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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 
 

EDITAL Nº 05/2013 
 

PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2013 – 11ª RPM 
 

OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 
ESTANDE DE TIRO DA 11ª RPM NO COMPLEXO DO 10º BPM/11ª RPM – MONTES 
CLAROS/MG. 
 

TIPO 
MENOR PREÇO 

 
REGIME DE EXECUÇÃO 

Empreitada por Preço Global 
 

DATA/HORÁRIO DO CREDENCIAMENTO PARA SESSÃO PÚBLICA 
18/04/2013, de 08:30 horas às 09:00 horas 

 
DATA/HORÁRIO DA ABERTURA DO ENVELOPE DA 1ª FASE / HABILITAÇÃO 

18/04/2013, às 09:05 horas 
 

RECIBO 
 

A Empresa ________________________________________________________ retirou nesta data este 
Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer alteração do mesmo pelo e-mail 
_____________________________________ ou pelo fax: _________________________. 

______________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 

OBS: Este recibo deverá ser remetido AO ALMOXARIFADO DO CAA/11 PELO E-MAIL: 

caa11-almox@pmmg.mg.gov.br PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 

INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

 

Montes Claros, fevereiro de 2013. 
 

 
 

mailto:caa11-almox@pmmg.mg.gov.br
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TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 – 11ª RPM  
 
1 - PREÂMBULO 
 
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, representada 
pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 11ª RPM, torna público, que fará realizar às 
09:05 horas do dia 18/04/2013, no auditório do 10º BPM, situado na Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 
2810, B. Jardim Palmeiras - Montes Claros - MG - CEP: 39.402-900, a LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÃO INDIRETA, 
sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO DA 11ª 
RPM NO COMPLEXO DO 10º BPM/11ª RPM, no município de Montes Claros/MG, conforme 
condições a seguir: 

A licitação será regida nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21Jun93, suas alterações 
posteriores; Lei Complementar Federal nº 123, de 14Dez06, no que couber; pelos Decretos 
Estaduais nº 45.902/12, Decreto nº 44.630, de 03Out07 e  nº 44.903, de 24Set08 e pelas demais 
legislações pertinentes à matéria, bem como pelo presente Instrumento Convocatório. 

O edital de licitação encontra-se à disposição dos interessados no site: 
www.policiamilitar.mg.gov.br, link “Licitações”. Os interessados poderão, ainda, retirar ou consultar o 
Edital de Licitação no Almoxarifado do CAA/11, situado na  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. 
Jardim Palmeiras, Montes Claros/MG - CEP 39.402-900, em dias úteis de segunda a sexta-feira, no 
horário de 09:00 às 11:30 horas e das 14:00 às 17:30 horas, e às quartas-feiras, no horário de 09:00 
às 12:30 horas, a partir do dia 25/03/2013 até o dia 15/04/2013. Os projetos referentes a presente 
obra poderão, também, ser retirados mediante contato com membros da CPL da 11ª RPM, no local e 
horários citado, devendo os interessados trazerem consigo Pen-drive, CD ou DVD.  

 Os envelopes contendo a documentação exigida e a proposta de preços para o 
credenciamento e participação dos FORNECEDORES, deverão ser apresentados para protocolo no 
auditório do 10º BPM, obrigatoriamente, de 08:30 horas até às 09:00 horas do dia  18 de abril de 
2013, sendo que a Comissão Permanente de Licitação (CPL) não receberá nenhum outro 
documento e, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou informações que deverão 
constar originalmente de DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL.  

 A Sessão de Abertura dos Envelopes contendo a documentação de habilitação será 
realizada às 09:05 horas do dia 18 de abril de 2013. Na data ora mencionada proceder-se-á a 
abertura do envelope de nº 01, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, podendo, também, a 
critério da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e desde que todos os participantes desistam 
da interposição de recurso, consignando-se em Ata, ser aberto o envelope de nº 02, correspondente 
à “2ª FASE / PROPOSTA”, nos termos deste Edital. No caso de interposição de recurso, nova data 
será marcada, observando a Comissão Permanente de Licitação – CPL, o prazo para interposição 
de recurso e julgamento previsto no art. 109, Lei 8666/93.   

 
 
 
 

http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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2. DO OBJETO 
 

  O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO 
DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO DA 11ª RPM NO COMPLEXO DO 10º 
BPM/11ª RPM – MONTES CLAROS/MG, situado na Av. Dep. Plinio Ribeiro, 2.810, B. Jardim 

Palmieras, Montes Claros/MG - CEP 39.402-900, com o emprego de mão-de-obra qualificada 
e equipamentos necessários à execução dos serviços sob responsabilidade da empresa Contratada, 
conforme descrições dos serviços contidos nos Anexos “IX”, “X” e XI deste Edital e condições a 
seguir.  
 
3. MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) – BI Nº 045 de 17 dezembro 
2012 – 11ª RPM. 

 
3.1 MEMBROS NATOS 

 Nº 132.906-9 1º Ten Thiago Alves Ribeiro (Presidente) 
 Nº 119.604-7, 1º Sgt PM Alfredo Gomes Ferreira Filho 
 Nº 118.310-2, 3º Sgt PM Antônio Marcos Soares Ribeiro. 

  
 
4. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
4.1 O valor máximo aceito pela PMMG, para execução dos serviços, objeto desta licitação, é de R$ 
749.999,20 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte 
centavos), para o único lote licitado; 
4.2 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 
125106181141423200001449051-03 - Fonte 25, bem como nas demais dotações e fontes de 
recursos previstas no PARO 2.013, correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos 
exercícios futuros. 
 
5. DA PARTICIPAÇÃO 
5.1. Somente poderão participar da presente licitação as empresas que militem no ramo pertinente 
ao objeto licitado e: 
5.1.1 que estejam devidamente CADASTRADAS na Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão - SEPLAG, de Minas Gerais ou que atenderem a todas as condições exigidas para o 
mencionado cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação, cumprindo o disposto no § 2º do artigo 22 da Lei Federal nº 
8.666/93; 
 

5.1.2 cujo Certificado de Registro Cadastral, citado no parágrafo anterior, esteja vigente, emitido pelo 
Portal de Compras, www.compras.mg.gov.br, nos termos do  Decreto Estadual nº.45.902 de 27 de 
janeiro 2012 e suas alterações posteriores; 

5.2 O protocolo de entrega dos documentos no Cadastro Geral de Fornecedores, CAGEF, não 
poderá ser utilizado para fins de habilitação, que somente se dará com a apresentação do 
CADASTRAMENTO, emitido pela SEPLAG, no original ou cópia autenticada, cuja autenticidade 
será verifica pela Comissão Permanente de Licitação - CPL, consultando o site oficial, 
mencionado no subitem anterior; 

http://www.compras.mg.gov.br/


               DÉCIMA PRIMEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR    
          CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO - 11 

                COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
     

 

 

Examinado, aprovado e de acordo. 

               Leonardo de Oliveira Lopes                                                                                  Alexsandro da Silva Almeida, Maj PM 

       Assessor Jurídico – OAB/MG 93.993                                                                   Ordenador de Despesas / CAA/11 

 

11ª RPM: JUNTOS CONSTRUINDO A PAZ SOCIAL 
Centro de Apoio Administrativo – 11                                                   5 

  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. Jardim Palmeiras - Montes Claros - MG - CEP: 39.402-900  
 Almoxarifado CAA 11 -  Tel - 038-3201-0334 / e-mail : caa11-almox@pmmg.mg.gov.br 

 

5.3 Tenham Capital Integralizado igual ou superior a R$ 74.992,00 (setenta e quatro mil, 
novecentos e noventa e dois reais) até a data desta Licitação; 

5.4 Não poderão participar da presente licitação as empresas que: 
5.4.1 Se encontrem sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país; 
5.4.2 Forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública 
Estadual; 
5.4.3 Forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou 
indireta Federal, Estadual ou Municipal; 
5.4.4 Estejam enquadradas nas condições estabelecidas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93. 

5.5 A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório; 

5.6 Não será permitida a participação de empresas em consórcio; 

5.7 O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de 
procuração, conforme modelo constante do Anexo “I”, deste Edital, que lhe permita assinar 
documentos e decidir em nome de seu representado, inclusive quanto à desistência de interposição 
de recurso, devendo, ainda, identificar-se exibindo a Cédula de Identidade ou outro documento 
equivalente; 
5.7.1 No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá ser 
apresentado cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as alterações que 
comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa previsão dos poderes para 
exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, 
deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembleia em que se deu a eleição. 

5.8 O fornecedor que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 
Federal nº 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº 44.630/07 e na Resolução SEPLAG nº 58, 
de 30 de novembro de 2007, deverá comprovar a condição de pequena empresa quando do seu 
cadastramento junto ao CAGEF, do SIAD. 

5.9 Para fins de registros cadastrais no CAGEF, a comprovação de condição de Pequena Empresa 
dar-se-á nos termos dos artigos 3º e 4º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEDE/JUCEMG nº 6419, 
de 30 de novembro de 2007, com a apresentação: 
5.9.1 se inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis, do original ou de cópia autenticada da 
declaração de enquadramento arquivada ou da certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, 
ou equivalente, da sede da Pequena Empresa; 
5.9.2 se inscrita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou de cópia autenticada da 
declaração de enquadramento arquivada ou da Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa. 

5.10 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) da 11ª RPM - CAA/11, situado 

na Av. DEP. PLINIO RIBEIRO, Nº 2.810, B. JARDIM PALMEIRAS, Montes Claros/MG - CEP 
39.402-900, em dias úteis de segunda a sexta-feira, no horário de 09:00 às 11:30 horas e das 
14:00 às 17:30 horas, e às quartas-feiras, no horário de 09:00 às 12:30 horas, podendo, 
também, a consulta ser feita pelo e-mail caa11-almox@pmmg.mg.gov.br; 

 

mailto:caa11-almox@pmmg.mg.gov.br
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5.10.1 Somente serão respondidas as consultas formalizadas por escrito, encaminhadas até 
03 (três) dias úteis antes da data de entrega da documentação, ou seja até o dia 15/04/2013; 
5.10.2 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. 

5.11 A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua 
proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório. 
 
6. DA HABILITAÇÃO 
 
6.1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES PARA A HABILITAÇÃO 
6.1.1 A empresa proponente deverá apresentar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 
(CRC), CADASTRAMENTO, emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão, SEPLAG/MG, desde que o documento esteja com a validade em vigor e 
atenda todas as exigências mencionadas neste Edital. Para comprovar a sua habilitação deverá, 
ainda, apresentar outros documentos exigidos neste Instrumento Convocatório. 
6.1.2 Caso algum documento constante do CRC esteja com a validade expirada, deverá ser 
apresentado o documento exigido para o certame com a validade em vigor. 
6.1.2.1 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada 
do respectivo original para ser autenticada por membro da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, no momento da análise do CADASTRAMENTO. 

6.1.3 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais 
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

6.1.4 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, 
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 
documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.  

6.1.5 O não atendimento a qualquer das exigências habilitatórias previstas neste instrumento 
convocatório provocará a inabilitação do licitante. 

6.1.6 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada empresa licitante, sendo que cada um 
deles poderá representar apenas uma proponente. 
 
6.2 DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

6.2.1 A proponente deverá se apresentar à Comissão Permanente de Licitação (CPL), 
obrigatoriamente, de 08:30 horas até às 09:00 horas do dia 18/04/2013, horário de Brasília, no 
auditório do 10º BPM, situado na  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. Jardim Palmeiras, 
apresentando para protocolo 02 (dois) envelopes lacrados, contendo na parte externa de cada um a 
razão social da licitante, referência e o nº da Tomada de Preços nº 01/2013, sendo o de nº 1 (um) 
com a menção “1ª FASE / HABILITAÇÃO” e o de nº 2 (dois) com a menção “2ª FASE / 
PROPOSTA”. A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no subitem 6.2.1 
decairá do direito de participar da licitação. 

 

 

http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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6.2.2 ENVELOPE Nº 1 - Fase / Habilitação: 
O envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, deverá conter os seguintes 
dizeres na sua parte externa: 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 11ª RPM 
AV. DEP. PLÍNIO RIBEIRO, Nº 2810, B. JARDIM PALMEIRAS, 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 – 11ª RPM 
ABERTURA ÀS 09H05MIN HORAS DO DIA 18/04/2013 
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
EMPRESA: XXXXXXXXXXXX   CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 

6.2.2.1 O envelope de nº 1 deverá estar lacrado e conter os documentos abaixo enumerados, 
assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa licitante ou por seu 
procurador legalmente constituído, em todas as folhas, observadas as exigências que tratam os 
anexos, integrantes deste Edital, sendo: 

6.2.2.1.1 Cópia do Certificado de Registro Cadastral (CRC), CADASTRAMENTO emitido pela 
SEPLAG, com validade na data da licitação.  

6.2.2.1.2 Para fins de Qualificação Econômico-Financeira, o Licitante deverá apresentar o balanço 
patrimonial e demonstração contábil do último exercício social e os índices que comprovam a boa 
situação financeira deverão ser iguais ou superiores a 1,0, que será avaliada pelos índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), aplicando-se as seguintes 
fórmulas: 
 
LG =                  ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

                   _____________________________________________________ 
                           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 
 
SG =                                               ATIVO TOTAL 

                      __________________________________________________ 
                           PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

 
 
LC =                                         ATIVO CIRCULANTE 

                                 _________________________________ 
                                              PASSIVO CIRCULANTE  

 

 

 

As empresas recém constituídas deverão apresentar cópia do Balanço de Abertura, inclusive com 
os termos de abertura e de encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do 
Livro Diário contendo o balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e de 
encerramento, devidamente registrado na Junta Comercial da Sede ou domicílio do licitante.   
 

6.2.2.1.3 Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos, conforme Anexo “II”, constante deste 
Edital; 
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6.2.2.1.4 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 obra, comprovando 
que o(s) profissional (is) indicado(s) para ser (em) o(s) responsável (is) técnico(s) da obra, executou 
(aram) ou fiscalizou (aram) obras que sejam compatíveis em características, quantidades e prazos 
com o objeto da licitação, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NO MÍNIMO: 

1. Escavação mecanizada de solo – 1.500 M³ 

2. Execução de Concreto Estrutural 20,0 MPA – 70 M³ 

3. Corte, dobra e aplicação de aço – 9.000 KG 

4. Execução de forma em compensado resinado e= 12 mm – 750 M² 

5. Alvenaria de blocos de concreto – 400 M² 

6. Pintura em látex acrílico – 1.200 M² 

7. Instalações elétricas 

8. Instalações SPDA 

9. Instalações de Prevenção e combate a incêndio 

Obs: Não se admitirá o somatório de atestados ou certidões, para atender as quantidades 
mínimas exigidas em cada item acima especificado. 

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

6.2.2.1.6 Comprovação da 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 
6.2.2.1.4, com vínculo empregatício de no mínimo 06 (seis) meses, devendo lavrar o termo constante 
no Anexo “III”. Tal comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de 
Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA, acompanhada de: 
a) Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE ou; 
b) Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou; 
c) Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor do 
Atestado da Capacidade Técnica. Caso a licitante opte pela cópia da folha do Livro de Registro 
de Empregados, deverá apresentar, no momento da licitação, o Livro original para 
autenticação pela Comissão Permanente de Licitação – CPL /11ª RPM. 

6.2.2.1.7 Declaração de Visita Técnica, conforme Anexo “IV”, que integra este Edital, emitida e 
devidamente preenchida e assinada pelo representante da CPL 11ª RPM, comprovando que o 
responsável técnico da licitante visitou o local da obra até a data aprazada no subitem 6.2.2.1.7.4, 
a fim de conhecer a infra-estrutura existente; 
6.2.2.1.7.1 O responsável técnico da licitante, que deverá estar devidamente credenciado, conforme 
Anexo “V”, constante deste Edital, e identificado por meio da carteira do CREA, realizará a visita 
técnica ao local de execução da obra, acompanhado de representante da CPL da 11ª RPM, quando 
será fornecida a mencionada declaração; 
6.2.2.1.7.2 O responsável técnico  deverá, obrigatoriamente, pertencer ao quadro permanente da 
empresa, cuja comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de uma das opções de 
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documentos constantes do subitem 6.2.2.1.6 deste Edital, que deverá estar junto do modelo contido 
no Anexo “V”, para posteriormente ser anexada à Declaração de Visita Técnica; 
6.2.2.1.7.3 Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma 
licitante; 
6.2.2.1.7.4 A visita técnica deverá ocorrer, obrigatoriamente, nos dias 10 e 11 de abril de 2013, 
no horário de 09:00 às 12:00 horas, no local a ser realizada a obra, situada à  Av. Dep. Plínio 
Ribeiro, nº 2.810, B. Jardim Palmeiras, Montes Claros/MG e será conduzida por membro da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL da 11ª RPM. 
 6.2.2.1.7.5 A visita técnica objetiva demonstrar que a licitante visitou e inspecionou o local dos 
serviços 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; 
6.2.2.1.7.6 Alegações relacionadas com quaisquer desses fatos, em especial, desconhecimento com 
relação a infra-estrutura existente, não serão consideradas como razão válida para reclamação após 
a adjudicação do serviço; 
6.2.2.1.7.7 Todos os gastos relacionados com essa providência correrão por conta da licitante;  

6.2.2.1.8 Cópias das Certidões de Regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal, da sede da empresa, com validade na data da licitação; 
 

6.2.2.1.9 Comprovação pela licitante, de que o capital integralizado da empresa é igual ou 
superior a R$ 74.999,00 (setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), até a data 
desta licitação, por meio de cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, 
devidamente registrado na Junta Comercial; 

6.2.2.1.10 Declaração de que a licitante não possui trabalhadores menores de 18 anos 
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos realizando qualquer 
trabalho, conforme determina o disposto no Inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 
e o inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 (com redação dada pela Lei Federal nº 9854, de 
27 de outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, na forma da lei, em conformidade ao modelo 
do Anexo “VI”, que integra este Edital. 

6.3 Após a fase de habilitação, não caberá desistência da Proposta, salvo motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 11ª RPM, conforme 
disposto no § 6º, artigo 43, da Lei Federal nº 8.666/93. 

6.4 As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, 
deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição; 
6.4.1 Havendo alguma restrição na comprovação da Regularidade Fiscal, será assegurado o prazo 
de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 
6.4.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

6.5 A falta de qualquer dos documentos exigidos para a presente licitação, ou sua apresentação em 
desacordo com este Edital e ditames da Lei Federal nº 8.666/93, implicará na inabilitação do licitante. 
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7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 A apresentação da Proposta de Preços na licitação será considerada como evidência de que a 
licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que 
obteve da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 11ª RPM as informações satisfatórias 
sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edital desta licitação lhe permitiu preparar a 
proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória. 

7.2 No caso de discrepância entre os valores numéricos e por extenso, lançados na proposta, 
prevalecerá o valor grafado por extenso. 

7.3 A proposta deverá constar o VALOR GLOBAL para todos os itens propostos para o dia de 
recebimento da proposta, em reais, incluindo neles impostos, fretes, equipamentos, materiais 
necessários à execução dos serviços discriminados no Anexo “IX”, referentes aos projetos 
constantes no Anexo “XI” deste Edital ou quaisquer outras despesas que sobre os mesmos 
possam incidir; 
7.3.1 Na composição da proposta comercial a licitante deverá considerar a planilha de serviços e 
materiais mencionada no Anexo “IX”, deste Edital; 

 

7.4 O envelope de nº 2, correspondente à 2ª FASE / PROPOSTA deverá conter os seguintes dizeres 
na sua parte externa: 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL) DA 11ª RPM, 
AV. DEP. PLINIO RIBEIRO, 2.810, B. JARDIM PALMEIRAS, 
MONTES CLAROS/MG, 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 – 11ª RPM 
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS 
EMPRESA: XXXXXXXXXXXXX    CNPJ: XXXXXXXXXXXXX 

 
7.4.1 O envelope de nº 2 deverá conter, obrigatoriamente, os documentos abaixo enumerados: 

7.4.1.1 PROPOSTA COMERCIAL, conforme Anexo “VII”, que integra este Edital, em uma via, que 
deverá conter, necessariamente, as seguintes informações, considerados como válidos os dados 
constantes do impresso da empresa, devendo, entretanto ser complementados os que faltarem:  

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

7.4.1.1.2 Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso; 

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

7.4.1.1.4 Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá ser 
superior a 6 (seis) meses consecutivos, para o LOTE ÚNICO LICITADO, contado a partir do 
recebimento da Ordem de Serviço pela empresa Contratada, sob pena de desclassificação da 
licitante; 
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7.4.1.1.5 Nomes do(s) responsável(is) técnico(s) e do representante legal da empresa licitante;  

7.4.1.1.6 PLANILHA DE QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E DESCRITIVA DE TODOS OS 
ITENS E SERVIÇOS, BEM COMO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI E COMPOSIÇÃO DOS 
ENCARGOS SOCIAIS, (verificar relação constante do Anexo “IX” deste Edital), com preços em 
real, apresentada em 01 (uma) via original, contendo: 

7.4.1.1.7 Descrição apresentada na planilha da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 11ª 
RPM, conforme Anexo “IX”, com os preços unitários propostos pela licitante, que, multiplicados 
pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão no valor final da 
proposta, que deverá conter assinatura ou rubrica do representante legal da empresa. 

7.5 A empresa licitante deverá apresentar a própria planilha completa, com todos os serviços 
necessários à integral execução da obra, inclusive com a relação de materiais complementares 
(verificar Anexos “IX” e “XI”) sob pena de desclassificação. 

7.6 Nos preços propostos deverão ser computados TODOS os materiais complementares (ver 
Anexos “IX” e “XI”), equipamentos diversos, equipamentos de proteção individual, seguros, fretes, 
fornecimento de mão-de-obra, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e 
fiscais, lucros, sinalização da obra por placas indicativas, licenças obrigatórias para execução da 
obra a serem obtidas juntos aos órgãos competentes, quer seja, municipal (alvará de construção, 
etc), estadual e federal, e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto desta licitação. 
 
 
8. DA ABERTURA DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À “1ª FASE / HABILITAÇÃO” 

8.1. Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente de Licitação 
(CPL) da 11ª RPM, procederá a abertura do Envelope de nº 1 contendo a documentação relativa à 
“1ª Fase / Habilitação”, adotando os seguintes procedimentos: 

8.1.1 Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respectivo envelope, procedendo a sua análise 
nos termos deste Edital e legislação específica; 

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

8.1.3 Devolução do envelope nº 2, contendo a documentação relativa à “2ª Fase/Proposta”, lacrado, 
consignando o ocorrido na Ata de Julgamento da Habilitação, com valor de recibo, à 
participante inabilitada, desde que não haja recurso ou, se interposto, após sua denegação. 

8.2 Caso a Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 11ª RPM necessite ou entenda 
necessário a emissão de qualquer parecer técnico de Engenheiros, Arquitetos, Contadores e outros 
profissionais, poderá suspender a sessão e marcar data oportuna para emitir a decisão sobre a 
análise dos documentos constantes no Envelope nº 01 das participantes. 

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

9.1 Abertura do envelope de nº 2, relativa à “2ª Fase / Proposta”, contendo a documentação das 
empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo para interpor recurso ou desistência de todos 
os licitantes da manifestação recursal, consignando-se na respectiva Ata da Reunião; 
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9.2 A Comissão Permanente de Licitação - CPL/11ª RPM, ao proceder ao exame das propostas 
comerciais, DESCLASSIFICARÁ a licitante de imediato, apresentando a motivação da decisão, 
àquelas que: 
9.2.1 apresentem PREÇOS GLOBAIS que ultrapassem o valor máximo estipulado no item 4.1 
deste Edital; 
9.2.2 tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital; 
9.2.3 apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata 
compreensão de seu enunciado; 
9.2.4 não atendam às condições estipuladas nos artigos 44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93; 
9.2.5 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. 

9.3 A classificação obedecerá ao princípio do MENOR PREÇO, nos termos do inciso I, §1º, do artigo 
45, da Lei Federal nº 8.666/93. 
9.3.1 será classificada em 1º (primeiro) lugar, a licitante que oferecer o menor preço para a execução 
dos serviços, objeto desta licitação; 
9.3.2 para a correta observância das disposições mencionadas no artigo 48 da Lei Federal nº 
8.666/93, a Comissão Permanente de Licitação (CPL), amparada pelo disposto no § 3º, do artigo 43, 
da mesma Lei, poderá determinar diligência para apuração (ões) do(s) preço(s) proposto(s) 
pela(s) licitante(s); 
9.3.3 a Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 11ª RPM poderá exigir da licitante 
vencedora, para apresentação, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, demonstrações dos 
custos, por meio de composições específicas, que comprovem estar os insumos coerentes com os 
preços e compatíveis com a execução do objeto do contrato, sob pena de desclassificação da 
licitante. 

9.4 O critério de desempate será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 2º, do artigo 45, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

9.5 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 
9.5.1 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores 
ao melhor preço. 
9.5.2 Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
9.5.2.1 a pequena empresa mais bem classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior 
àquela considerada vencedora do certame, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a partir 
da data de recebimento da notificação efetuada pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 
11ª RPM, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
9.5.2.2 não ocorrendo a contratação da pequena empresa, na forma do inciso anterior, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do artigo 44 
da Lei Complementar Federal nº 123/06, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
9.5.2.3 no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do artigo 44 da Lei 
Complementar Federal nº 123/06, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 
que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

9.5.3 Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do artigo mencionado no inciso 
anterior, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
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9.5.4 O disposto no artigo 45 da Lei Complementar Federal nº 123/06 somente se aplicará quando a 
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
10. DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS 

10.1 As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela Comissão Permanente de 
Licitação (CPL) da 11ª RPM, quanto a erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. 
Os erros serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação - CPL da seguinte maneira: 
10.1.1 Se existir discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes últimos 
prevalecerão; e 
10.1.2 Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela quantidade, o 
preço unitário prevalecerá, a menos que seja verificada pela Comissão Permanente de Licitação - 
CPL / 11ª RPM a existência de erro grosseiro e óbvio, caso em que a proposta será considerada 
desclassificada. 

10.2 O valor estabelecido na proposta será ajustado pela Comissão Permanente de Licitação - CPL / 
11ª RPM, para correção de erros, de acordo com os procedimentos acima mencionados, com a 
anuência da proponente e descrição do ocorrido em Ata. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

11.1 A adjudicação do objeto da presente licitação será feita à licitante vencedora, consubstanciada 
na Ata de Julgamento da Proposta; 

11.2 Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento, e nenhum 
tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido postulados, o Ordenador de 
Despesas do Centro de Apoio Administrativo 11 – CAA/11 – 11ª RPM, homologará o resultado 
da licitação, podendo, observado o disposto no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, revogá-la ou 
anulá-la; 

11.3 A adjudicatária, após a homologação do resultado da licitação, firmará o respectivo contrato, 
conforme modelo do Anexo “VIII”, parte integrante deste Edital, observadas as condições 
estipuladas no mesmo e na proposta; 

11.4 A adjudicatária será notificada pela Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM para, 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da notificação, assinar o 
contrato, ou instrumento equivalente. 
11.4.1 Este prazo, a requerimento da adjudicatária e a critério exclusivo da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL / 11ª RPM, presentes as razões de interesse público, poderá ser prorrogado uma 
vez, por igual período; 
11.4.2 O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento equivalente 
interrompe a contagem do prazo de validade da proposta, que é de 60 (sessenta) dias; 
11.4.3 A adjudicatária, para a assinatura do contrato, deverá comprovar a manutenção das 
condições demonstradas para sua habilitação; 
11.4.4 Caso a adjudicatária 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 das proponentes, para a celebração do ajuste contratual. 
11.4.5 A Adjudicatária deverá afixar no perímetro da obra, placa indicativa de que a presente obra 
será financiada pelo BNDES, conforme padronização da Instituição Financiadora. 
 



               DÉCIMA PRIMEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR    
          CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO - 11 

                COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
     

 

 

Examinado, aprovado e de acordo. 

               Leonardo de Oliveira Lopes                                                                                  Alexsandro da Silva Almeida, Maj PM 

       Assessor Jurídico – OAB/MG 93.993                                                                   Ordenador de Despesas / CAA/11 

 

11ª RPM: JUNTOS CONSTRUINDO A PAZ SOCIAL 
Centro de Apoio Administrativo – 11                                                   14 

  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. Jardim Palmeiras - Montes Claros - MG - CEP: 39.402-900  
 Almoxarifado CAA 11 -  Tel - 038-3201-0334 / e-mail : caa11-almox@pmmg.mg.gov.br 

 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1 Os recursos administrativos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições 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 Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a partir do conhecimento da lavratura da respectiva Ata do Julgamento; 
12.2.1 Dessa decisão caberá recurso ao Ordenador de Despesas, mediante comunicação do 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM. 

12.3 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

12.4 O recurso terá efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

12.5 Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, bem como os 
que forem enviados por e-mail. 

12.6 Qualquer recurso ou pedido de reconsideração deverá ser protocolizado, exclusivamente, no 
protocolo da própria Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM, no Almoxarifado do 
CAA/11 – 11ª RPM, sito na  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. Jardim Palmeiras, Montes 
Claros/MG, em dias úteis, de segunda a sexta-feira de 08:30 às 12:00 horas e de 14:00 às 18:00 
horas, à exceção da quarta-feira que é de 08:30 às 13:00 horas. 
 
13. DO CONTRATO 
13.1 O contrato obedecerá ao modelo disposto no Anexo “VIII”, parte integrante deste Edital. 

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 Comissão Permanente de Licitação - 
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 contrato. 

13.5 Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da Contratada.  

13.6 O regime de execução da obra será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
 
14. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
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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; 

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 obra, 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 CAA/11 – 
11ª RPM, sito na  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. Jardim Palmeiras. Montes Claros/MG, em 
horário de expediente administrativo, de segunda a sexta-feira de 08:30 às 12:00 horas e de 14:00 
às 18:00 horas, à exceção da quarta-feira que é de 08:30 às 13:00 horas, que emitiráF o respectivo 
DAE para deposito da garantia. 

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 obra 
pelo CAA/11 – 11ª RPM. 
 
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. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
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18.1 – Ao fornecedor que descumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas com a 
Administração Pública Estadual, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 38 do Decreto nº 
45.902, de 27 de Janeiro de 2012, com a observância do devido processo administrativo, 
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei estadual nº 14.184, 
de 31Jan02, além dos seguintes critérios: 

18.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos equivalentes e outras obrigações 
assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção. 

18.1.2 – MULTA – nos seguintes índices percentuais: 

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

18.1.2.3 de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, ou não entrega de bem, ou entrega de 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; 

18.1.3 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, por prazo não superior a dois anos; 

18.1.4 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública 
pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 48 do  
Decreto nº 45.902, de 27 de Janeiro de 2012. 

18.2 – O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 18.1.2 deste Edital, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 

18.3  - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 

18.4 – Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração Pública 
Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, ou de até 
vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento ou serviço 
não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprida, conforme previsão 
constante do art. 86 da Lei Federal nº 8.666, de 1993 

18.5 – As sanções previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3 e 18.1.4 poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a prevista no inciso 18.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de cinco dias úteis 

18.6 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.  

18.7 – Poderá o licitante ser incluído 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 nº 45.902, de 27 de Janeiro de 2012. 
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18.8. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das 
obrigações contratuais:  

18.8.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em 
contrato ou instrumento equivalente; 

18.8.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de 
suas parcelas; 

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

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

18.8.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

18.8.6. Prestação de serviço de baixa qualidade. 

18.9. As sanções relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4 também poderão ser 
aplicadas àquele que: 

18.9.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 

18.9.2. Apresentar declaração ou documentação falsa; 

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

18.9.4. Não mantiver a proposta; 

18.9.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 

18.9.6. Comportar-se de modo inidôneo; 

18.9.7. Cometer fraude fiscal. 

18.6. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla 
defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto 
Estadual nº.45.902 de 27 de janeiro 2012. 
 
19. DA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL 

19.1 Os serviços a serem executados na obra são os descritos nos projetos, especificações, 
detalhes e planilha de serviços e materiais, memorial descritivo e ordens de serviço, presentes nos 
Anexos “IX”, “X” e “XI”. 

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

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

19.4 Para efeito de contratação prevalecerá o “MENOR PREÇO GLOBAL” e o mesmo 
corresponderá ao valor total a ser pago pela execução integral das obras, 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 
obras; 
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19.5 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 obra pelo “PREÇO GLOBAL OFERTADO”. 

19.6 Juntamente com a proposta, a licitante vencedora deverá enviar até a data da 
assinatura do contrato, conforme item 11.4 e 11.4.1 do edital, cronograma físico-financeiro da 
obra, e ainda, elaborar e executar os projetos complementares: ELETRICOS E REDES, 
ATERRAMENTO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, DESCARGA ATMOSFÉRICA, E DE 
INCÊNDIO. 

  
20. DAS DISPOSICÕES FINAIS 

20.1 A Comissão Permanente de Licitação - CPL da 11ª RPM, com base no § 3º do artigo 43 da Lei 
Federal nº 8.666/93, poderá determinar diligência sempre que necessária; 

20.2 Poderá a Comissão Permanente de Licitação - CPL do 11ª RPM exigir, a qualquer época, a 
apresentação de documentos e informações complementares, atinentes a esta licitação. 

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

20.4 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital a licitante que não o fizer até o quinto 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; 

20.5 A não apresentação de dúvidas dentro do prazo fixado no item anterior presume o pleno 
entendimento deste Edital. 

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

20.7 Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Licitação - CPL do 11ª RPM; 

20.8 O presente Edital poderá ser revogado por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, bem como anulado por ilegalidade, de ofício, ou por 
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando assegurado 
o direito ao contraditório e à ampla defesa; 

20.9 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;  

20.10 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; 

20.11 Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Permanente de Licitação (CPL) da 11ª RPM, 
referentes à abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas 
serão realizadas sempre em ato público, previamente designado, lavrando-se ata circunstanciada. 
Neste documento serão registrados todos os fatos relevantes a lisura do processo licitatório 
instaurado; 
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20.12 Fazem parte integrante deste Edital, os seguintes documentos: 

 
 Anexo "I"- Procuração; 

 

 Anexo "II"- Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

 

 Anexo "III"- Termo de Compromisso da Empresa acerca do(s) Responsável (is) 
Técnico(s) pela execução da obra; 

 

 Anexo “IV” - Modelo de Declaração de Visita Técnica; 

 

 Anexo "V" - Modelo de Credenciamento para Visita Técnica;  

 

 Anexo “VI” - Modelo de Declaração de Menores (face ao inciso XXXIII, do artigo 7º, da 
Constituição Federal de 1988); 

 

 Anexo “VII” -  Modelo de Proposta Comercial; 

 

 Anexo “VIII” - Minuta do Termo Contratual; 

 

 Anexo “IX” - Planilha de serviços e materiais; 

 

     Anexo “X” - Memorial descritivo; 

 

 Anexo “XI” - Projetos. 

 

Montes Claros/MG, fevereiro de 2013 
 

 

 

 

 

Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão Permanente de  Licitação - CPL / 11ª RPM 
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ANEXO “I” 

 
PROCURAÇÃO 

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

 

PROCURAÇÃO 

 

A (nome da empresa) _______________, CNPJ nº ________________, Inscrição Estadual nº 
____________________com sede à ______________________, neste ato representada pelo(s) 
(diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, 
profissão e endereço)  

pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui seu(s) Procurador(es) o(s) Senhor(es) 
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos 
poderes para junto ao Governo do Estado de Minas Gerais (ou de forma genérica: para junto aos 
órgãos públicos federais, estaduais e municipais) praticar os atos necessários para representar a 
outorgante na licitação NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013, tipo MENOR 
PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
destinada à EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO DA 11ª RPM NO 
COMPLEXO DO 10º BPM, no município de Montes Claros/MG (ou de forma genérica para licitações 
em geral), usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes 
especiais para desistir de recursos, interpô-los, negociar preços e demais condições, confessar, 
transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo ainda, 
substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme 
e valioso, e, em especial, para (se for o caso de apenas uma licitação). 

 

Local, data e assinatura 

 

RECONHECER FIRMA(S)  

 
 
 
 
 
 
 

(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 
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ANEXO “II” 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

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

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o nº ..........................................., 
sediada .............. (endereço completo) ................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a) .........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ...................................... e 
do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório NA MODALIDADE DE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 – 11ª RPM, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO 
INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à EXECUÇÃO DA 
OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO DA 11ª RPM NO COMPLEXO DO 10º BPM/11ª 
RPM, no município de Montes Claros/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) 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 
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ANEXO “III” 
 

TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) 
PELA EXECUÇÃO DA OBRA 

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

TERMO DE COMPROMISSO 
 
 
 
A Empresa __________________________, participante da Licitação NA MODALIDADE TOMADA 
DE PREÇOS Nº 01/2013 – 11ª RPM tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o 
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO DA 11ª RPM NO COMPLEXO DO 10º BPM, no município 
de Montes Claros/MG, COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da 
mencionada obra, até a sua conclusão, o(s) Engenheiro(s) 
____________________________________________________ que está(ão) sendo apresentado(s) 
no presente Termo. 
Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente 
será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pelo Centro de Apoio Administrativo da Polícia 
Militar de Minas Gerais (CAA/11 – 11ª RPM), com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) 
Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos nos subitens 6.2.2.1.4 e 
6.2.2.1.6 deste Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará desobediência 
ao § 10, do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas consequências previstas no 
artigo 88, da referida Lei. 
 
 
(LOCAL E DATA) 
 
 
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
 
 
CIENTE(S): 
(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S)) 
 
 
 
 
 
 

(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 
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ANEXO “IV” 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

DECLARO, para atender às exigências do Edital de Licitação NA MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 01/2013 – 11ª RPM, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o 
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à EXECUÇÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO DA 11ª RPM NO COMPLEXO DO 10º BPM, no município 
de Montes Claros/MG, que o Engenheiro ____________________________, CREA nº 
____________________, Responsável Técnico da Empresa 
_____________________________________, compareceu ao local da obra 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 CAA/11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 
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ANEXO “V” 
 

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso/timbrado da empresa e, 
obrigatoriamente, deverá ser apresentado juntamente com alguns dos documentos contidos 
no item 6.2.2.1.6 deste Edital) 
 
 

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TÉCNICA 
 
 
________________________________________________ 
(Local e data) 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
11ª RPM – CAA/11 - MONTES CLAROS/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 referente à licitação NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 – 11ª 
RPM, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL, destinada à  EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE 
TIRO DA 11ª RPM NO COMPLEXO DO 10º BPM, no município de Montes Claros/MG. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
___________________________________________________________ 
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA) 
 
 
 
________________________________________________________ 
(NOME DA EMPRESA) 
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
 
 

(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 
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ANEXO “VI” 
 
DECLARAÇÃO 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: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 – 11ª RPM 
 
 
 
 
__________________________________________ (nome da empresa), inscrita no CNPJ nº 
_________________________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
___________________________________________e do CPF nº 
___________________________________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) 
 
 
 
 

(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 
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ANEXO “VII” 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra, em papel impresso/timbrado da empresa e, 
obrigatoriamente, deverá conter a PLANILHA DE QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E 
DESCRITIVA DE TODOS OS ITENS E SERVIÇOS, BEM COMO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI 
E COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS, (verificar Anexos “IX” e “XI”)  
 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
___________________________________________ 
(Local e data) 
 
À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
11ª RPM – CAA/11 - MONTES CLAROS/MG. 
 
Encaminhamos a Vossas Senhorias nossa proposta comercial para a licitação NA MODALIDADE 
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013 – 11ª RPM, tipo MENOR PREÇO, para a EXECUÇÂO 
INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO DA 
11ª RPM NO COMPLEXO DO 10º BPM/11ª RPM, no município de Montes Claros/MG, 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 Ordem de Serviços, pelo Almoxarifado do CAA/11; 

Responsável(eis) Técnico(s): ____________________________________________; 

Responsável Legal:___________________________________________________. 

 
Atenciosamente, 
 

(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) 
 

 
(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 
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ANEXO “VIII” 
 

MINUTA DO TERMO CONTRATUAL 
 

CONTRATO Nº _____/2013 
PROCESSO DE COMPRA Nº 12/2013 

Contrato de execução da obra de construção do 
Estande de Tiro da 11ª RPM no complexo do 10º 
BPM/11ª RPM em Montes Claros/MG que entre si 
celebram o Estado de Minas Gerais, por intermédio do 
Centro de Apoio Administrativo 11 (CAA/11) da 11ª 
Região da Polícia Militar de Minas Gerais (11ª RPM) e a 
empresa _____________________________, na forma 
ajustada. 

Contrato para execução da obra de construção do ESTANDE DE TIRO DA 11ª RPM NO 
COMPLEXO DO 10º BPM/11ª RPM, situada na  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. Jardim 
Palmeiras, na cidade de Montes Claros/MG, com o emprego de mão-de-obra qualificada e 
equipamentos necessários à execução dos serviços sob responsabilidade da empresa Contratada, 
conforme descrições dos serviços contidos no Projeto Básico da TOMADA DE PREÇOS Nº 
01/2013- 11ª RPM, e proposta da Contratada, regido nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 
21Jun93, suas alterações posteriores; no que couber; Lei Estadual nº 13.994, de 18Set01, pelos 
Decretos Estaduais nº 45.902, de 27Jan12, e suas alterações posteriores; nº 44.903, de 24Set08; 
pelas cláusulas do presente ajuste e demais legislações pertinentes à matéria.  

  Cláusula Primeira - DAS PARTES 

CONTRATANTE:  

Nome: POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS / CAA/11  

Endereço:  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. Jardim Palmeiras, Montes Claros/MG 
Telefone: nº (38) 33201-0334                                                       CNPJ: 16.695.025/0001-97 
Representante Legal:  

Masp:  

CONTRATADA:  

Endereço:  

Telefone nº.          CNPJ:      

Representante Legal:  

CI/RG:    CPF:  
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Cláusula Segunda - OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO 

2.1. É objeto do presente Contrato de obras, para a EXECUÇÂO INDIRETA, sob o regime de 
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESTANDE DE TIRO DA 11ª RPM NO COMPLEXO 
DO 10º BPM/11ª RPM – MONTES CLAROS/MG,  sito na  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. Jardim 
Palmeiras, Montes Claros/MG, com o emprego de mão-de-obra qualificada e equipamentos 
necessários à execução dos serviços sob responsabilidade da empresa Contratada, conforme 
descrições dos serviços contidos no Projeto Básico da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2013-11ª 
RPM e proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste Instrumento, 
independente de transcrição. 
 
2.2. Os trabalhos, objeto deste Contrato, serão desenvolvidos de acordo com o Edital de Licitação e 
a Proposta da Contratada que da mesma forma integram este Instrumento. 

  Cláusula Terceira – PREÇO  

O preço global do presente contrato é de R$ _______________ (________________________) no 
qual já estão incluídos todos os impostos, tributos, taxas, fretes e transportes, encargos sociais e 
demais despesas para a execução da obra objeto da TOMADA DE PREÇOS 01/2013-11ª RPM, 
conforme planilha descritiva de serviços. 

  Cláusula Quarta - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária 
12510618114142320001449051-03 Fonte 10, bem como nas demais dotações e fontes de recursos 
previstas no PARO 2.013, correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos exercícios 
futuros. 

  Cláusula Quinta - MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

5.1. A Contratante pagará à Contratada, pelos trabalhos executados, os valores da planilha de 
preços integrante da proposta da adjudicatária.  
5.1.1. 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. 
5.1.2. Quando na execução do Contrato ocorrerem acréscimos de quantitativos de serviços previstos 
na planilha de preços original, estes serão considerados a preços constantes da proposta e 
incorporados ao Contrato mediante Termo de Aditamento, observados os limites estabelecidos no § 
1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
5.1.3. Quando se tratar de serviços extras não previstos na planilha de preços original, estes serão 
pagos a preços acordados entre as partes, a nível do mês do acordo e incorporados ao Contrato 
mediante Termo de Aditamento. 
5.1.3.1. O valor inicial do Contrato deverá ser atualizado para efeito de cálculo do percentual a ser 
aditado, observado o disposto no §1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93. 
5.1.3.2. A data do Termo Aditivo marcará o início da anualidade do mesmo para fins de 
reajustamento de preços, na forma da lei. 
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5.2. As medições deverão estar em consonância com o cronograma físico-financeiro apresentado 
pela Contratada e aprovado pela Contratante. 

5.3. Em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços executados, a 
contratada deverá apresentar ao responsável pelo recebimento as notas fiscais de aquisição dos 
produtos e subprodutos de madeira, e, no caso de madeira de origem nativa, deverão ser 
acompanhadas dos documentos constantes no artigo 5º do Decreto Estadual nº 44.903, de 24 de 
setembro de 2008, sob pena de aplicação do artigo 46, da Lei Federal nº 9.605, de 12 de outubro de 
1998. 

5.4. O pagamento dos serviços executados ocorrerá até 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento dos serviços pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais 
(CPARM) , observado o cronograma físico-financeiro aprovado pela Contratante, do mês 
subseqüente ao da elaboração da medição realizada, será liberado mediante a apresentação pela 
Contratada dos documentos relacionados no subitem 5.3 deste Contrato, e se processará através 
Banco __________, Agência nº___________ e Conta nº___________  que deverá constar na Nota 
Fiscal emitida pela Contratada. 
5.4.1 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, que comprovem o recolhimento das despesas previdenciárias dos 
seus funcionários: 
5.4.1.1 Resumo da folha de empregados da obra; 
5.4.1.2 CND do INSS e CRF do FGTS; 
5.4.1.3 Comprovação que a contratada adota escrita regular no período de duração da obra, 
mediante cópia do Livro Diário devidamente formalizado e declaração firmada pelo representante 
legal da empresa de que os valores apresentados estão contabilizados, isentando assim a 
PMMG/11ª RPM de qualquer encargo junto ao INSS, decorrente dos referidos recolhimentos. 

5.5 Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do serviço executado, o prazo de pagamento 
será suspenso e somente será reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 

5.6 Ocorrendo atraso não justificado do pagamento por parte do CONTRATANTE, será devida a 
multa de 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. 

5.7 Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o 
decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que 
estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 

5.8 Em nenhuma hipótese, a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar em 
virtude de ordens verbais. 

  Cláusula Sexta - PRAZOS 

6.1. A Contratada executará a obra observando rigorosamente o cronograma físico-financeiro 
aprovado pela Contratante, em obediência as suas normas técnicas. 
6.1.1. A Contratante poderá determinar ou admitir alteração do cronograma atendidas, sempre, as 
conveniências administrativas. 
6.1.2. A obra será iniciada no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data de 
recebimento, pela Contratada, da respectiva Ordem de Serviço. 
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6.1.3. A obra deverá estar concluída no prazo de 06 (seis) meses consecutivos, para o único 
Lote Licitado, contados da data de recebimento, pela Contratada, da Nota de Empenho, podendo ser 
prorrogado ou suspenso por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos da lei, por decisão 
prévia e expressa da Contratante. 
6.1.4. A prorrogação do prazo da obra poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos do artigo 
57, da Lei Federal nº 8.666/93. 

  Cláusula Sétima - REAJUSTAMENTO 

7.1 Os preços são irreajustáveis na vigência do contrato, ressalvadas as excepcionalidades previstas 
e na forma da lei. 

7.2 Nos casos de aumento ou diminuição de incidência tributária sobre o objeto contratado, os 
preços poderão sofrer variação, na mesma proporção, ou de acordo com o impacto sobre o valor do 
contrato. 

7.3 Nos casos de outros fatores que influenciam os preços do objeto contratado serão avaliados 
isoladamente, sendo decididos na forma da lei, ou de acordo com o impacto sobre o valor 
contratado. 

7.4 Admite-se a repactuação do valor contratual 

  Cláusula Oitava - DA GARANTIA 

8.1 A Contratada assegurará a garantia dos serviços prestados e dos materiais complementares por 
ela utilizados, objeto deste Contrato, pelo período abaixo descrito, após a entrega definitiva da obra: 

8.1.1Vícios aparentes: 90 (noventa) dias, após o recebimento provisório; 
8.1.2Vícios redibitórios: 180 (cento e oitenta dias), após a sua constatação; 
8.1.3Vícios e patologias estruturais 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo, 
independentemente da vigência do Contrato. 
8.2 A execução plena deste contrato, pela CONTRATADA, está garantida pela quantia de 
R$_______(__________________________________________________) representada por 
_____________________________________________________ e correspondente a 5% (cinco por 
cento) de seu valor estimado global, numa das modalidades previstas no § 1º do art. 56, da Lei 
Federal nº 8.666/93, conforme comprovante entregue à CONTRATANTE. 

8.3 Na hipótese de prorrogação ou aditamento do contrato, reserva-se a CONTRATANTE o direito 
de exigir reforço da garantia. 
8.3.1 A garantia será devolvida à CONTRATADA após a execução deste Contrato, quando forem as 
obrigações consideradas cumpridas em todos os termos deste instrumento e seus aditamentos. 
8.3.2 A garantia responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo das 
multas legais aplicadas à Contratada em razão da execução do Contrato. 

  Cláusula Nona - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

O presente Contrato poderá ser alterado de conformidade com o disposto no artigo 65, da Lei 
Federal nº 8.666/93, com redação dada pelo artigo 1º da Lei Federal nº 9.648/98. 
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Cláusula Décima - FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

A fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto deste Contrato serão realizados pelo 
Contratante, por intermédio da Diretoria de Apoio Logístico, segundo o disposto nos artigos 66 e 67, 
da Lei Federal nº 8.666/93. 

  Cláusula Décima Primeira - RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO 

Executado o Contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos artigos 73, 74 e 75, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 

  Cláusula Décima Segunda - DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações das partes: 

12.1 DA CONTRATADA 

12.1.1 Providenciar para que a obra tenha instalações necessárias, tais como: barracões para 
depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a 
uma boa execução da obra; 
12.1.2 Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente as 
condições do Edital da Tomada de Preços nº 01/2013 e seus Anexos, as demais cláusulas deste 
Contrato, a proposta apresentada, as normas da ABNT, especificações, projetos e instruções da 
fiscalização da Seção de Engenharia da Diretoria de Apoio Logístico e do Almoxarifado do CAA/11 – 
11ª RPM; 
12.1.3 Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo CAA/11 – 11ª RPM, a proteção e 
conservação de tudo que já tiver sido executado e da garantia de execução de que trata a Cláusula 
Oitava deste Termo Contratual; 
12.1.4 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessários nos serviços sob sua 
responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização realizada pelo responsável técnico da PMMG; 
12.1.5 Facilitar a fiscalização da PMMG, na inspeção das obras ou serviços no horário normal de 
trabalho, prestando todas as informações solicitadas pelo Responsável Técnico; 
12.1.6 Informar à fiscalização da PMMG a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que 
possam atrasar ou impedir a conclusão da obra, dentro do prazo previsto no cronograma, sugerindo 
as medidas para corrigir a situação, com registro no competente Diário de Obra; 
12.1.7 Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos 
serviços que executar, respondendo, inclusive, pela exatidão dos estudos, cálculos e projetos que a 
informam, sejam eles elaborados ou não pela DAL/PMMG; 
12.1.8 Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos 
operários e de terceiros no perímetro da obra, inclusive contratação de seguro de morte ou invalidez 
para qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer no canteiro de obra, em caso de acidentes; 
12.1.9 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributários, previdenciários e 
trabalhistas, resultantes da contratação da obra, bem como pelo registro do contrato da obra junto ao 
CREA/MG; 
12.1.10 Ser responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico dos serviços, conforme 
previsto nas especificações técnicas particulares da obra, normas da DAL/PMMG e normas técnicas 
brasileiras; 
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12.1.11 O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pela Contratante, emitir 
mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela Contratante, 
durante o período estipulado pela legislação vigente; 
12.1.12 Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas 
e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a sua execução; 
12.1.13 Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local da obra, 
quer para outro local; 
12.1.14 Encaminhar ao preposto da Contratante, até 5 (cinco) dias após o recebimento da Nota de 
Empenho, uma cópia da ART - Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG; 
12.1.15 Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la 
junto à fiscalização da DAL/PMMG; 
12.1.16 Retirar ou substituir, qualquer funcionário que não esteja atendendo a contento a fiscalização 
da Contratante, que lançará a devida justificativa no diário de obra; 
12.1.17 Designar, para a execução da obra contratada, empregados com bons antecedentes, 
reservando-se a Contratante o direito de impugnar aquele que, a seu juízo, não preencha as 
condições exigíveis para os serviços pertinentes; 
12.1.18 Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações provisórias 
e definitivas de água, esgoto, instalações de luz e força, de modo que, ao ser dada por concluída, 
possa a obra entrar em funcionamento imediatamente; 
12.1.19 Manter os empregados designados para a execução da obra devidamente uniformizados e 
equipados com equipamentos de segurança individual (EPI) referente à função exercida no local, 
observando, inclusive, todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho; 
12.1.20 Substituir os empregados que, por qualquer motivo, não satisfizerem as condições 
requeridas pela natureza dos serviços ou se portarem de maneira incompatível para o local, quando 
exigido pela Contratante; 
12.1.21 Responsabilizar-se pela freqüência e cumprimento dos horários estabelecidos e pela 
permanência dos empregados em serviço, incumbindo-se de substituir, imediatamente, os que se 
afastarem por licença médica, férias ou não comparecimento ao trabalho por qualquer motivo, de 
maneira que, em nenhum momento, o serviço sofra interrupções, sem ônus para a Contratante; 
12.1.22 Apresentar ao final da obra as built completo, em meio magnético e uma cópia plotada 
e assinada pelo responsável técnico da contratada; 
12.1.23 Responsabilizar-se em manter para a execução dos serviços, empregados de confiança, 
disciplinados e que possuam documento de identidade, atestado de bons antecedentes e 
documentos trabalhistas absolutamente em dia; 
12.1.24 Acatar todas as orientações advindas da DAL/PMMG com relação à obra, prestando 
informações exatas sobre os serviços desenvolvidos, não criando embaraços, bem como permitir, a 
qualquer tempo, a vistoria de suas instalações, veículos e equipamentos; 
12.1.25 No caso da utilização de madeira de origem nativa, a obrigatoriedade de utilização de 
produtos ou subprodutos de madeira com procedência legal, certificada ou procedente de manejo 
florestal sustentável; 
12.1.26 Refazer, sem quaisquer ônus para a Contratante, todos os serviços porventura 
inadequadamente executados; 
12.1.27 Observar, rigorosamente, o Código Civil Brasileiro, principalmente no que tange à 
Responsabilidade Civil, as Normas Técnicas da ABNT e as leis e regulamentos pertinentes; 
12.1.28 Transportar o pessoal, materiais e/ou equipamentos até os locais de trabalho, em veículos 
apropriados, adotando todas as providências cabíveis para evitar acidentes e responsabilizando-se 
pelos danos pessoais e materiais que porventura possam ocorrer; 
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12.1.29 Receber, conferir, guardar e zelar pelos bens da PMMG que lhe forem confiados, os quais 
ficarão sob sua responsabilidade, até o recebimento definitivo da obra, comprometendo-se com 
todos os ônus para a devolução em perfeito estado de conservação, ao Almoxarifado do CAA/11 – 
11ª RPM; 
12.1.30 Manter contato permanente, através de seu preposto, com a área gestora do Contrato para 
tratar de assuntos relativos à obra; 
12.1.31 Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação apresentadas 
quando da participação na Tomada de Preços nº 01/2013. 

12.2 DA CONTRATANTE 

12.2.1 Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 
imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que a 
regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas; 
12.2.2 Promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 
12.2.3 Fiscalizar a execução do contrato, através de agentes previamente designados pela 
Chefia do CAA/11 (PREPOSTOS), do que se dará ciência à CONTRATADA; 
12.2.4 Assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena execução 
do contrato; 
12.2.5 Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Quinta deste Contrato. 

12.3 DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA 

12.3.1 Os empregados da CONTRATADA relacionados com a execução da obra deverão possuir 
capacidade, preparo e experiência comprovada para o desempenho dos serviços a que se propõem, 
reservando-se ao CAA/11 – 11ª RPM o direito de exigir, sem nenhum ônus para si, que a mesma 
providencie imediatamente a substituição daqueles que não correspondam, por qualquer motivo, às 
exigências do serviço; 
12.3.2 O CAA/11 – 11ª RPM poderá exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a remoção ou 
substituição de qualquer empregado da mesma, cuja presença, a seu exclusivo critério, for 
considerada indesejável ou inconveniente; 
12.3.3 Os empregados da CONTRATADA não terão nenhum vínculo empregatício com a 
PMMG/CAA/11 – 11ª RPM; sendo de responsabilidade daquela, todas as obrigações fiscais, 
trabalhistas, comerciais, previdenciárias e outras correlatas. 

  Cláusula Décima Terceira - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.1 – Ao fornecedor que descumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas com a 
Administração Pública Estadual, serão aplicadas as sanções previstas no artigo 38 do Decreto nº 
45.902, de 27 de Janeiro de 2012, com a observância do devido processo administrativo, 
respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto na Lei estadual nº 14.148, 
de 31Jan02, além dos seguintes critérios: 
13.1.1 – ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 
fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos equivalentes e outras obrigações 
assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção. 
13.1.2 – MULTA – nos seguintes índices percentuais: 
13.1.2.1 de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento não realizado; 
13.1.2.3 de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de atraso 
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superior a 30 (trinta) dias, ou não entrega de bem, ou entrega de 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; 
13.1.3 – SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, por prazo não superior a dois anos; 
13.1.4 – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública 
pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 48 do  
Decreto nº 45.902, de 27 de Janeiro de 2012. 
13.2 – O valor da multa aplicada, nos temos do subitem 13.1.2 deste Edital, retido dos pagamentos 
devidos pela Administração Pública Estadual ou cobrado judicialmente. 
13.3  - As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato. 
13.4 – Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração Pública 
Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, ou de até 
vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento ou serviço 
não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprida, conforme previsão 
constante do art. 86 da Lei Federal nº 8.666, de 1993 
13.5 – As sanções previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3 e 13.1.4 poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a prevista no inciso 13.1.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no 
prazo de cinco dias úteis 
13.6 – Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.  
13.7 – Poderá o licitante ser incluído 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 nº 45.902, de 27 de Janeiro de 2012. 
13.8. São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das 
obrigações contratuais:  
13.8.1. Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra prevista em 
contrato ou instrumento equivalente; 
13.8.2. Retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço ou de 
suas parcelas; 
13.8.3. Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à 
Administração Pública Estadual; 
13.8.4. Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso, 
como se verdadeira ou perfeita fosse; 
13.8.5. Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 
13.8.6. Prestação de serviço de baixa qualidade. 
13.9. As sanções relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3 e 13.1.4 também poderão ser 
aplicadas àquele que: 
13.9.1. Deixar de apresentar documentação exigida para o certame; 
13.9.2. Apresentar declaração ou documentação falsa; 
13.9.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação; 
13.9.4. Não mantiver a proposta; 
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13.9.5. Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato; 
13.9.6. Comportar-se de modo inidôneo; 
13.9.7. Cometer fraude fiscal. 
13.6. A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-se a ampla 
defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual nº. 14.184/2002 e no Decreto 
Estadual nº.45.902 de 27 de janeiro 2012. 

  Cláusula Décima Quarta - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

14.1 A Contratada, além das responsabilidades atinentes à fase de execução do objeto contratado, 
responderá pela qualidade, correção e segurança da obra nos termos da legislação pertinente; 

14.2 A Contratada deverá manter durante toda a execução do Contrato as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no Edital de Licitação. 

  Cláusula Décima Quinta - DA RESCISÃO 

15.1 Este Contrato poderá ser rescindido nos termos e nas condições previstas nos artigos 77 a 80 
da Lei Federal nº 8.666/93; 
15.2 Constitui motivo para a rescisão deste contrato o descumprimento, por parte do Contratado, dos 
requisitos do artigo 5º, do Decreto Estadual nº 44.903, de 24Set08, com fundamento nos incisos I e II 
do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções aplicáveis, mencionadas nas 
demais normas legais e regulamentares pertinentes, e independentemente de eventual 
responsabilização na esfera criminal. 

  Cláusula Décima Sexta - DA VIGÊNCIA 

16.1 O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura. 
16.2 A prorrogação do prazo de vigência deste Contrato poderá ocorrer, a critério do Contratante, 
nos termos do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

  Cláusula Décima Sétima - 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 Oitava - 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. 

Montes Claros/MG, _____ de ____________ de 2013. 
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CONTRATANTE 

(Nome completo, CPF e RG) 

 

CONTRATADA 

(Nome completo, CPF e RG) 

 

 

 

 

TESTEMUNHA  

(Nome completo, CPF e RG ou MASP) 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHA 

(Nome completo, CPF e RG ou MASP) 

 

 

 

(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 
Presidente da Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 
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ANEXO “IX” 
 

PLANILHA DE SERVIÇOS E MATERIAIS 
 

Planilha de Orçamento 
 

CAA/11 – 11ª RPM 
 
 

 

PLANILHA DE PREÇOS

OBRA: CONSTRUÇÃO / ESTANDE DE TIRO DA 11ª RPM

LOCAL DA OBRA: 10º BPM MONTES CLAROS

Data base: MARÇO DE 2013

Prazo de execução considerado: 06 meses

Item Descrição Peso Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 Mobilização e desmobilização da obra vb 1,00 0,00

01.02 Placa de obra m2 2,00 0,00

01.03 Barracão de obras em compensado resinado 10mm, inclusive piso e cobertura, pintado m2 54,45 0,00

TOTAL DO ÍTEM 01 0,00

02 MOVIMENTO DE TERRA

02.01 Limpeza e acerto do terreno, capina e queima m2 689,68 0,00

02.02 Escavação mecanizada em solo mole com descarga direta sobre o caminhão m3 1.557,41 0,00

02.03 Aterro compactado com placa vibratória m3 25,00 0,00

02.04 Bota-fora de material excedente m3 701,00 0,00

TOTAL DO ÍTEM 02 0,00

03 LOCAÇÃO DA OBRA

03.01 Locação da obra com gabarito m2 323,05 0,00

TOTAL DO ÍTEM 03 0,00

04 FUNDAÇÃO

04.01 Fundações rasas - sapatas e baldrames

04.01.01 Escavação manual m3 50,36 0,00

04.01.02 Apiloamento de fundo de valas m2 61,65 0,00

04.01.03 Lastro de concreto em concreto fck > = 10,00MPa - traço convencional m3 1,60 0,00

04.01.04 Forma e desforma em tábuas para fundação, inclusive escoramento m2 98,64 0,00

04.01.05 Armação em aço CA-50 / CA-60, inclusive corte e dobra kg 817,59 0,00

04.01.06 Concreto para fundação fck >=20,00MPa - traço convencional m3 23,70 0,00

04.01.07 Reaterro compactado m3 126,14 0,00

04.02 Bota-fora   

04.02.01 Bota-fora de material excedente m3 46,60 0,00

0,00

TOTAL DO ÍTEM 04 0,00
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05 LAJE DE PISO EM CONCRETO

05.01 m2 323,05 0,00

05.02
Fornecimento e aplicação de lona plastica espessura 02mm

m2 323,05 0,00

05.03 m² 323,05 0,00

TOTAL DO ÍTEM 05 0,00

06 ESTRUTURA (PILARES, VIGAS E LAJES)

06.01 Forma e desforma em compensado resinado e = 12mm m2 758,89 0,00

06.02 Armação em aço CA-50 / CA-60 kg 8.475,86 0,00

06.03 Concreto para estrutura fck >=25,00MPa - traço bombeável m3 81,98 0,00

06.04 Veneziana de concreto armado 49x50x8 conforme projeto m2 116,84 0,00

TOTAL DO ÍTEM 06 0,00

07 PAREDES

07.01 Em bloco em concreto cheio e = 19cm com concreto FCK= 15,00 MPa e armação m2 460,76 0,00

07.02 Verga e contra-verga em concreto armado, fck > = 15,00MPa - traço convencional m3 0,04 0,00

07.03 Armação em aço CA-50 / CA-60 kg 1.400,00 0,00

TOTAL DO ÍTEM 07 0,00

08 IMPERMEABILIZAÇÃO

08.01 Impermeabilização dos baldrames e blocos com pintura com emulsão asfáltica m2 150,00 0,00

08.02 Impermeabilização da parte superior das lajes inclinadas com com manta asfáltica largura=1m m2 323,25 0,00

08.03 Impermeabilização da laje com argamassa aditivada com impermeabilizante m2 323,05 0,00

TOTAL DO ÍTEM 08 0,00

09 COBERTURA

09.01 Engradamento metálico em perfil enrijecido chapa 14 - SAC-41 para telha de fibrocimento m2 323,05 0,00

09.02 Cobertura em telha de fibrocimento e = 8mm, Brasilit ou equivalente, inclusive acessórios m2 323,05 0,00

09.03 Calha em chapa de aço galvanizada nº 24 retangular desenvolvimento 600mm, m 51,01 0,00

09.04 Rufo em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 250mm para o telhado m 97,20 0,00

09.05 Condutores de agua pluvial em tubo PVCE diâmetro 100mm, inclusive conexões m 84,00 0,00

09.06 "Chapéu" de muro premoldado com pingadeira l = 30 cm m 97,20 0,00

TOTAL DO ÍTEM 09 0,00

Regularização, e compactação do terreno, com lastro de concreto FCK = 15,0 Mpa, espessura 
de 05 cm 

Laje de piso e = 8 CM, FCK = 25 MPa usinado (mecanizado), inclusive tela 0,97KG/M2 e 
acabamento nivel zero.(linhas de tiro)
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10 ESQUADRIAS

10.01 Em Vidro Temperado

10.01.01 Esquadrias em vidro temperado espessura 10 mm m2 10,00 0,00

10.02 Em alumínio

10.02.01 m2 3,81 0,00

0,00

TOTAL DO ÍTEM 10 0,00

11 REVESTIMENTO

11.01 Chapisco simples, traço 1:3 m2 967,72 0,00

11.02 Reboco convencional, traço 1:6 m2 967,72 0,00

11.03 Perfil em alumínio para fachada, medidas conforme projeto m 96,13 0,00

11.04 m2 290,00 0,00

TOTAL DO ÍTEM 11 0,00

12 RODAPÉS E SOLEIRAS

12.01 Rodapé em argamassa h= 8cm m 78,44 0,00

12.02 Soleira em granito cinza corumbá e = 2cm m2 0,38 0,00

TOTAL DO ÍTEM 12 0,00

13 BANCADAS E DIVISÓRIAS

13.01 m2 3,90 0,00

TOTAL DO ÍTEM 13 0,00

14 INSTALAÇÕES

14.01 vb 1,00 0,00

14.02 vb 1,00 0,00

TOTAL DO ÍTEM 14 0,00

Esquadrias em alumínio anodizado cor alumínio natural (portas), inclusive ferragens, para 
vedação em vidro mini-boreal

Revestimento do teto das linhas de tiro com pranchas de pinus serradas, aparelhadas e 
resinadas em todas as faces, espessura mínima 3,5 cm, largura 19,5 cm e comprimento 
mínimo 100 cm.

Bancada em ardósia e = 3cm, revestida com manta de borracha e > = 5mm (borracha somente 
na parte superior)

Instalação elétrica, cabeamento e S.P.D.A., contemplando mão-de-obra especializada e 
fornecimento de todo o material necessário para execução completa dos sistemas, conforme 
ANEXO XIII do edital. Materiais e execução dos serviços conforme previsto em Norma, 
especificações da PMMG e Certificado pelo Inmetro quado obrigatório. 

Instalação de prevenção e combate a incêndio, contemplando mão-de-obra especializada e 
fornecimento de todo o material necessário para execução completa dos sistemas. Materiais e 
execução dos serviços conforme previsto em Norma, especificações da PMMG e Certificado 
pelo Inmetro quado obrigatório
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15 PINTURA

15.01 Em paredes e tetos

15.01.01 Selador acrílico sobre reboco m2 1.303,00 0,00

15.01.02 Emassamento com massa PVA com duas demãos m2 232,00 0,00

15.01.03 Tinta acrílica branco neve sobre selador acrílico duas demãos m2 1.303,00 0,00

15.01.04 Tinta acrílica semi-brilho suvinil cor gelo ou equivalente duas demãos m2 647,90 0,00

15.01.05 Textura grafiato riscado vertical, cor concreto, referência Coral Turbo Concreto. m2 57,10 0,00

15.01.06 Pintura texturizada acrílica com rolo de lã, referência Textura Acrílica Coral, cor gelo. m2 572,12 0,00

15.02 Em pisos 

15.02.01 pintura acrílica concentrada de piso de quadra poliesportiva, cor verde m2 323,05 0,00

TOTAL DO ÍTEM 15 0,00

16 DIVERSOS

16.02 kg 7.253,20 0,00

TOTAL DO ÍTEM 16 0,00

17 URBANIZAÇÃO

17.02 m2 145,15 0,00

17.03
Fornecimento e assentamento de Cordão Boleado em concreto pré moldado, largura 10cm

m 65,25 0,00

17.04 Fornecimento e plantio de grama tipo esmeraldas, inclusive terra vegetal   e = 10cm m2 87,51 0,00

TOTAL DO ÍTEM 17 0,00

18 LIMPEZA FINAL

18.01 Limpeza final da obra m2 323,05 0,00

TOTAL DO ÍTEM 18 0,00

TOTAL GERAL - MATERIAL E MÃO-DE-OBRA 0,00%

Fornecimento e instalação de Pára Balas em aço (fixado no teto e fundo da linha de tiro), 
conforme projeto, inclusive suportes para alvo, estrutura de fixação, chapas de revestimento 
lateral das paredes, parafusos e chumbadores de fixação e pintura,  conforme projeto.

Passeio em granitina lavada (anti-derrapante) moldado ''in-loco'' com quadrantes de 1,00 x 
1,00 , delimitados por filetes plásticos, composição conforme memorial descritivo
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ANEXO “X 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Obra de Construção do Estande de Tiro da 11ª RPM, no complexo do 10° Batalhão da Polícia 
Militar de Minas Gerais. 

 

Obra:  Estande de Tiro da 11ª RPM 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Estande de Tiro da 11ª RPM 
 

1 – INTRODUÇÃO 
  
 O presente documento compõe-se das especificações técnicas e normas para execução de 
obra de construção do Estande de Tiro da 11ª RPM. A obra será executada na sede do 10º BPM, na 
Av. Dep. Plínio Ribeiro, 2.810, Jardim Palmeiras, Montes Claros/MG. 
 
 O documento visa complementar as informações contidas nos projetos, Anexo IX do edital e 
planilhas, 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. 
 Para demais informações e ou  ainda ser retiradas quaisquer dúvidas, os interessados 
deverão procurar o Almoxarifado do CAA/11, localizado no endereço acima, que disponibilizará o 
edital e os projetos detalhados da obra a ser executada. 
 

 
2 –  PRÉVIO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 Serviços preliminares; 
  
2.2 Movimento de terra; 
 
2.3 Locação da obra = 323,05 m²; 
 
2.4 Fundação; 
 
2.5 Laje de piso em concreto = 323,05 m²; 
 
2.6 Estrutura; 
 
2.7 Paredes; 
 
2.8 Impermeabilização; 
 
2.9 Cobertura; 
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2.10 Esquadrias; 
 
2.11 Revestimento; 
 
2.12 Rodapés e soleiras; 
 
2.13 Bancadas e Divisórias; 
 

2.14    Instalações; 
 

2.15    Pintura; 
 
2.16    Diversos; 
 
2.17    Urbanização 
 

2.18    Limpeza Final 
 

3 – PREVENÇÕES CONTRA ACIDENTES (NR18) 
 
 Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra riscos de acidentes com o 
pessoal da empresa CONTRATADA e com terceiros, independente da transferência desse risco às 
companhias ou institutos seguradores. 
 Para isso, a empresa CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação 
nacional concernente à segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer todas as normas 
próprias e específicas para a segurança de cada serviço. 
 
4 – ESPECIFICAÇÕES GERAIS 
 
4.1 Obstáculos 
 
4.1.1 Deverá ser procedida à pesquisa de interferências existentes no local, para que não sejam 
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos que estejam na zona atingida 
pela demolição/remoção ou em área próxima à mesma. 
 As interferências que devam ser remanejadas para o prosseguimento dos serviços, somente 
serão removidas após a comunicação e autorização da EQUIPE DE RECEBIMENTO E 
FISCALIZAÇÃO e toda despesa para remanejamento de qualquer obstáculo será a cargo da 
empresa CONTRATADA. 
 
4.1.2 Deverão ser providenciados previamente desvios necessário possíveis, para minimizar as 
interferências dos trabalhos administrativos existente no 10º BPM, com as devidas sinalizações e 
proteções coletivas quando necessário. 
 
4.2 Alterações 
Toda e qualquer alteração da presente especificação técnica, bem como dos projetos, deverá ser 
encaminhada por escrito à EQUIPE DE RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO, para análise e posterior 
deliberação. 
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4.3 Materiais 
  
 Todos os materiais necessários para execução da citada obra serão fornecidos pela empresa 
CONTRATADA. 
 Nenhum material poderá ser usado pela empresa CONTRATADA sem a prévia aceitação da 
EQUIPE DE RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO. 
 A empresa CONTRATADA tomará as providências pela guarda, perfeito armazenamento e 
respectivo acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua boa qualidade bem como, 
garantir sua pureza evitando sua mistura com elementos estranhos, distribuindo-o no canteiro de 
forma a não perturbar o tráfego de pessoas e veículos. 
 
 

4.4 Danos 
 
Fica a empresa CONTRATADA responsável por todos os danos causados a terceiros, inclusive sua 
reparação, no decorrer da execução da obra. 
 
4.5 Responsabilidade técnica (LEI10406/2002, Resoluções 218/73, 1002/02 do CONFEA, Lei 
5194/66). 
 
 A empresa CONTRATADA deverá anotar no CREA a ART (Anotação de Responsabilidade 
Técnica), pela execução da obra/serviço bem como dos projetos necessários para o bom 
desempenho da edificação em questão (Arquitetônico, Estrutural, Elétrico, Hidráulico, 
Impermeabilização entre outros). 
 
4.6 Implantação manutenção e desmobilização do canteiro.  
 
4.6.1 Fica a cargo da empresa CONTRATADA a implantação, mobilização, manutenção, 
desmobilização e limpeza geral do canteiro de obras. 
 
4.6.2 Entende-se por canteiro de obras todo o perímetro envoltório das frentes de serviços, 
incluindo pátio para estocagem de materiais e demais instalações para total atendimento da obra 
(inclusive elétrica, hidráulica, sinalização necessária para evitar acidentes na obra). 
 
4.7 Movimentação de entulho. 
 
4.7.1 Transporte de material 
 
 Todo material deverá ser imediatamente transportado para o destino, quer seja frente de obra 
quer seja bota-fora. 
 
4.7.2 Escavação 
 
 Os serviços de escavação somente poderão ser iniciados após a empresa CONTRATADA ter 
realizado as demarcações topográficas necessárias, e ter dado conhecimento ao pessoal da frente 
de trabalho dos gabaritos, cruzetas ou outros dispositivos de cota, nivelamento e alinhamento. 
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4.7.3 Fundação 
 
 Fundações rasas - sapatas e baldrames:  
Escavação manual, Apiloamento de fundo de valas, Lastro de concreto em concreto fck > = 
10,00MPa - traço convencional, Forma e desforma em tábuas para fundação, inclusive escoramento, 
Armação em aço CA-50 / CA-60, inclusive corte e dobra, Concreto para fundação fck >=20,00MPa - 
traço convencional, Reaterro compactado, conforme anexo IX. 
 
4.8 Infra-estrutura/superestrutura 
 
 Estrutura (PILARES, VIGAS E LAJES): Forma e desforma em compensado resinado e = 
12mm, Armação em aço CA-50 / CA-60, Concreto para estrutura fck >=25,00MPa - traço bombeável, 
Veneziana de concreto armado 49x50x8 conforme projeto descriçoes do anexo IX. 
 
4.8.1 Concreto estrutural. 
 
 A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da empresa 
CONTRATADA, por sua resistência e estabilidade. 
 As execuções das formas, dos escoramentos, das armaduras, as tolerâncias a serem 
respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada das formas e dos 
escoramentos, o controle da resistência do concreto e a aceitação da estrutura obedecerão ao 
estipulado na NBR 6118. 
 A execução do concreto deverá obedecer rigorosamente ao projeto, especificações e 
detalhes, assim como as normas técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada. 
 Nenhuma concretagem poderá ser executada sem uma minuciosa verificação, por parte da 
FISCALIZAÇÃO e da CONTRATADA, da perfeita disposição, dimensões, ligações, escoramentos 
das formas e armaduras correspondentes. 
 A altura do lançamento do concreto não poderá ser superior a 2 metros. 
 O adensamento deverá ser feito com vibrador de imersão, de forma contínua e enérgica, 
cuidando para que o concreto preencha todos os cantos da forma, para que não se formem nichos, 
ou haja segregação dos agregados por uma vibração excessiva. 
 Deve-se evitar vibração da armadura, para que não se formem vazios ao seu redor, com 
prejuízo da aderência. 
 
4.8.2 Aço 
 
 As barras, fios, cordoalhas e telas de aço, deverão atender as especificações 
correspondentes NBR7480 (EB-3), NBR7482, NBR7483 e NBR7481. 
 As emendas de barras deverão ser posicionadas conforme as indicações do projeto. 
 Não será permitido o tráfego de pessoas ou equipamentos diretamente sobre as armações 
em qualquer fase dos serviços. 
 A empresa CONTRATADA deverá fornecer todo aço das armações, incluindo todos os 
suportes, cavaletes de montagem, etc., bem como a mão de obra para o corte, dobra e armação das 
ferragens. 
 O recobrimento das armações deverá obedecer às dimensões de projetos. Essa espessura 
deve ser segurada antes e durante a concretagem por meio de espaçadores em PVC ou pastilhas de 
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concreto colocadas entre a armação e a superfície das formas. 
 
4.8.3 Formas 
 
 As escoras a serem usadas na obra deverão ser metálicas ou de madeira proveniente de 
reflorestamento, tipo: Pinus ou Eucalipto.  

As formas e escoramentos deverão ser executados de acordo com a NBR 6118. 
 As formas deverão ser executadas com painéis de compensado plastificado com espessura 
de 12mm, planas, travadas, e ter resistência suficiente para suportar pressões resultantes do 
lançamento e da vibração do concreto, devendo ser mantidas rigidamente na posição, sem sofrerem 
deformações. 
 Deverão ser suficientemente estanque de modo a impedir a perda de nata de cimento durante 
a concretagem. 
 Os escoramentos e as formas devem ser calculados e executados levando-se em conta o 
sistema de concretagem, de maneira que, mesmo incluídas todas as imperfeições e flexões 
inevitáveis, a superfície de concreto obtida não se afaste por mais de 5 mm da inicialmente prevista. 
O limite de inexatidão aplica-se às superfícies de pilares, vigas, paredes e lajes. 
 No momento da concretagem, as superfícies das formas deverão estar livres de incrustações, 
de nata ou de outros materiais estranhos. 
 As formas serão retiradas de acordo com o disposto pelas normas ABNT, que estabelecem 
os prazos mínimos, ou em prazos maiores ou menores, permitidos eventualmente pela 
FISCALIZAÇÃO, para cada caso específico. 
 Não será permitida a aplicação de óleo diesel ou óleo queimado ou limpo ou de outras 
substâncias nas superfícies das formas para atuarem como desmoldantes, a não ser os produtos 
especificamente fabricados para este fim. 
 A desforma das peças estruturais deverão ser feitas após o período de cura do concreto 
conforme NBR 6118. 
 
4.8.4 Laje de Piso em concreto 
 
 Regularização, e compactação do terreno, com lastro de concreto FCK 15,0 MPa espessura 
de 05 cm 
 Fornecimento e aplicação de lona plastica espessura 02mm 
 Laje de piso e = 8 CM, FCK = 25 MPa usinado (mecanizado), inclusive tela 0,97KG/M2 e 
acabamento nivel zero.(linhas de tiro), conforme anexo IX. 
 
  
4.9 Paredes 
 
 As paredes serão em bloco de concreto cheio e = 19cm com concreto FCK=15,00 Mpa e 
armação, verga e contra verga em concreto armado, fck > = 15,00 Mpa – traço convecional e 
armação em aço CA-50 / CA-60, conforme anexo IX. A empresa CONTRATADA deverá obedecer 
aos tipos e dimensões de blocos indicados em projeto e respeitando os alinhamentos e dimensões 
indicadas, devendo obter prumo e alinhamento perfeitos e fiadas niveladas. 
  
4.10 Revestimento 
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4.10.1 Chapisco (NBR7200) 
 
 Nas superfícies onde houver necessidade de chapisco, este será executado com argamassa 
de cimento e areia media no traço 1:3, espessura 5 mm. 
 Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 
eflorescência, materiais soltos, ou qualquer produto que venha a prejudicar a aderência. 
 Quando a base apresentar absorção, molha-la antes da aplicação. 
 A aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, 
continuamente, sobre toda a área da base que se pretende revestir. 
 
4.10.2 Emboço (NBR7200, NBR13749) 
 
 Nas superfícies onde houver necessidade de emboço, este será executado com argamassa 
mista de cimento, cal hidratada e areia média no traço 1:1:4, espessura 20 mm. 
 O emboço deve ser iniciado somente após 24 hora da aplicação do chapisco e 14 dias de 
idade das estruturas de concreto e das alvenarias cerâmicas. 
 A espessura do emboço será a adequada para o perfeito desempeno, não devendo exceder a 
20 mm. 
 Usar guias para sarrafeamento, com espaços de, no mínimo, 2m. 
 Após a execução das guias ou mestras, deverá ser aplicada a argamassa, entre as guias, em 
camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, 
com o auxílio da colher de pedreiro. Retirar o excesso e regularizar a superfície com a passagem do 
sarrafo. Em seguida, as depressões deverão ser preenchidas mediante novos lançamentos de 
argamassa nos pontos necessários, repetindo-se a operação até se conseguir uma superfície cheia 
e homogênea. 
 O desvio de prumo tolerável será de 3 mm/m. 
 
4.10.3 Reboco (NBR7200) 
 
 A superfícies onde houver necessidade de reboco, este será executado com argamassa de 
cal hidratada e areia peneirada no traço 1:6, espessura 5 mm. 
 O reboco deverá ser iniciado somente sete dias após a conclusão do emboço. 
 A superfície de aplicação deve ser emboço sarrafeado, rústico, seco e limpo. Essa superfície 
deve estar firme e isenta de qualquer substância que impeça a completa aderência da argamassa. 
 Antes de iniciar a aplicação, umedecer a superfície para que ocorra uma perfeita aderência. 
Aplicar a argamassa com desempenadeira de madeira sobre o emboço, numa camada de até 5 mm 
de espessura, em panos não superiores a 5m². 
 Fazer o acabamento da argamassa ainda úmida, utilizando uma desempenadeira de madeira. 
Utilizar, para efeito final, uma desempenadeira de espuma ou feltro, para obter-se uma superfície 
camurçada. 
 Os paramentos deverão apresentar planos perfeitamente aprumados, alinhados, nivelados e 
uniformes, não se tolerando qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento da superfície. 
 As arestas vivas dos rebocos deverão ser protegidas por meio de execução com argamassa 
de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:4. 
 Os rebocos serão aplicados depois de assentes os peitoris e batentes e antes da colocação 
dos rodapés. 
 O pano não concluído no mesmo dia terá os bordos das massas completamente 
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escarificados, a fim de dar perfeita aderência e permitir continuidade à superfície. 
 
4.11 Pintura em paredes e tetos (NBR11702) 
 
 As pinturas serão da seguinte forma: selador acrílico sobre reboco, emassamento com massa 
PVA com duas demãos, tinta acrílica branco neve sobre selador acrílico dua demãos, tinta acrílica 
semibrilho cor gelo ou equivalente duas demãos, textura grafiato riscado vertical, cor concreto, 
pintura texturizada acrílica com rolo de lã cor gelo. 
 Todas as superfícies a pintar deverão ser lixadas e estarem secas. Serão cuidadosamente 
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 
 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca. 
 
 Pintura no piso: Será usada pintura acrílica concetrada de piso de quadra poliesportiva cor 
verde. 
  
 Não será permitida a pintura sobre superfícies ainda úmidas. 
 Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tintas nas superfícies não destinadas à 
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.), os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 
 Os interruptores e tomadas em geral deverão ser protegidos com papel ou fita colante ou 
removidos, antes do início dos serviços de pintura. As fechaduras e espelhos deverão ser 
obrigatoriamente removidos, e depois reinstalados. 
 Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 
tonalidade e brilho. 
 As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo com as 
instruções do respectivo fabricante. 
 Será exigida a limpeza das áreas próximas dos locais a serem pintados, antes do início dos 
serviços. 
 Após a pintura, deverá ser executada a lavagem dos vidros e dos pisos, com o cuidado de 
não se sujar as superfícies pintadas. 
  A empresa CONTRATADA responderá por todos os prejuízos causados à pintura, até a fase 
de entrega da obra. Os retoques correrão por sua conta, sem qualquer ônus para a Polícia Militar de 
Minas Gerais. 
 
4.12   Diversos 
 
4.12.1 Para Balas 
 
 Fornecimento e instalação de Para Balas em aço (fixado no teto e fundo da linha de tiro) 
conforme projeto, inclusive suportes para alvo, estrutura de fixação, chapas de revestimento lateral 
das paredes, parafusos e chumbadores de fixação e pintura,  
 
4.12.2 Revestimento do teto 
 
 Revestimento do teto das linhas de tiro com pranchas de pinus serradas, aparelhadas e 
resinadas em todas as faces, espessura mínima 3,5 cm, largura 19,5 cm e comprimento mínimo 100 
cm. 
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4.12.3 Fachada 
 
 Perfil em alumínio para fachada, medidas conforme projeto 
 
4.13     Instalações 
 
 Instalação elétrica, cabeamento e S.P.D.A, contemplando mão-de-obra especializada e 
fornecimento de todo o material necessário para execução completa dos sistemas, conforme ANEXO 
XIII do edital. Materiais e execução dos serviços conforme previsto em Norma, especificações da 
PMMG e Certificado pelo Inmetro quado obrigatório. 
 
 Instalação de prevenção e combate a incêndio, contemplando mão-de-obra especializada 
e fornecimento de todo o material necessário para execução completa dos sistemas. Materiais e 
execução dos serviços conforme previsto em Norma, especificações da PMMG e Certificado pelo 
Inmetro quado obrigatório, conforme anexo IX. 
 

  
4.14 Instalação elétrica e lógica (NBR5410; NBR5444; NBR5459; NBR5461; NBR5471; 
NBR5474; NBR IEC 60670-1; NBR NM 247-3; NBR NM 60669-1 e NBR NM 60884-1) 
 
 As tubulações serão todas embutidas no piso ou parede e deverão seguir as orientações de 
projetos e todas NBRs sobre o assunto. 
 
4.15    Bancadas e Divisórias 
 
 Bancada em ardósia e = 3cm, revestida com manta de borracha e > = 5mm (borracha 
somente na parte superior) 
 

4.16 Impermeabilização 
 

 Impermeabilização dos baldrames e blocos com pintura com emulsão asfáltica, 
Impermeabilização da parte superior das lajes inclinadas com com manta asfáltica largura=1m e 
Impermeabilização da laje com argamassa aditivada com impermeabilizante.  
 

4.17 Urbanização 
 

 Passeio em granitina lavada (anti-derrapante) moldado ''in-loco'' com quadrantes de 1,00 x 
1,00 , delimitados por filetes plásticos, composição conforme memorial descritivo 
 Fornecimento e assentamento de Cordão Boleado em concreto pré moldado, largura 10cm 
 Fornecimento e plantio de grama tipo esmeraldas, inclusive terra vegetal   e = 10cm 
 
4.18 Cobertura 
 
 Engradamento metálico em perfil enrijecido chapa 14 - SAC-41 para telha de fibrocimento, 
Cobertura em telha de fibrocimento e = 8mm, Brasilit ou similar, inclusive acessórios, Calha em 
chapa de aço galvanizada nº 24 retangular desenvolvimento 600mm e Rufo em chapa de aço 
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galvanizado nº 24, desenvolvimento 250mm para o telhado, Condutores de água pluvial em tubo 
PVCE diâmetro 100mm, inclusive conexões, "Chapéu" de muro premoldado com pingadeira l = 30 
cm, conforme anexo IX. 
 
4.19 Esquadrias 
 
 Esquadrias em vidro temperado espessura 10 mm  
 Esquadrias em alumínio anodizado cor alumínio natural (portas), inclusive ferragens, para 
vedação em vidro mini-boreal 
 
4.20 Rodapés e soleiras 
 
 Rodapé em argamassa h= 8cm, Soleira em granito cinza corumbá e = 2cm 
 
 
5 – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 A obra será executada em regime de empreitada por preço unitário. 
 Juntamente com a proposta, a licitante vencedora deverá enviar até a data da 
assinatura do contrato, conforme item 11.4 e 11.4.1 do edital, cronograma físico-financeiro da 
obra, e ainda, elaborar e executar os projetos complementares: ELETRICOS E REDES, 
ATERRAMENTO, CABEAMENTO ESTRUTURADO, DESCARGA ATMOSFÉRICA, E DE 
INCÊNDIO. 
 A Adjudicatária deverá afixar no perímetro da obra, placa indicativa de que a presente obra 
será financiada pelo BNDES, conforme padronização da Instituição Financiadora. 
 Caberá a empresa contratada, o recolhimento das ARTs pertinente à obra e o envio de cópia 
à EQUIPE DE RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO, bem como qualquer autorização necessária junto 
aos órgãos competentes, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da comunicação do empenho. 
 O prazo máximo para execução das obras é de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da 
emissão da Ordem de Serviço por parte da Polícia Militar de Minas Gerais. 
Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverão ser seguidos os preceitos das 
respectivas normas. 
 
  
6 – ENTREGA DA OBRA 
 
 A empresa CONTRATADA deverá solicitar por escrito, o recebimento provisório da obra, 
após que a Polícia Militar de Minas Gerais fará testes. Não sendo notada qualquer irregularidade, 
será emitido pela EQUIPE DE RECEBIMENTO E FISCALIZAÇÃO o termo de recebimento 
provisório. Após 180 dias será emitido o termo de recebimento definitivo desde que não ocorram 
irregularidades. 
 Caso haja, a empresa CONTRATADA deverá solucioná-las de imediato sem ônus para a 
Polícia Militar de Minas Gerais. 
 

(a) Antônio Carlos Fernandes Maia 
Engenheiro Civil – CREA-MG 38558/D 

 



               DÉCIMA PRIMEIRA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR    
          CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO - 11 

                COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
     

 

 

Examinado, aprovado e de acordo. 

               Leonardo de Oliveira Lopes                                                                                  Alexsandro da Silva Almeida, Maj PM 

       Assessor Jurídico – OAB/MG 93.993                                                                   Ordenador de Despesas / CAA/11 

 

11ª RPM: JUNTOS CONSTRUINDO A PAZ SOCIAL 
Centro de Apoio Administrativo – 11                                                   50 

  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. Jardim Palmeiras - Montes Claros - MG - CEP: 39.402-900  
 Almoxarifado CAA 11 -  Tel - 038-3201-0334 / e-mail : caa11-almox@pmmg.mg.gov.br 

 

 
(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 

Presidente da Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 
ANEXO “XI”  

 
 

PROJETOS ARQUITETÔNICO E ESTRUTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Os projetos referentes a presente obra estarão disponíveis a partir do dia 25/03/2013 até o dia 
15/04/2013, devendo os interessados trazerem consigo pen-drive, CD ou DVD para copiá-los.)  
 
 
 
 

 

 

 

 

(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 
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ANEXO “XII”  
 

PROJETO BÁSICO 
 

 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO - Atender a demanda de instrução de tiro das unidades da 11ª 
RPM, guarnição de Montes Claros/MG, bem como proporcionar melhores condições de ensino e 
treinamento aos militares da 11ª RPM. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 125106181141423200001449051-03 - Fonte 25 
 
 
OBJETO - Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para prestação 
de serviços de execução de construção de Estande de Tiro da 11ª RPM, no complexo do 10º 
BPM, situado à  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. Jardim Palmeiras, Montes Claros/MG, com o 
emprego de mão-de-obra qualificada e equipamentos necessários à execução dos serviços sob 
responsabilidade da empresa Contratada, conforme descrições dos serviços contidos nos Anexos 
“X”, “XI” e “XII” deste Edital. 
 
 
DOCUMENTOS TÉCNICOS INDISPENSÁVEIS À PERFEITA CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO - 
Conforme Anexos “X”, “XI” e “XII” deste Edital. 
 
 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - O serviço a ser executado consiste na construção total do Estande 
de Tiro da 11ª RPM no complexo do 10º BPM, de acordo com as descrições e especificações 
contidas nos Anexos “X”, “XI” e “XII” deste Edital.  
 
 

DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA - Conforme Cláusula Décima Segunda do Anexo 
“VIII” deste Edital.  
 
 

DAS PENALIDADES - Conforme Cláusula Décima Terceira do Anexo “VIII” deste Edital.  

 
DO PREÇO GLOBAL ESTIMADO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO - Preço Global é de R$ 
749.999,20 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte 
centavos), para o único lote licitado. 
 
DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Conforme Cláusula Sexta do Anexo “VIII” deste 
Edital. 
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DA ESTRATÉGIA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO - A CONTRATADA deverá executar a construção 
total do Estande de Tiro da 11ª RPM na sede do 10º Batalhão de Polícia Militar de acordo com as 
previsões constante neste Instrumento Convocatório. 
 
DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - Sede do 10º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR, 
situado na  Av. Dep. Plínio Ribeiro, nº 2810, B. Jardim Palmeiras, Montes Claros/MG. 
 

DA GARANTIA - Conforme Cláusula Oitava do Anexo “VIII” deste Edital.  
 
 
DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DO OBJETO – Conforme Cláusula Décima Primeira do Anexo 
“VIII” deste Edital. 
 
 
DA CONDIÇÃO E PRAZO DE PAGAMENTO - Conforme Cláusula Quinta do Anexo “VIII” deste 
Edital. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) João Eudes Teixeira, 2º Ten PM 
Agente de Atividade 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 
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ANEXO “XIII” 
Lista de materiais elétrico, cabeamento estruturado e SPDA 
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Lista de materiais elétrico, cabeamento estruturado e SPDA

Valores

Item Descrição Un Quant. Unitário Total

1 Materiais Elétricos

1.1 Caixa PVC 2x4”, para instalações elétricas com suporte galvanizado. pç 39 

1.2 Caixa PVC 4x4”, para instalações elétricas com suporte galvanizado. pç 7 

1.3 pç 52 

1.4 pç 4 

1.5 rolo 5 

1.6 rolo 1 

1.7 Arame galvanizado nº 14 BWG, para sonda. kg 2 

1.8 pç 37 

1.9 pç 9 

1.10 pç 74 

1.11 pç 18 

1.12 pç 37 

1.13 pç 9 

1.14 Spot Light com uma lâmpada fluorescente de 20W, para banheiro pç 2 

1.15 Luminária tartaruga com lâmpada fluorescente 20W E27 pç 2 

1.16 Projetor de corpo de alumínio com lâmpada mista de 160W E27 pç 6 

1.17 Tomada 2P+T e universal 15A-250V, com placa pç 30 

1.18 Tomada 2P+T e universal 15A-250V, sem placa pç 2 

1.19 Interruptor simples 10A 250V, com placa pç 7 

1.20 Interruptor paralelo 10A 250V, com placa pç 1 

1.21 Conjunto de dois interruptores simples 10A 250V, com placa pç 6 

1.22 Conjunto de dois interruptores simples 10A 250V, sem placa pç 2 

1.23 Conjunto de três interruptores simples 10A 250V, com placa pç 1 

1.24 Placa de dois mais dois postos, para caixa 4x4” pç 1 

1.25 Placa de um posto e um posto redondo, para caixa 4x4” pç 2 

1.26 Placa cega, para caixa 4x4” pç 3 

1.27 Eletroduto 1.1/4” PVC/R, com rosca barra 3m, até a caixa ZB no passeio, ver restante barra 2 

Caixa PVC 4x4” sextavada FMD (fundo móvel duplo), para instalações elétricas com 
suporte galvanizado.

Caixa PVC 4x4” sextavada FMS (fundo móvel simples), para instalações elétricas com 
suporte galvanizado.

Fita isolante, 3M, Característica: Isolamento elétricos em geral classe 0,6/1kV, rolo 
20m 

Fita elétrica de alta tensão 23-LB, marca 3M, Característica: Isolamento primário de 
cabos de energia elétrica, na classe de 600V até 35.000V

Luminária Fluorescente, de sobrepor, 2x32W, corpo em chapa de aço com pintura 
eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento

Luminária Fluorescente, de sobrepor, 2x16W, corpo em chapa de aço com pintura 
eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento

Lâmpada fluorescente tubular, 32W, tubo T8, temperatura de cor 4000 k +/- 100 k, 
índice de reprodução de cor >= 85%, fluxo luminoso >= 2700 lm

Lâmpada fluorescente tubular, 16W, tubo T8, temperatura de cor 4000 k +/- 100 k, 
índice de reprodução de cor >= 85%, fluxo luminoso >= 2700 lm

Reator eletrônico, duplo 2x32W, 127V, frequência 60hz, fator fluxo entre 0,85 e 1,0, 
com Selo Procel e Inmetro

Reator eletrônico, duplo 2x16W, 127V, frequência 60hz, fator fluxo entre 0,85 e 1,0, 
com Selo Procel e Inmetro
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1.28 Curva 90º 1.1/4” raio longo  PVC/R com rosca un 1 

1.29 Luva 1.1/4” PVC/R com rosca un 3 

1.30 Bucha e Arruela p/ eletroduto 1.1/4” PVC/R, alumínio silício un 1 

1.31 Mangueira sanfonada 3/4” PVC, Tigreflex m 300 

1.32 m 20 

1.33 m 10 

1.34 m 10 

1.35 Fio 2,5mm2 , Cor Preta Noflam BWF 450/750V, Antiflam m 250 

1.36 Fio 2,5mm2 , Cor Azul Noflam BWF 450/750V, Antiflam m 400 

1.37 Fio 2,5mm2 , Cor Verm. Noflam BWF 450/750V, Antiflam m 400 

1.38 Fio 2,5mm2 , Cor Verde Noflam BWF 450/750V, Antiflam m 300 

1.39 Tampa e Aro articulados para caixa tipo ZB- passeio pç 2 

2 Materiais Quadros de distribuição 

2.1 un 1 

2.2 pç 2 

2.3 Terminal Sapata para Cabo 16mm2 un 2 

2.4 Disjuntor bipolar 2x60A, 220V, 5kA un 1 

2.5 Disjuntor unipolar 1x15A, 220V monofásico, 5kA un 8 

Cabo Sintenax Unipolar 1x16 mm2, cor preta, 0,6/1KV, até a caixa ZB no passeio, ver 
restante durante a instalação.

Cabo Sintenax Unipolar 1x16 mm2, cor azul, 0,6/1KV, até a caixa ZB no passeio, ver 
restante durante a instalação.

Cabo Sintenax Unipolar 1x10 mm2, cor verde, 0,6/1KV, até a caixa ZB no passeio, 
ver restante durante a instalação.

Quadro de distribuição de circuitos universal UL para 20 disjuntores, padrão UL, 
chave geral, embutir compacto, com kit barramento bifásico 100A.

Varistor de óxido metálico, tensão de operação VRMS 175V, tempo de resposta < 25 
nanosegundos, tipo bloco, corrente máxima de surto IP 8000A (8/20µs), marca 
Clamper ou equivalente, Referência: VCL 175 8kA
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(a) Thiago Alves Ribeiro, 1º Ten PM 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL / 11ª RPM 

 

Lista de materiais elétrico, cabeamento estruturado e SPDA

Valores

Item Descrição Un Quant. Unitário Total

3 Materiais SPDA e Aterramento

3.1 pç 4 

3.2 pç 29 

3.3 pç 220 

3.4 pç 220 

3.5 Bucha de nylon nº 8. Referência : TEL-5308, marca Termotécnica ou similar pç 220 

3.6 pç 4 

3.7 pç 1 

3.8 Cabo de cobre nu (Cordoalha) 50mm2, flexível unipolar têmpera mole m

3.9 Cabo de cobre nu (Cordoalha) 35mm2, flexível unipolar têmpera mole m 220 

3.10 Cabo de cobre nu (Cordoalha) 16mm2, flexível unipolar têmpera mole m

3.11 pç 635 

3.12 barra 210 

3.13 Fita perfurada latão niquelado. Referência : TEL-750, marca Termotécnica ou similar m 2 

Lista de materiais elétrico, cabeamento estruturado e SPDA

Valores

Item Descrição Un Quant. Unitário Total

4 Materiais Cabeamento Estruturado

4.1 Placa para dois pontos de tomada RJ 45, para caixa 4x4” pç  1 

4.2 m

4.3 pç  2 

4.4 pç  2 

Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo H=250mm x ø3/8” com fixação horizontal, 
sem bandeirinha. Referência : TEL-044, marca Termotécnica ou similar 

Conector mini-gar em bronze estanhado para conexão entre 1 cabo 35mm2 e vergalhão 
até ø3/8”. Referência : TEL-583, marca Termotécnica ou similar 

Presilha em latão para fixação direta de cabos, largura 15mm e furo ø5mm para cabos 
de cobre 35mm2. Referência : TEL-744, marca Termotécnica ou similar 

Parafuso sextavado em aço inox m6 x 45mm. Referência : TEL-5346, marca 
Termotécnica ou similar 

Adesivo estrutural epox (alta viscosidade) sikadur de 1Kg. Referência : TEL-5904, 
marca Termotécnica ou similar 

Caixa de equalização 200mm x 200mm em aço com barramento espessura 6mm, 8 
terminais para cabo de cobre 16mm2 e 1 terminal para cabo de cobre nu 50mm2. 
Referência : TEL-901, marca Termotécnica ou similar 

Clip's zincado Ø3/8” para emendas de re-bar's. Referência : TEL-5238, marca 
Termotécnica ou similar 

Re-bar barra redonda aço galvanizado a fogo Ø3/8” x 3,40m. Referência : TEL-760, 
marca Termotécnica ou similar 

Cabo de par trançado (cabo UTP) com quatro pares de fio rígido bitola 24 AWG (0,50 
mm) e impedância 100 ohms e compatibilidade total com TIA/EIA 568-A categoria 6 
Power Sum Next

Ver 
Local

Tomada RJ45 8P/8C para espelho (tomada RJ45) acoplado a um sistema de terminação 
IDC 110 ou equivalente para instalação em espelho na área de trabalho. 
Compatibilidade total com TIA/EIA 568-A categoria 6 Power Sum Next. 

Cabo de manobra (patch cord) com 0,5m de extensão, confeccionado com cabo de par-
trançado (UTP) extra flexível, categoria 6, impedância de 100 ohms, bitola 24 AWG 
com dois plugs RJ45 8P/8C montados nas extremidades, utilizado para interconexão de 
painéis e/ou equipamentos. Especificações em conformidade com TIA/EIA 568-A


