com o projeto estrutural assinado por 

responsável  técnico,  este  deverá  ser  procurado  pela  CONTRATADA com o  objetivo  de 

acrescentar  aos  documentos  da  obra  Parecer  Técnico  e  demais  documentos  deste 

profissional a cerca dos procedimentos corretivos.

3.5 Inspeção pela Contratada 

A  CONTRATADA  deverá  verificar  todas  as  etapas  do  processo  executivo,  em 

conformidade com os itens anteriores.

4. PISO

4.1 Passeio 

Para  a  correta  execução  do  passeio  o  projeto  deverá  ser  seguido  rigorosamente.  A 

contratada deverá fazer medições no local devido a variação da largura do passeio Estão 

previsto também o piso tátil (ladrilho hidráulico) conforme projeto para entrada de veículos

4.1.1 Execução

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto 

simples, com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura de 4cm em seguida o contrapiso 

de fck = 10 Mpa na espessura de 6cm. Essa camada deverá ser executada somente após a 

conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo. 

Não faça o contrapiso nos locais que serão usados como canteiro de flores ou grama. 

O contrapiso deve ser compactado e nivelado.

Coloque ripas de madeira no sentido da largura da calçada, a cada 1,50 m. Essas 

ripas devem ficar aparentes na calçada e vão funcionar como juntas, evitando rachaduras. 

Se a calçada tiver mais de 1,50 m de largura, também  será preciso colocar uma ripa de 

madeira  no  sentido  do  comprimento.  Essas  juntas  não  devem  ser  desencontradas.  A 

profundidade  das  juntas  deverá  alcançar  a  camada  de  base  do  piso  Não  esqueça  do 

caimento da calçada para evitar água empoçada. Em calçadas planas, o caimento deve ser  

de 1 cm para cada metro de largura da calçada. Em ladeiras, o piso da calçada deve ter a 

superfície áspera, para que as pessoas não escorreguem. Dependendo do caso, a calçada 

pode ter um ou mais degraus.
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Os ladrilhos hidráulicos serão colocados conforme paginação de projeto e deverão ser 

compactados com um colhão de areia ou sobre o ladro de concreto.

Inspeção da Contratada 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Contratada, 

de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem 

como  os  arremates,  juntas,  ralos  e  caimentos  de  0,5% para  o  escoamento  das  águas 

pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

5. LIMPEZA

Após o término dos serviços acima especificados, proceder a limpeza do canteiro de 

obra. A edificação deve ser deixada em condições de pronta utilização.

Deverá  ser  feito,  periodicamente,  desentulho  da  obra,  mantendo-a  sempre  em 

perfeitas condições de higiene , organização e limpeza, sendo esta obrigação da contratada.

No ato do recebimento, será verificado se a obra apresenta-se isenta de respingos de 

tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom visual  

e a qualidade dos serviços acabados.

6. INSTRUÇÕES GERAIS

A instalação de  produtos  equivalentes  deverá  ser  precedida de consulta  formal  à 

administração pública militar contratante, que avaliará a qualidade e a padronização estética 

do material.

A contratada deverá fornecer todos os subsídios necessários à proteção individual de 

seus trabalhadores e dos visitantes.

Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverão seguir os preceitos 

da respectiva norma.

Os projetos, planilha e memorial descritivo são documentos complementares. Dúvidas 

relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito  em projetos ou planilhas 

deverão ser formalmente encaminhadas ao fiscal responsável pela execução dos serviços 

contratados  que  indicará  após  consulta   ao  setor  de  engenharia  da  contratante  o 

procedimento a ser executado.

Renata Barbosa
Engº de Produção/Civil
Aux. da DAL/3
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ANEXO III – MODELO DE CREDENCIAMENTO

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO4
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

Razão Social:
Endereço :
Inscrição Estadual :
C.N.P.J:
Ref. : CONVITE nº 01/2013 – CMI

C R E D E N C I A L

Pelo  presente  instrumento  credenciamos  o  Sr.
(a)___________________________________________,  CPF___________________  Carteira  de 
Identidade nº__________________ do Estado de ______ como preposto desta empresa junto a CPL, 
para acompanhamento dos trabalhos e com poderes para interpor recursos ou desistir de fazê-lo.

Belo Horizonte/MG,           de                                 de  2013.

Carimbo da Empresa

(NOME COMPLETO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(CONSTAR OS DADOS PESSOAIS: CPF, RG) 

(DA  EMPRESA:  ENDEREÇO  COMPLETO,  CNPJ,  INSCRIÇÃO  ESTADUAL,TELEFONE.  SE  
INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

CONTRATO nº _____/2013       COMPRAS nº_____

Contrato de Serviço de execução da reforma do passeio 
perimetral do complexo logístico da Gameleira -  PMMG, 
que  entre  si  celebram  o  Estado  de  Minas  Gerais,  por 
intermédio  do  Centro  de  Motomecanização  e  Intendência 
(CMI) e a empresa  ______, na forma ajustada.

Contrato de  originário do Processo de Compra nº __/2013, da licitação na modalidade de CONVITE 
nº 01/2013, para  de substituição do muro perimetral frontal da Diretoria de Apoio Logístico, conforme 
projeto delineado pela Seção de Engenharia e projetos – PMMG e especificação contida no Anexo VII 
do Edital  e proposta comercial  da empresa. O presente contrato será regido pela Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e, no que couber, pela Lei Estadual nº 
13.994, de 18 de setembro de 2001,pelo Decreto Estadual 45.902, de 27 de janeiro de 2012, pela 
Resolução  Conjunta  SEPLAG  /SEDE/JUCEMG  nº  6419,  de  30  de  novembro  de  2007;  e  pela 
Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007

Cláusula Primeira – Das Partes

CONTRATANTE: Polícia Militar de Minas Gerais / Centro de Motomecanização e Intendência - CMI

Endereço: Av. Amazonas, Nº 6745, Bairro Gameleira, Belo Horizonte - MG

CNPJ: 

Representante Legal: 

Nº Polícia                   e CPF nº 

CONTRATADA:

Endereço: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Representante Legal: 

TeleFAX: E-mail:

RG nº e CPF nº

Cláusula Segunda - DO OBJETO E REGIME DE CONTRATAÇÃO

Este  contrato  tem  por  objeto,  em  regime  de  empreitada  por  preço  global,  Serviço  de 
execução da reforma do passeio perimetral  do complexo logístico da Gameleira -   PMMG , 
conforme projeto delineado pela Seção de Engenharia e projetos – PMMG e especificação contida 
nos Anexos I e II do Edital e proposta comercial da empresa, de acordo com as especificações e 
detalhamentos consignados na Planilha de quantitativos e preços do  CONVITE nº  01/2013, que, 
juntamente  com  a  proposta  da  CONTRATADA,  passam  a  integrar  este  instrumento, 
independentemente de transcrição.
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Cláusula Terceira – DO PREÇO

O preço global  do presente contrato é  de R$ ____________ (_____________)  no qual  já  estão 
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA.

Cláusula Quarta - DO LOCAL, PRAZO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

A CONTRATADA obriga-se a executar a  do objeto deste contrato citado na  Cláusula Terceira  no 
prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados após o recebimento da Nota de Empenho, 
visando a assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas na  Cláusula 
Nona deste contrato.

I –  A entrega deverá ser realizada perante a CPARM designada pela CONTRATANTE para tal fim, 
que adotará os seguintes procedimentos:

a) provisoriamente: de posse dos documentos apresentados pela CONTRATADA e de uma via do 
contrato e da proposta respectiva,  receberá os bens/serviços para verificação de especificações, 
quantidade,  qualidade,  prazos,  preços,  embalagens  e  outros  dados  pertinentes  e,  encontrando 
irregularidade,  fixará  prazos  para  correção  pela  CONTRATADA,  ou  aprovando,  receberá 
provisoriamente os bens, mediante recibo;

b)  definitivamente:  no  prazo  máximo  de  2  (dois)  dias  corridos,  contados  após  o  recebimento 
provisório para a verificação da integridade e realização de testes de funcionamento, se for o caso, e 
sendo  aprovados,  nos  exatos  termos  do  Edital  e  da  proposta  vencedora,  será  efetivado  o 
recebimento definitivo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo aposto na Nota Fiscal, 
em conformidade com as normas internas da Contratante.

II  –  O  não  cumprimento  do  contrato  no  que  se  refere  ao  objeto  em  conformidade  com  as 
especificações constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas os 
reparos, no prazo máximo de 1 (um) dia útil, contados a partir do recebimento da notificação, ficando 
o pagamento suspenso até a efetiva e regular entrega do objeto em condições de ser aceito.

III - Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, a CPARM reduzirá a termo os fatos 
ocorridos e encaminhará à CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

IV  -  Em  caso  de  irregularidade  não  sanada  pela  CONTRATADA,  a  Comissão  Permanente  de 
Avaliação  e  Recebimento  de  Materiais  reduzirá  a  termo  os  fatos  ocorridos  e  encaminhará  à 
CONTRATANTE para aplicação de penalidades.

V - Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os prazos de pagamento 
serão suspensos e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a à aplicação de multa sobre o 
valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções estabelecidas em lei  e neste 
instrumento.

Cláusula Quinta - DA GARANTIA 

Em conformidade com o Código Civil, a contratada responderá, durante o prazo irredutível de cinco 
anos, pela solidez e segurança da , devendo prover a correção dos vícios indicados e dos ocultos, 
verificados posteriormente. O prazo da garantia será contado a partir do recebimento do recebimento 
dos serviços pela CPARM. A recuperação dos serviços deverá ser executada em até 30 dias da co-
municação do vício pela Administração Pública.

Cláusula Sexta – DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO

O Contratante pagará à Contratada, pelos trabalhos executados, os valores da planilha  de preços 
integrante da proposta da adjudicatária .
Os  preços  unitários  da  planilha  são  inalteráveis  e  incluem  todos  os  custos,  diretos  e  indiretos, 
mobilização  e  desmobilização,  viagens  e  diárias,  remuneração,  tributos,  encargos  sociais  e 
trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza.
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Quando na execução do Contrato ocorrerem acréscimos de quantitativos de serviços  previstos em 
planilha  de  preços  original,  esses  serão  considerados  a  preços  constantes  da  proposta  e 
incorporados ao Contrato mediante Termo de Aditamento.
3.1.1. Os preços unitários da planilha são inalteráveis e incluem todos os custos, diretos e indiretos, 
mobilização  e  desmobilização,  viagens  e  diárias,  remuneração,  tributos,  encargos  sociais  e 
trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza.
3.1.2. Quando na execução do Contrato ocorrerem acréscimos de quantitativos de serviços previstos 
em  planilha  de  preços  original,  esses  serão  considerados  a  preços  constantes  da  proposta  e 
incorporados ao Contrato mediante Termo de Aditamento.
3.1.3.1.  Os serviços extras serão incorporados ao Contrato mediante termo de aditamento tendo 
como referência o mês do acordo.
3.1.3.2. O valor inicial do Contrato deverá ser atualizado, conforme cláusula quarta, para efeito de 
cálculo do percentual a ser aditado, observado o disposto no §1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
3.1.3.3.  A  data  do  Termo  Aditivo  marcará  o  início  da  anualidade  do  mesmo  para  fins  de 
reajustamento de preços, na forma da lei.
3.1.4. A execução de serviços extras somente será efetivada com prévia e expressa autorização do 
Ordenador de Despesas do CMI/DAL - PMMG, condicionada à necessária cobertura orçamentária e 
financeira.
3.2. As medições serão mensais e deverão corresponder a períodos, do primeiro ao último dia de 
cada  mês,  podendo  excepcionalmente,  corresponder  a  período  inferior,  nos  casos  em  que  os 
serviços se refiram ao primeiro ou ao último mês de vigência do Contrato, ou ainda, em casos de 
suspensão temporária do serviço, por ordem do Contratante.
3.3.  Em cada  medição,  como condição  para  recebimento  das s  ou  serviços  executados,  ou  da 
madeira adquirida,  a  contratada deverá apresentar  as notas fiscais  de aquisição dos produtos e 
subprodutos de madeira, acompanhadas dos documentos constantes no art. 5º do Decreto 44.903 de 
24 de setembro de 2008, sob pena de aplicação do art. 46 da Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998.
3.4.  O  pagamento  dos  serviços  executados  será  efetuado  até  o  30º  (trigésimo)  dia  do  mês 
subseqüente ao da elaboração da medição mensal,  será liberado mediante a apresentação pela 
Contratada dos documentos relacionados no subitem 3.4.1, e se processará através Banco, Agência 
e Conta que deverá constar na Nota Fiscal emitida pela Contratada.
3.4.1 O pagamento somente será liberado mediante a apresentação pela contratada dos documentos 
abaixo discriminados e de conformidade com as disposições instituídas pela legislação e normas do 
MPS/SRP em vigor:
a)  Cópias  das  Notas  Fiscais,  Faturas  ou  recibos  de  prestação  de  serviços  emitidos  por 
subempreiteiros, com vinculação inequívoca à , e dos comprovantes dos documentos de arrecadação 
de retenção acompanhada das informações específicas do tomador da ;
b) Cópia da Guia de Recolhimento Específica, quitada, recolhida com a identificação da matrícula da 
– CEI;
c) Resumo da folha de empregados da ;
d) CND do INSS e CRF do FGTS;
e) Comprovação que a contratada adota escrita regular no período de duração da , mediante cópia 
do Livro Diário devidamente formalizado e declaração firmada pelo representante legal da empresa 
de  que  os  valores  apresentados  estão  contabilizados,  isentando  assim  o  CMI/DAL  –  PPMG de 
qualquer encargo junto ao INSS, decorrente dos referidos recolhimentos;
3.4.2  A Contratada deverá  discriminar  na Nota  Fiscal  ou Fatura,  os valores  correspondentes  ao 
fornecimento de material ou de equipamento na execução do serviço, cujo total, será deduzido do 
valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cálculo da contribuição complementar a ser retida 
para  o  INSS,  caso  não  configure  na  GPS apresentada,  a  comprovação  dos  requisitos  mínimos 
previstos no RPS.
3.4.3 A Contratada deverá comprovar o recolhimento do ISSQN de cada Nota Fiscal emitida, relativa 
à execução desta licitação referente ao mês imediatamente anterior ao da emissão da Nota Fiscal, no 
local da execução da  ou prestação de serviço, excetuando-se, a  executada no Município de Belo 
Horizonte, cujo imposto será retido na fonte de acordo com a legislação pertinente.
3.4.4 Em nenhuma hipótese, a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar em 
virtude de ordens verbais.
A cada 30 dias,  a contar da data da assinatura do empenho, a empresa deverá encaminhar  ao 
preposto do contrato, planilha de medição dos serviços realizados até o momento. Essa planilha será 
avaliada pela CPARM do CMI, em conjunto com a Seção de Engenharia e Projetos que aprovará, ou 
não, os valores apontados como realizados. 
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De posse do documento que indica o valor mensurado pela Administração Pública, a empresa deverá 
emitir  NOTA FISCAL da  execução  parcial,  que  será  paga  em  até 30  (trinta)  dias  corridos  do 
recebimento dessa pela Administração Pública.

§  1º  - Caso  ocorra,  a  qualquer  tempo,  a  não  aceitação  de  qualquer  bem/serviço,  o  prazo  de 
pagamento será interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

Cláusula Sétima - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrente desta licitação correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias: 
1251 06 181 141 4232 0001 339039 22 na fonte de recurso 60.1 bem como nas demais dotações e 
fontes de recursos previstas no PARO 2013 correspondentes ao objeto licitado.

Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

I - Da CONTRATADA

a) executar a  de acordo com os prazos estabelecidos na proposta e no  Anexo II do instrumento 
convocatório, contados a partir da data da assinatura do presente Termo Contratual;

b) observar para transporte,  quando necessário,  seja ele de que tipo for,  as normas adequadas 
relativas a embalagens, volumes, etc.;

c) fornecer, juntamente com a entrega do serviço, toda a sua documentação fiscal e técnica;

d) responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução da /serviço a si adjudicado, inclusive 
fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;

e) cumprir,  durante  toda a  execução do contrato,  as  obrigações assumidas,  mantendo  todas  as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE; 

h)arcar  com  eventuais  prejuízos  causados  à  CONTRATANTE  e/ou  a  terceiros,  provocados  por 
ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos, envolvidos 
na execução do contrato;

I) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial, atualizado, do contrato;

j) responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas estatuídas 
pela legislação trabalhista,  social  e previdenciária,  tanto no que se refere aos seus empregados, 
como  a  contratados  e  prepostos,  responsabilizando-se,  mais,  por  toda  e  qualquer  autuação  e 
condenação  oriunda  da  eventual  inobservância  das  citadas  normas,  aí  incluídos  acidentes  de 
trabalho, ainda que ocorridos nas dependências do CONTRATANTE. Caso este seja chamado a juízo 
e condenado pela eventual inobservância das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a 
ressarci-lo do respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e 
honorários de advogado arbitrados na referida condenação.

II - Da CONTRATANTE

a) comunicar  à  CONTRATADA,  imediatamente  e  por  escrito,  toda  e  qualquer  irregularidade, 
imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a 
regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;

b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados;

c) fiscalizar  a execução do contrato,  através de agente previamente designado,  do que se dará 
ciência à CONTRATADA;

e) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato.

Cláusula Nova - DAS PENALIDADES

O descumprimento total  ou parcial  das obrigações contratuais,  ou ainda,  o atraso injustificado na 
execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades previstas no artigo 38 do Decreto 
Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93, a saber:
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I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 
sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção 
das necessárias medidas de correção;
II  –  MULTA  MORATÓRIA, pelo  atraso  injustificado  na  execução  do  contrato,  nos  seguintes 
percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor das etapas da 
ou serviços não realizados;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor das etapas da  ou serviços não realizados, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias;
III  – MULTA COMPENSATÓRIA,  pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor das etapas da  ou serviços não realizados, ou entrega do objeto com vícios ou 
defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, 
fora das especificações contratadas;
IV  -  SUSPENSÃO  TEMPORÁRIA  DE  PARTICIPAÇÃO  EM  LICITAÇÃO  E  IMPEDIMENTO  DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do art. 6º, 
da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;
V  -  DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A 
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  ESTADUAL,  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da 
punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria  autoridade  que  aplicou  a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
inciso anterior;
VI  -  o  valor  da  multa  aplicada  será  retido  dos  pagamentos  devidos  pela  Administração  ou  cdo 
judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) 
dias úteis;
VII - as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos 
de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.
VIII  -  a  pena de multa  poderá ser  aplicada cumulativamente com as demais  sanções,  conforme 
disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;
§1º- Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito.
Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, 
bloqueios,  epidemias,  fenômenos meteorológicos  de vulto,  perturbações civis,  ou acontecimentos 
assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes;
§2º - Findo o processo punitivo, caso a CONTRATADA não tenha nenhum crédito para pagamento 
em  seu  favor  para  o  devido  desconto,  não  será  efetivado  nenhum  pagamento  até  que  a 
CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada.
§3º  -  A  critério  da Administração  poderão ser  suspensas as penalidades,  no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pela 
CONTRATANTE,  que  fixará  novo  prazo,  este  improrrogável,  para  a  completa  execução  das 
obrigações assumidas.
§4º – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo conclusivo 
pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 
e 46, do Decreto Estadual nº 45.902/12;

Cláusula Décima - DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo Chefe da Seção de Produção, ao qual 
competirá velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no edital,  na 
proposta da CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou 
desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do 
sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar 
a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do 
contrato,  ainda  que  imposto  a  terceiros,  será  de  única  e  exclusiva  responsabilidade  da 
CONTRATADA.

§ 1º  - A fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui  e  nem reduz a  responsabilidade  da 
CONTRATADA  por  quaisquer  irregularidades,  inexecuções  ou  desconformidades  havidas  na 
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execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício 
redibitório, como tal definido pela lei civil.

§ 2º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto do 
fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos 
e da proposta da CONTRATADA.

Cláusula Décima Primeira – DA VIGÊNCIA

O presente Contrato terá seu prazo de vigência até 31/12/2013,  a partir  de sua assinatura,  sem 
prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula Quinta. 

Parágrafo Primeiro - DA ALTERAÇÃO

O presente Contrato,  durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais,  bem 
como acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do § 1º do artigo 65, da Lei  
Federal nº 8.666/93.

Cláusula Décima Segunda - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Das decisões proferidas pela Administração caberão:

I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de 
aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato;

II – Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que não 
caiba recurso hierárquico;

III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.

Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o 
ato ocorrido,  a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a 
decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob 
pena de responsabilidade.

Cláusula Décima Terceira - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos 
nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos 
do artigo 79, inciso II, combinado com o artigo 78 da mesma Lei.

Parágrafo Único - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a 
CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos 
comprovados.

Cláusula Décima Quarta - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, de 
forma alguma, em alteração contratual.

Cláusula Décima Quinta - DA PUBLICAÇÃO

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma resumida, 
em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93.

Cláusula Décima Sexta- DO FORO

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

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este 
contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original.
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Belo Horizonte/MG, _____ de _________ de 2013.

CONTRATANTE 
(Nome completo, CPF e RG)                     

 CONTRATADA
(N  Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA 
(Nome completo, CPF e RG) 

TESTEMUNHA
(Nome completo, CPF e RG)
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO V -  MODELO DE DECLARAÇÃO DE MENORES (FACE AO INCISO XXXIII, DO ART. 7º 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)
(Este modelo, conforme Anexo do Decreto n.º 4.358, de 05/12/2002, deverá ser transcrito na forma e  
na íntegra, em papel impresso/timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO

REFERÊNCIA: CONVITE Nº 01/2013 - CMI 

__________________________________________  (nome  da  empresa),  inscrita  no  CNPJ  n.º 
_________________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr(a) 
______________________________,  portador(a)  da  Carteira  de  Identidade  n.º 
___________________________________________e  do  CPF  n.º 
___________________________________DECLARA,  para fins do disposto no inciso V, do artigo 
27, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei federal nº 9.854, de 27 de 
outubro de 1999,  que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (    ) 

________________________________________
(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO VI –   MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DA MADEIRA 
FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 44.903/2008
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso/timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO

__________________________________________
(Local e data)

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL/CMI
Centro de Motomecanização e Intendência – CMI, da Diretoria de Apoio Logístico- DAL, PMMG
BELO HORIZONTE-MG

Prezados Senhores,

Em conformidade com o disposto no artigo 4º, do Decreto estadual nº 44.903, de 24 de setembro de 
2008,  que  estabelece  procedimentos  de  controle  ambiental  para  a  utilização  de  produtos  e 
subprodutos de madeira de origem nativa em s e serviços de engenharia contratados pelo Estado de 
Minas Gerais.
Eu,  ________________________________________,  R.G.  nº  _________________,  legalmente 
nomeado  representante  da  Empresa  _____________________________________,  CNPJ  nº 
________________________,  para  fins  de  qualificação  técnica  no  procedimento  licitatório,  NA 
MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 - CMI, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, 
sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,  destinada  à    Execução do passeio 
perimetral do complexo logístico da Gameleira, no município de Belo Horizonte/MG, declaro sob 
as  penas  da lei,  que para  a  execução  do objeto  da referida  Licitação  somente  serão utilizados 
produtos e subprodutos de madeira de procedência  legal,  decorrentes de exploração autorizada, 
certificada, ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente, integrante do Sistema 
Nacional  do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo  Instituto 
Estadual  de  Florestas  –  IEF  ou  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  dos  Recursos  Naturais 
Renováveis  –  IBAMA,  tendo  ciência  que  o  não  atendimento  da  presente  exigência  na  fase  de 
execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos. 86 a 88 da 
Lei federal nº 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei federal nº 9.065/98, sem prejuízo das 
implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei. 

Atenciosamente

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º

...........................................,  sediada  ..............  (endereço  completo)  .................,  por 
intermédio
de seu representante legal o(a) Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de
Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as 
penas da lei,  que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos 
termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a  
fruir dos benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma 
das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de 
dezembro de 2006.

(LOCAL E DATA)
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

DECLARAÇÃO

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................................., 
sediada ..............  (endereço completo) .................,  por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................... e 
do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 
fatos  impeditivos  para  sua  habilitação  no  presente  processo  licitatório  NA  MODALIDADE  DE 
CONVITE  Nº 01/2013 - CMI, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime 
de  EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,  destinado  ao Serviço de  execução da  reforma do 
passeio  perimetral  do  complexo  logístico  da  Gameleira  -   PMMG, no  município  de  Belo 
Horizonte/MG e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

DECLARAÇÃO

DECLARO,  para  atender  às  exigências  do  Edital  de  Licitação  NA MODALIDADE CONVITE  Nº 
01/2013  -  CMI,  tipo  MENOR  PREÇO,  para  a  EXECUÇÂO  INDIRETA,  sob  o  regime  de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinado ao serviço de execução da reforma do passeio 
perimetral do complexo logístico da Gameleira -  PMMG, no município de Belo Horizonte/MG, que 
o Engenheiro _________________________________________, CREA nº ____________________, 
Responsável  Técnico  da  Empresa  _____________________________________,  compareceu  ao 
local da  em ____/____/2.013, onde tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações, objeto da mencionada licitação, de acordo com o inciso 
III, do artigo 30, da Lei federal nº 8.666/93.

(LOCAL E DATA)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CREDENCIADO DO CMI/DAL)
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO – X - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA

________________________________________________
(Local e data)

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL/CMI
Centro de Motomecanização e Intendência – CMI, da Diretoria de Apoio Logístico- DAL, PMMG
BELO HORIZONTE-MG
REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA

Prezados Senhores:
Apresentamos  o  Senhor___________________________________________documento  de 
identidade  nº_________________Engenheiro,  CREA  nº_______________com  a  profissão  de 
____________________________________________para representar esta empresa na realização 
da Visita  Técnica NA MODALIDADE CONVITE Nº 01/2013 -  CMI,  tipo MENOR PREÇO, para a 
EXECUÇÂO  INDIRETA,  sob  o  regime  de  EMPREITADA  POR  PREÇO  GLOBAL,  destinado  ao 
serviço de execução da reforma do passeio perimetral do complexo logístico da Gameleira - 
PMMG, no município de Belo Horizonte/MG.

Atenciosamente,

_________________________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

________________________________________________________
(NOME DA EMPRESA)
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO XI - PROJETOS

ARQUIVO SERÁ FORNECIDO PELA PMMG
(disponível no site: www.policiamilitar.mg.gov.br, link: “licitações”)

ANEXO XII -PLANILHA DE SERVIÇOS e MATERIAIS
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PLANILHA  DE  ORÇAMENTO

DATA: Abr/2013

                                                                                            

LOCAL: CPM– Passeio perimetral da Rua Oscar Romero com o CPM

Item Descrição Mínima dos Serviços Quant. Preço Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 1,00 449,38 449,38

01.02 0,52 412,08 214,28

01.03 m² 8,00 276,36 2.210,88

01.05 Limpeza do terreno com a retirada de folhas e capina. m² 617,53 2,15 1.327,69

01.06 Despesas com Crea, PBH, impostos, taxas e emolumentos de qualquer espécie 1,00 412,08 412,08

14,33% SUB-TOTAL 4.614,32

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

02.01 Supressão e limpeza de árvores, desmatamento e destocamento 3,00 1.150,00 3.450,00

02.02 m³ 10,00 50,00 500,00

12,27% SUB-TOTAL 3.950,00

3 PASSEIO

03.01 Regularização e compactação do terreno com placa vibratória m² 617,53 1,77 1.093,03

03.02 Lastro de concreto magro e=4cm m³ 24,70 257,93 6.371,18

03.03 m² 617,53 27,30 16.858,57

72,16% SUB-TOTAL 23.229,75

4 LIMPEZA

04.01 Limpeza final da obra (incluindo limpeza da parte interna e externa) 1,00 400,00 400,00

1,24% SUB-TOTAL 400,00

CUSTO TOTAL 100,00% R$ 32.194,07

BDI 28,00%

R$ 41.208,41

________________________________________________________

RT: Angelo C. Rodrigues- CREA 125.514/D

ENDEREÇO: BELO HORIZONTE -MG                                    Prazo de execução considerado 02 MESES

Unid
Preço 

Unitário

Instalação de Placa de Obra em chapa galvanizada (2,00 x 1,50 m). Seguir Memorial 
Descritivo

unid

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

unid

Montagem do barracão de obra com escritório, vestiário, depósito e ferramentaria. 
Seguir Memorial Descritivo

unid

unid

Transporte de material demolido em caçamba até aterro autorizado (município: Belo 
Horizonte)

Passeio de concreto e = 6 cm, Fck = 10 Mpa, junta seca com largura variando 
devendo ser verificado no local, com piso tátil (ladrilho hidráulico) para deficientes no 
acesso a veiculo conforme detalhe de projeto enviado. Inclusive fornecimento do piso 
tátil.

unid

Será permitido o uso de materiais equivalentes aos especificados na planilha somente após a 
apresentação de laudo técnico do fabricante, contendo aspectos que permitam a 
comprovação de qualidade desejada pela PMMG. 

Para melhor execução do serviço a empresa deverá seguir rigorosamente Projetos, Planilha e 
Memorial Descritivo.

Angelo Cerqueira Rodrigues- CREA 125.514/D

http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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PLANILHA DE ORÇAMENTO COM BDI INCLUSO

DATA: Abr/2013

LOCAL: CPM– Passeio perimetral da Rua Oscar Romero com o CPM

ENDEREÇO: BELO HORIZONTE -MG                                    Prazo de execução considerado 02 MESES

Item Serviço Quant. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 unid 1,00 575,21 575,21

01.02 unid 0,52 527,47 274,28

01.03 m² 8,00 353,74 2.829,93

01.05 Limpeza do terreno com a retirada de folhas e capina. m² 617,53 2,75 1.699,44

01.06 Despesas com Crea, PBH, impostos, taxas e emolumentos de qualquer espécie unid 1,00 527,47 527,47

14,33% SUB-TOTAL 5.906,33

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

02.01 Supressão e limpeza de árvores, desmatamento e destocamento unid 3,00 1.472,00 4.416,00

02.02 m³ 10,00 64,00 640,00

12,27% SUB-TOTAL 5.056,00

3 PASSEIO

03.01 Regularização e compactação do terreno com placa vibratória m² 617,53 2,27 1.399,08

03.02 Lastro de concreto magro e=4cm m³ 24,70 330,15 8.155,11

03.03 m² 617,53 34,94 21.578,97

72,16% SUB-TOTAL 29.734,08

4 LIMPEZA

04.01 Limpeza final da obra (incluindo limpeza da parte interna e externa) unid 1,00 512,00 512,00

1,24% SUB-TOTAL 512,00

PREÇO  TOTAL R$ 41.208,41

________________________________________________________

Angelo Cerqueira Rodrigues- CREA 125.514/D

               
               
               
               
               
               
  

RT: Angelo C. Rodrigues- CREA 125.514/D

Unid
Preço 

Unitário

Instalação de Placa de Obra em chapa galvanizada (2,00 x 1,50 m). Seguir Memorial 
DescritivoDespesas decorridas da Mobilização e Desmobilização de equipamentos e pessoal. 
Seguir Memorial DescritivoMontagem do barracão de obra com escritório, vestiário, depósito e ferramentaria. 
Seguir Memorial Descritivo

Transporte de material demolido em caçamba até aterro autorizado (município: Belo 
Horizonte)

Passeio de concreto e = 6 cm, Fck = 10 Mpa, junta seca com largura variando 
devendo ser verificado no local, com piso tátil (ladrilho hidráulico) para deficientes no 

Será permitido o uso de materiais equivalentes aos especificados na planilha somente após a 
apresentação de laudo técnico do fabricante, contendo aspectos que permitam a Para melhor execução do serviço a empresa deverá seguir rigorosamente Projetos, Planilha e 
Memorial Descritivo.



DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO XIII - PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL

___________________________________________
(Local e data)

À
Comissão Permanente de Licitação – CPL/CMI
Centro de Motomecanização e Intendência  – CMI,  da Diretoria  de Apoio  Logístico-  DAL,  PMMG 
BELO HORIZONTE-MG.

Encaminhamos a Vossas Senhorias  nossa proposta comercial  para o  CONVITE 01/2013  para a 
EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL para o serviço de 
execução da reforma do passeio perimetral do complexo logístico da Gameleira -  PMMG de 
acordo com o ANEXO XII -PLANILHA DE SERVIÇOS e MATERIAIS,  a saber:

Valor global: R$ ____________________ (_______________________);
Prazo de validade:  ________ (______________________)  dias,  contados a partir  da data desta 
licitação;
Prazo de execução: _______ (___________________) dias, contados a partir da data de emissão 
da Nota de Empenho, pela SOFI/CMI;
Responsável(eis) Técnico(s): ____________________________________________;
Responsável Legal:___________________________________________________.
Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete 
até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto 
da presente licitação.

Atenciosamente,

_________________________________________________________
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

CENTRO DE MOTOMECANIZAÇÃO E INTENDÊNCIA

ANEXO XIII – CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO

50

POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS
                                                                                            

CRONOGRAMA  FÍSICO – FINANCEIRO

Item Descrição Valor % 1 MÊS 2 MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.906,33 14,33% 5.906,33 100,00% 0,00 0,00%

2 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 5.056,00 12,27% 5.056,00 100,00% 0,00 0,00%

3 PASSEIO 29.734,08 72,16% 8.920,22 30,00% 20.813,86 70,00%

4 LIMPEZA 512,00 1,24% 0,00 0,00% 512,00 100,00%

Custo Total 41.208,41 100,00% 19.882,55 48,25% 21.325,86 51,75%

Total Acumulado 41.208,41 100,00%

________________________________________________________

Angelo Cerqueira Rodrigues- CREA 125.514/D
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