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NORMAS DA LICITAÇÃO

1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, representada pela OITAVA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS, SEDIADA EM GOVERNADOR VALADARES/MG, realizará a licitação
na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 / Processo de Compras 1253826 -
30/2021, em sessão pública, na sala do IGESP, localizado no mezanino do prédio
da 8ª RISP, destinado a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração,
conforme descrição constante dos Anexos I a III desta tomada de preços.

Esta tomada de preços será regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº. 123, de 14 de
dezembro de 2006, Lei Estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº.
13.994, de 18 de setembro de 2001, pela Lei Estadual nº 20.826, de 31 de julho de
2013 e pelos Decretos Estaduais nº. 44.786, de 19 de abril de 2008, nº. 45.902, de 27
de janeiro de 2012, nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007, nº. 37.924, de 16 de maio de
1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, Decreto nº
47.524, de 6 de novembro de 2018, pela Resolução Conjunta SEPLAG / JUCEMG nº.
6419, de 30 de novembro de 2007, pela Resolução SEPLAG nº. 058, de 30 de
novembro de 2007, com suas alterações posteriores, e Resolução SEPLAG nº 009, de
16 de fevereiro de 2009, Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6
de julho de 2016, Resolução da SEPLAG nº 93 de 28 novembro 2018 e demais
legislações pertinentes, bem como pelas condições estabelecidas pelo presente edital.

1.1. O edital de licitação encontra-se à disposição dos interessados nos sites:
www.policiamilitar.mg.gov.br, link “Licitações” e www.compras.mg.gov.br em processo
de compras/consulta processo de compras, código 1253826, Proc. Compras
0030/2021. Os interessados poderão, ainda, retirar ou consultar o Edital de licitação na
Seção de Compras da 8ª RPM, sito na Av. Minas Gerais, 2.100, 2º and. Bairro Maria
Eugênia, Governador Valadares – MG, de segunda a sexta-feira, no horário de
08h30min às 12 horas e das 13h30min às 17 horas, e às quartas-feiras, no horário de
08:30 às 12:00 horas, até o dia anterior a abertura do processo licitatório.
1.2. A Sessão de Abertura dos Envelopes contendo a documentação de habilitação
será realizada às 08h30min do dia 20 de dezembro de 2021.

2. OBJETO

2.1. Constitui objeto da presente licitação a Reforma, recuperação de
pavimentação, reforço de muro de arrimo e reforço da fundação, recuperação
da estrutura de concreto armado, e reparos em alvenaria do NÚCLEO DE
ASSISTENCIA INTEGRAL À SAÚDE – NAIS da 8ª RPM, Unidade de
Governador Valadares-MG, com local de intervenção situado na Rua Marechal
Floriano, nº 2.627, bairro Lourdes, CEP 35.030-330, Município de Governador
Valadares/MG, conforme condições e especificações descritas no “Termo de
Referência” constante do Anexo I do presente Instrumento Convocatório, durante o
exercício financeiro de 2021/2023. Caso haja divergência entre a especificação do
sistema SIAD e a do edital, prevalecerá à especificação do edital, ficando os licitantes
obrigados a consultarem as especificações e condições do edital para cotação de
preços da presente licitação.

http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
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3. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. O valor máximo aceito para execução da atividade, objeto desta licitação, é de R$
896.601,21 (oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e um reais e vinte e um
centavos).
3.2 As despesas decorrentes da execução do objeto desta licitação correrão à conta
da dotação orçamentária nº:

1251.10.302.037.2023.0001.4.4.90.39.22.0.49.2

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente
ao objeto desta licitação, cadastradas, para vender para o Estado de Minas Gerais, até
03 dias antes da data da licitação.
4.1.1 O não cumprimento do horário marcado para o início deste certame, acarretará
na perda de direito de participação nesta licitação.
4.1.2 A realização de visita técnica, nos termos do Item 7 será considerada, para todos
os efeitos, manifestação de interesse em participar da licitação.
4.2 Não poderão participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de
obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, os interessados que se
encontrarem nas seguintes situações:

I – O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;
II – Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto
básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsável técnico ou subcontratado;

Parágrafo único - É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que
se refere o inciso II deste artigo, na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como
consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento,
exclusivamente a serviço da Administração interessada.

III – Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela
licitação.
IV – Sob falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, concurso de
credores, dissolução, liquidação, etc;
V – Empresas estrangeiras que não funcionam no país;
VI – Que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a
Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração Pública Estadual.

4.3 A participação na presente licitação será considerada como evidência de que a
licitante examinou completamente esta tomada de preços e todos os seus anexos, que
os comparou entre si, que obteve da PMMG informações satisfatórias sobre qualquer
ponto duvidoso, e considera que o seu teor lhe permitiu preparar a proposta de preços
de maneira completa e totalmente satisfatória.
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4.3.1 A participação neste certame implica aceitação de todas as condições
estabelecidas nesta tomada de preços.
4.4 A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e
apresentação de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento
licitatório.

5. ENTREGA DOS ENVELOPES

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

LOCAL: sala do IGESP, mezanino do prédio da 8ª RISP.
ENDEREÇO: Av. Minas Gerais, 2.100, Bairro Maria Eugênia, Governador
Valadares – MG.
DATA: 20/12/2021 - HORÁRIO: Entrega dos envelopes de 08h30min até às
08h59min.
ABERTURA DO ENVELOPE N.º 01 às 09h00min.

Para todas as referências de tempo contidas nesta tomada de preços, será
considerado o horário de BRASÍLIA.
5.1.2 Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes
dizeres:
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
8ª RPM - SEÇÃO DE COMPRAS
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021
ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:______________________________________________________

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
8ª RPM - SEÇÃO DE COMPRAS
TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021
ENVELOPE N.º 2 – PROPOSTA DE PREÇOS
PROPONENTE:______________________________________________________

5.2 A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio da 8ª Região de Polícia Militar,
somente considerará os envelopes de “Documentação de Habilitação” e “Proposta de
Preços” que forem entregues à CPL, no local, data e horário definido no item 5.1.1
deste Instrumento convocatório.
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6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Na sessão pública para recebimento da documentação de habilitação e das
propostas comerciais, o proponente/representante deverá se apresentar para
credenciamento, junto à CPL, devidamente munido de documento que o credencie a
participar do presente procedimento licitatório e a responder pela representada,
devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento
equivalente.
6.2 O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários
poderes para representação, e praticar os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente.
6.3 No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social, e da última
alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para
exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
6.4 O documento de credenciamento deverá obedecer ao modelo do Anexo IX.

7. VISITA TÉCNICA

7.1.1 A proponente DEVERÁ proceder à visita aos locais onde serão executados os
serviços.
7.1.2 As visitas deverão acontecer até o último dia útil anterior à abertura das
propostas, devendo ser agendadas no NAIS da 8ª RPM, localizado na Rua Marechal
Floriano, 2.627, Bairro de Lourdes, Gov. Valadares, com o Cap PM Karina Nunes
de Souza, pelo telefone (33) 3201-0146 ou (33) 3201-0166, nos dias úteis, de 08
horas às 17 horas.
7.2 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;
7.3 Alegações relacionadas com quaisquer desses fatos, em especial,
desconhecimento com relação à infraestrutura existente, não serão consideradas
como razão válida para reclamação após a adjudicação do serviço;
7.4 Todos os gastos relacionados com essa providência correrão por conta da
licitante.

8. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

Para participar do presente certame, a empresa proponente deverá apresentar a
documentação abaixo mencionada:
8.1 – Regularidade Jurídica
8.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual;
8.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores.
8.1.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercício.
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8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.2 – Regularidade Fiscal e trabalhista
8.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da
Fazenda - CNPJ;
8.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
8.2.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da
sede do licitante;
8.2.4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), fornecida pelo órgão
competente da Justiça do Trabalho. De acordo com o § 2º do art. 642 – A da CLT, será
aceita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa;
8.2.5 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS;
8.2.6 Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social - INSS,
ou prova de garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando
em litígio.
8.2.7 A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à
comprovação da regularidade fiscal.
8.2.7.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista
de pequena empresa, assegurar-se-á o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por
igual período, para a devida e necessária regularização, contados a partir da data em
que o proponente for declarado vencedor do certame, observando o disposto no art.
110 da Lei Federal n.º 8.666/93.
8.2.7.2 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a
apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com
efeitos de negativas.
8.2.7.3 O prazo previsto no item 8.2.7.1, poderá ser prorrogado por igual período, se
requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administração.
8.2.7.4 A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a
decadência do direito à contratação, bem como na sujeição às sanções administrativas
previstas neste edital.
8.3 – Qualificação Econômico-Financeira
8.3.1 Certidão Negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial e extrajudicial,
expedida pelo cartório distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica ou de
execução de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) dias da data prevista para
entrega dos envelopes, de acordo com o inc. II do art. 31 da Lei Federal n.º 8.666/93,
c/c os ditames da Lei Federal n.º 11.101/05.
8.4 – Qualificação Técnica
8.4.1 Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado,
devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA
ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, acompanhado(s) de Certidão(ões)
de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para os serviços referido no(s) Atestado(s),
comprovando que o(s) profissional(is) indicado(s) para ser(em) o(s) responsável (is)
técnico(s) da obra/projeto, executou(aram) ou fiscalizou(aram) serviços que sejam
compatíveis com o objeto deste Edital, inclusive em quantidade.
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8.4.2 Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa Registro ou
inscrição do responsável técnico da empresa na entidade profissional do detentor(es)
de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado e acompanhado
da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedidas por esses Conselhos.
8.4.3 Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da
apresentação dos seguintes documentos:
8.4.3.1 Quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo
Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, em nome dos
responsáveis técnicos e/ou dos membros da equipe técnica que se responsabilizarão
pelos trabalhos, elencados relativo à execução, envolvendo o serviço de elaboração de
processo de segurança contra incêndio e pânico (PSCIP).
8.4.3.1.1 A Certidão de Acervo Técnico – CAT de que trata o subitem anterior,
expedida com base no Acervo Técnico Profissional, será exigida dos seguintes
profissionais, legalmente habilitados, conforme Resoluções n.ºs 1.010/2005 e
1.025/2009, ambas do CONFEA e Resolução nº 93/2014 do CAU/BR.;
a) Engenheiro Civil.
8.4.3.2 os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer
ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins desta Edital, o sócio que comprove seu vínculo por
intermédio de contrato/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de
serviços com contrato escrito firmado com o licitante.
8.4.4 Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa na entidade profissional
competente.
8.5 Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da
licitação, o(s) profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s)
referido(s) no subitem 6.4.2.1.1. Esta comprovação deverá ser feita por meio da
apresentação de Cópia dos seguintes documentos:
- Ficha de Registro de Empregados - RE, ou
- Folha do Livro de Registro de Empregados, ou
- Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor
do Atestado da Capacidade Técnica, ou
- Contrato de prestação de serviço.
8.5.1 Caso a licitante opte pela cópia da folha do Livro de Registro de Empregados,
deverá apresentar, no momento da licitação, o Livro original para autenticação pela
CPL.
8.6 Acompanhado dos documentos referidos neste item, deverá ser apresentado para
fins de habilitação, declaração de que não emprega trabalhadores menores de
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, ou
menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nos termos do
inc. V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93. A declaração deverá seguir o modelo
constante do Anexo VI.
8.6.1 Caso a proponente apresente para habilitação na presente licitação, o certificado
de registro cadastral – cadastramento, em substituição a documentos exigidos, a
empresa deverá declarar a inexistência de fatos impeditivos para sua habilitação, nos
termos do § 2º do art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme Anexo VII.
8.7 – Do Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF
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8.7.1 O licitante poderá apresentar para habilitação na presente licitação, o certificado
de registro cadastral – cadastramento, expedido pela Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG) em substituição aos documentos do item 8.1 ao
subitem 8.3.1. Na hipótese dos documentos constantes do CAGEF estiverem com
prazos vencidos, estes deverão ser apresentados com validade em vigor.
8.7.1.1 O credenciamento não poderá ser utilizado como substituto de documentação
de habilitação.
8.7.2 Outros documentos exigidos nesta tomada de preços, não contemplados no
certificado, deverão ser apresentados, com a validade em vigor, na fase habilitatória do
certame.
8.7.3 Os documentos provenientes da “Internet” terão sua autenticidade certificada
junto aos “sites" dos órgãos emissores, para fins de habilitação, se for o caso.

9. DA PROPOSTA COMERCIAL

9.1. A proposta comercial (ENVELOPE Nº 2) deverá ser digitada, em uma via, com
suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da
empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou
omissões, salvo se, inequivocamente, ocorram falhas que não acarretarem lesões ao
direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não que impeçam a exata
compreensão de seu conteúdo, observado o modelo constante do Anexo V, desta
TOMADA DE PREÇOS, e deverá constar:
9.1.1 O Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da
licitação prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;
9.1.2 PREÇO GLOBAL proposto pela empresa licitante em reais e por extenso;
9.1.3 Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá
ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da licitação,
sob pena de desclassificação da licitante;
9.1.4 Prazo da execução dos serviços (em algarismos e por extenso) conforme Projeto
Básico, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela empresa
Contratada, sob pena de desclassificação da licitante;
9.1.5 Nomes do(s) responsável(is) técnico(s) e do representante legal da empresa
licitante;
9.1.6 PLANILHA DE QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E DESCRITIVA DE
SERVIÇOS, na mesma ordem, numeração e descrição apresentada na planilha da
CPL, conforme Anexo III, com os preços propostos pela licitante, que, multiplicados
pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão no
valor final da proposta a assinatura ou rubrica do representante legal da empresa.
9.1.6.1 A empresa licitante deverá apresentar a sua própria planilha (não será aceita
cópia xerográfica da planilha da CPL), completa, com todos os serviços necessários à
integral execução da obra, inclusive com a relação de materiais complementares
(verificar relação constante do Anexo III deste Edital) e serviços que a acompanham,
sob pena de desclassificação.
9.2 Nos preços propostos deverão ser computados todos os materiais complementares
(verificar relação constante do Anexo III desta tomada de preços), equipamentos
diversos, equipamentos de proteção individual, seguros, fretes, fornecimento de mão
de obra, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais,
lucros, sinalização através de placas indicativas, e quaisquer outras despesas
incidentes sobre o objeto desta licitação.
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9.3 Após o encerramento do prazo para recebimento dos envelopes, nenhum outro
documento será recebido nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou
esclarecimentos às propostas, salvo expressa solicitação da CPL da 8ª RPM.
9.4 - DA CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS
9.4.1 As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela CPL, quanto a
erros aritméticos, na sua computação ou em seu somatório. Os erros serão corrigidos
pela Comissão Permanente de Licitação da seguinte maneira:
9.4.2 Se existir discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes
últimos prevalecerão; e
9.4.3 Se existir discrepância no resultado da multiplicação do preço unitário pela
quantidade, o preço unitário prevalecerá, a menos que seja verificada pela CPL a
existência de erro grosseiro e óbvio, caso em que a proposta será considerada
desclassificada.
9.5 O valor estabelecido na proposta será ajustado pela CPL, para correção de erros,
de acordo com os procedimentos acima mencionados, com a anuência da proponente
e descrição do ocorrido em Ata.

10. DA SESSÃO PÚBLICA

10.1 No dia, hora e local mencionados no item 5.1.1, será realizada a sessão pública
para o recebimento e a abertura dos envelopes de documentação e da proposta de
preços;
10.2 Os proponentes que se interessarem em participar do certame deverão enviar um
representante à CPL. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos
representantes das empresas proponentes, a CPL declarará aberta a sessão pública,
oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes, dando início ao
recebimento dos envelopes contendo os documentos de habilitação e a proposta
comercial, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados;
10.3 Durante a sessão, os representantes das proponentes serão consultados pelo
presidente da CPL para que se pronunciem sobre a intenção, ou não, de interpor
recurso contra a sua inabilitação ou contra a habilitação de outras proponentes.
Deverá se manifestar, de forma expressa, sobre a desistência em fazê-lo.
10.4 ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO
10.4.1 Será procedida a abertura dos ENVELOPES Nº 01 dos proponentes
credenciados e será procedida análise da documentação exigida no Item 8 a 8.7, deste
instrumento convocatório, pela CPL e demais proponentes presentes na Sessão
Pública;
10.4.2 Será procedida a devolução dos ENVELOPES Nº 02, sem abrir, aos licitantes
que tenham sido inabilitados, desde que tenha sido manifestada a renúncia expressa,
por parte de todos os concorrentes, do direito de interpor recurso contra a decisão da
CPL que habilitou e/ou inabilitou participantes.
10.5 - ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS COMERCIAIS
10.5.1 Somente serão abertos os ENVELOPES Nº 2 dos licitantes considerados
habilitados, desde que tenha ocorrido desistência expressa, por parte de todos os
concorrentes, do direito de interpor recurso contra a decisão que habilitou ou inabilitou
licitantes;
10.5.2 As Propostas Comerciais serão analisadas verificando se estão em
conformidade com todas as especificações e condições estabelecidas nesta TOMADA
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DE PREÇOS e seus Anexos, sendo imediatamente desclassificadas aquelas que
estiverem em desacordo.
10.6 Suspensão dos trabalhos, na hipótese de não haver desistência expressa, por
parte de todos os concorrentes do direito de interpor recurso contra a decisão da CPL
que habilitou ou inabilitou licitantes, assegurando o prazo de 02 (dois) dias úteis para
possível interposição de recurso.
10.7 Não será admitida, sob qualquer pretexto, a modificação ou substituição de
qualquer documento constante dos ENVELOPES Nº 1 e/ou Nº 2 após a sua entrega à
CPL.
10.8 Ao final dos trabalhos será lavrada a competente “Ata Circunstanciada” da
Sessão Pública da TOMADA DE PREÇOS, subscrita pelos membros da CPL, pelas
licitantes, da qual deverão constar: a data, hora e local da sessão; nomes dos
membros da Comissão Permanente de Licitações, nomes dos licitantes habilitadas;
menção dos motivos de eventuais inabilitações; os valores totais das propostas e
quaisquer ocorrências relevantes que interessarem ao julgamento das propostas. Será,
ao final, assinada por todos os presentes.

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. A CPL procederá ao exame e julgamento das Propostas Comerciais das
LICITANTES HABILITADAS.
11.2 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do § 1º,
inc. I, do art. 45 da Lei Federal n.º 8.666/93.
11.3 Será classificada em 1º (primeiro) lugar, a licitante que oferecer o menor preço
para a execução do serviço, objeto desta licitação.
11.4 A Comissão verificará se as propostas atendem às condições estabelecidas nesta
TOMADA DE PREÇOS e nos seus anexos, desclassificando as que não satisfizerem
às exigências no todo ou em parte.
11.5 A CPL, ao proceder ao exame das propostas comerciais, DESCLASSIFICARÁ o
licitante de imediato, apresentando a motivação da decisão, àquelas que:
11.5.1 apresentem PREÇOS GLOBAIS que ultrapassem o valor máximo estipulado no
subitem 3.1 deste instrumento convocatório;
11.5.2 tenham inobservado a legislação e termos deste instrumento convocatório;
11.5.3 apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a
exata compreensão de seu enunciado;
11.5.4 não atendam às condições estipuladas nos arts. 44 e 45 da Lei Federal n.º
8.666/93;
11.5.5 tenham os preços considerados “inexequíveis” de acordo com o art. 48, § 3º, da
Lei Federal n.º 8.666/93.
11.6 Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem
desclassificadas, a CPL, a seu critério, poderá propor a revogação do processo
licitatório ou fixar aos licitantes, com a devida anuência destes, o prazo de 03 (três)
dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas,
escoimadas do vício que lhe deu causa.
11.7 As propostas que atenderem às condições previstas nesta TOMADA DE
PREÇOS e seus Anexos, serão ordenadas e classificadas em ordem crescente,
segundo os preços totais propostos.
11.8 Em igualdade de condições, em caso de empate, o critério de desempate será o
sorteio, que será realizado em ato público, para o qual todas as licitantes serão prévia
e expressamente convidadas.
11.9 A CPL deverá lavrar a ata de julgamento, constando a classificação das
propostas e a menção dos motivos de possíveis desclassificações; a indicação da
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proposta vencedora; o valor total da proposta; prazo e demais condições apresentadas,
concluindo com a adjudicação do objeto da licitação à empresa proponente vencedora
do certame.
11.10 Os licitantes serão intimados do resultado do Julgamento das Propostas através
de publicação do ato no Diário Oficial do Estado, “Minas Gerais”, para efeito de
possível interposição de Recurso Administrativo.
11.11 Em cumprimento aos preceitos legais do art. 44, § 1º, da Lei Complementar
Federal n.º 123/06, após a abertura das propostas, caso a empresa classificada na
ordem subsequente seja microempresa ou empresa de pequeno porte e o valor de sua
proposta esteja no intervalo percentual igual ou até 10% superior à proposta melhor
qualificada, esta terá o prazo de vinte e quatro horas, contado a partir da data de
recebimento da notificação efetuada pela CPL, ou imediatamente após o término da
sessão de julgamento das propostas comerciais, para apresentar nova proposta
cobrindo o preço da proposta inicialmente vencedora, sendo-lhe assegurada a
adjudicação do objeto a seu favor.
12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

12.1 Das decisões relacionadas com esta TOMADA DE PREÇOS caberá recurso nos
termos do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93.
12.2 Os recursos atinentes à habilitação ou inabilitação do licitante, julgamento das
propostas, anulação ou revogação desta licitação, serão dirigidos ao ordenador de
despesas da 8ª RPM, por intermédio do Presidente da CPL, no prazo de 05 (cinco)
dias úteis, a partir da intimação da lavratura da respectiva ata de julgamento.
12.3 Caberá representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão
relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico, dirigido à
autoridade que praticou o ato a ser reconsiderado.
12.4 Caberá impugnação do recurso pelos demais licitantes no prazo de 05 (cinco)
dias úteis nos termos do art. 109, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93.
12.5 Qualquer recurso ou pedido de reconsideração deverá ser protocolizado,
exclusivamente, no protocolo da própria CPL/8ªRPM, na Seção de Compras, sito na
Av. Minas Gerais, 2.100, 2º and. Bairro Maria Eugênia, Governador Valadares – MG,
em horário de expediente administrativo, de segunda a sexta-feira de 08h30 às 12h00
e de 13h30 às 17h00, à exceção da quarta-feira, que será de 08h30 às 13h00.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

13.1 A adjudicação do objeto da presente licitação será feita à licitante vencedora,
consubstanciada na Ata de Julgamento da Proposta;
13.2 Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do
julgamento, nenhum tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenham sido
postulados, o Ordenador de Despesas, homologará o resultado da licitação, podendo,
observado o disposto no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93, revogá-la ou anulá-la;

14. DO CONTRATO

14.1 Encerrado o procedimento licitatório, representante legal da proponente
vencedora será convocado para firmar o termo de Contrato ou instrumento equivalente.
14.1.1 O contrato obedecerá ao modelo disposto no Anexo IV.
14.2 Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:
14.2.1 A TOMADA DE PREÇOS da licitação;
14.2.2 A proposta vencedora desta licitação;
14.2.3 A planilha de quantitativos e custos unitários da adjudicatária;
14.3 O ajuste contratual, durante a sua vigência, poderá sofrer alterações, nas
condições previstas no artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e a Contratada estará
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obrigada a aceitar os acréscimos e supressões julgadas necessárias pela
Administração Pública;
14.4 Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do inciso II,
§1º, do art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93, a contratada se obriga a comunicar, por
escrito, à CPL a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto
perdurar tal situação.
14.4.1 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 n.º 8.666/93.
14.5 Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da contratada,
conforme relação do Anexo III deste instrumento convocatório;
14.6 O regime de execução do serviço será o de EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL;
14.7 O adjudicatário, para a assinatura do contrato, deverá comprovar a manutenção
das condições demonstradas para sua habilitação.
14.8 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do
Contrato, ou se recuse a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes,
observada a ordem de classificação, sujeitando-se ao Processo Administrativo Punitivo.
14.9 O representante legal da proponente vencedora deverá assinar o Contrato, dentro
do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação da
CONTRATANTE, que será enviada por intermédio de correio eletrônico.
14.10 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do Contrato ou
instrumento equivalente, decorrente desta licitação, será analisada e apresentada
antes do decurso do prazo citando no subitem anterior e deverá estar devidamente
fundamentada.
14.11 A empresa CONTRATADA deverá encaminhar à Seção de Compras, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do Contrato, sob pena de
rescisão contratual, a cópia da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica,
conforme exigido pelo CREA.

15. DA RESCISÃO DO CONTRATO

15.1 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 arts. 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93;
15.2 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.
15.3 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.

16. 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.
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17. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as garantias previstas em lei
sem prejuízo de outras condições estabelecidas no presente instrumento.

18. NORMAS AMBIENTAIS

18.1 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;
18.2 A contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da
legislação vigente;
18.3 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.

19. PAGAMENTO

19.1 Ao final da execução do serviço, a empresa deverá encaminhar ao preposto do
contrato, planilha de medição dos serviços realizados que será avaliada pela CPARM
da 8ª RPM, em conjunto com a Seção de Engenharia e Projetos da DAL que aprovará,
ou não, os valores apontados como realizados.
19.1.1 De posse do documento que indica o valor mensurado pela Administração
Pública, a empresa deverá emitir NOTA FISCAL desse referido valor, que será paga
em até 30 (trinta dias) corridos do recebimento dessa pela Administração Pública. O
pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira
(SIAFI/MG), a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado.
19.1.2 Na ocorrência da necessidade de providências complementares por parte de
empresa vencedora do certame, o decurso do prazo para pagamento será
interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas,
caso em que não será devida a atualização financeira.
19.2 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o
pagamento será realizado acrescido de atualização financeira e juros de mora, entre
as datas do vencimento e do efetivo pagamento, utilizando-se como índice de correção
a taxa referencial do sistema especial de liquidação e Custódia (SELIC).
19.3 As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação
orçamentária nº 1251.10.302.037.2023.0001.4.4.90.39.22.0.49.2, bem como nas
demais dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2021, correspondentes ao
objeto licitado, neste exercício.

20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do serviço, sujeitará o contratado às penalidades previstas
no artigo 38 do Decreto Estadual n.º 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e
87 da Lei Federal n.º 8.666/93, a saber:
I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do
fornecedor sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
II – MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos
seguintes percentuais:
a) 0,3% por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço não realizado;
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b) 20% sobre o valor do serviço não realizado, no caso de atraso superior a 30 (trinta)
dias;
III – MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de até
20% sobre o valor das etapas da ou serviços não realizados, ou entrega do objeto com
vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou
diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;
IV - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL,
nos termos e prazos do art. 6º da Lei Estadual n.º 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto
Estadual n.º 45.902/12;
V - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir à Administração os prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
V - as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação
dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.
VI - a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
conforme disposto no § 4º do art. 38 do Decreto Estadual n.º 45.902/12;
VII - O valor da multa aplicada deverá ser pago pela contratada por meio de emissão
de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de
Processo Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.
VIII - O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa SELIC,
a partir da constituição em mora da contratada, após a data de vencimento do DAE.
Neste caso, novo DAE com o valor corrigido será emitido para fins de cobrança
administrativa.
IX - Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido
por ocasião da cobrança administrativa, o valor poderá ser descontado de eventuais
pagamentos ainda não efetuados pela contratante em favor da contratada.
X - O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.
XI - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de força maior ou caso fortuito.
XII - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público,
guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto,
perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável
de qualquer das partes contratantes.
XII - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em
parte, quando o atraso na entrega do bem for devidamente justificado pela contratada
e aceito pela contratante que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa
execução das obrigações assumidas.
XIII – A contratada será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual (CAFIMP), após processo
administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando conduta dela se enquadrar
nas situações previstas nos arts. 45 e 46 do Decreto Estadual n.º 45.902/12.

21. EXTENSÃO DAS PENALIDADES

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

22. DA INTERPRETAÇÃO DO EDITAL

22.1 Os serviços a serem executados são os descritos nos projetos, especificações,
detalhes e planilha de serviços e materiais, memorial descritivo e ordens de serviço;
22.2 Fica entendido que os projetos, as especificações, a planilha de serviços e
materiais e toda a documentação relativa ao processo licitatório são complementares
entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em
outro, será considerado como especificado e válido;
22.3 A licitante deverá orçar os serviços necessários à integral execução do Serviço;
22.4 Para efeito de contratação prevalecerá o “MENOR PREÇO GLOBAL” e o mesmo
corresponderá ao valor total a ser pago pela execução integral do serviço, em
conformidade com os projetos e especificações fornecidas pela Seção de Engenharia
da Diretoria de Apoio Logístico da PMMG, partes integrantes deste Edital;
22.5 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 o serviço pelo PREÇO GLOBAL
OFERTADO.

23. DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1 No prazo de 05 (cinco) dias úteis anterior a data fixada para a abertura dos
envelopes de habilitação, qualquer cidadão poderá impugnar este ato convocatório,
nos termos do § 1º do artigo 41 da Lei Federal n.º 8.666/93, portanto, esta TOMADA
DE PREÇOS deverá ser lida e interpretada na íntegra, e após apresentação da
documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.
23.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste instrumento convocatório o
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes
com as propostas, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
23.3 A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal,
na interpretação desta TOMADA DE PREÇOS, consultar a CPL/Seção de Compras,
sito na Av. Minas Gerais, 2.100, 2º and. Bairro Maria Eugênia, Governador Valadares –
MG, Telefones: (33) 3202-7237, no horário de 08h00 às 17h00; e às quartas-feiras, no
horário de 08h30 às 12h00, podendo, também, a consulta ser feita via e-mail:
8rpm.compras@gmail.com.
23.4 Somente serão respondidas as consultas formalizadas por escrito, encaminhadas
até 02 (dois) dias úteis antes da data de entrega da documentação.
23.5 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.
23.6 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das propostas de preços
como dos documentos de habilitação apresentados na sessão de julgamento.
23.7 É facultado à CPL ou à autoridade superior (ordenador de despesas), em
qualquer fase do julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou
complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a
Órgãos competentes pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
23.8 Constatada que as informações prestadas pela licitante não são verídicas, serão
aplicadas as penalidades legais;

mailto:8rpm.compras@gmail.com
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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23.9 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão de
abertura de envelopes, devendo manifestar-se, se for de seu interesse, antes da
abertura dos envelopes das propostas.
23.10 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões,
conforme previsto no § 1º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.
23.11 A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse
público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, em
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente comprovado.
23.12 A CPL no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente
formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a
legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação sendo possível a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
23.13 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;
23.14 Informações complementares sobre a presente licitação, se necessárias, serão
prestadas pela CPL, no horário de 08h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira, exceto
às quartas-feiras, quando o horário será de 08h30 às 12h00, pelo telefone n.º (33)
3202-7237 / 32010143 ou no e-mail: 8rpm.compras@gmail.com.

Governador Valadares/MG, 30 de novembro de 2021.

Rafael Coura Cavalcante, Major PM
Ordenador de Despesas Substituto

Helvécio Barbosa Felipe, 1º Ten PM
Presidente da Comissão de Licitação

Enéias Franklin Rocha , Cb PM
Secretário da CPL (SUPLENTE)

José Assis Pinto
Assessor Jurídico - OAB/MG 70.751

Luiz Marco Silva, 1º Sgt PM
Membro da CPL (SUPLENTE)

mailto:8rpm.compras@gmail.com
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OITAVA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
ESTADO-MAIOR

Seção de Compras/8ª RPM

Governador Valadares, 08 de outubro de 2021.

ANEXO IX – TERMO DE REFERÊNCIA

(REFORMA DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAUDE – NAIS)

CHEFE DA SEÇÃO LOGÍSTICA DA 8ª RPM: Maj PM Paulo César

Ferreira Santos. DADOS PARA CONTATO: (e-mail: p48rpm@gmail.com /

telefone 33 – 3202-7204.

FISCAL DO CONTRATO/PREPOSTO: Cap PM Karina Nunes de Souza.

DADOS PARA CONTATO: (e-mail: Kknsouza@yahoo.com.br / telefone:

33 98421-1143.

1. DO OBJETIVO

1.1. Este termo de referência é parte integrante do presente edital de
licitação e tem por objetivo:
1.1.1. Caracterizar o objeto a ser contratado;
1.1.2. Estabelecer as normas, especificações e procedimentos, que orientem
o processo executivo, que se constituem em:
1.1.3. Este termo de referência;
1.1.4. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
1.1.5. Instrução Normativa (IN) nº 01/2010, que estabelece critérios de
sustentabilidade ambiental na contratação de obras e serviços;
1.1.6. Disposições legais e normativas do Estado de Minas Gerais e do
município de Belo Horizonte/MG;
1.1.7. Normas editadas pelas concessionárias de serviços públicos locais;
1.1.8. Estabelecer os critérios de medição para os serviços a serem
executados durante o cumprimento do contrato.

mailto:tiradentesuberaba@hotmail.com
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1.2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

1.2.1. Reforma, recuperação de pavimentação, reforço de muro de arrimo e
reforço da fundação, recuperação da estrutura de concreto armado, e reparos
em alvenaria do NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAUDE – NAIS
da 8ª RPM, Unidade de Governador Valadares-MG, com local de intervenção
situado na Rua Marechal Floriano, nº 2441, bairro Lourdes, CEP 35.030-330,
Município de Governador Valadares/MG

1.3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

1.3.1. O presente termo tem como objeto a Contratação de empresa
especializada em construção civil e pavimentação para as correções das
manifestações patológicas encontradas no NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA
INTEGRAL À SAUDE – NAIS da 8ª RPM, Unidade de Governador Valadares-
MG, Sendo, REFORÇA DA FUNDAÇÃO, ESTABILIDADE DO MURO DE
ARRIMO E TALUDE, RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
URBANA, REFORÇO ESTRUTURAL, REPAROS EM ALVENARIA,
REFORMA DA EDIFICAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL, mão de obra,
despesas decorrentes e equipamentos necessários para a realização e
conclusão dos serviços, serão por conta da contratada, com entrega da obra
pronta.

ITEM ETAPAS DESCRIÇÃO DO ITEM
1 ETAPA 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS

2 ETAPA 2 REFORÇO DA FUNDAÇÃO

3 ETAPA 3 MURO DE ARRIMO E TALUDE

4 ETAPA 4 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA

5 ETAPA 5 REFORÇO ESTRUTURAL

6 ETAPA 6 REPAROS EM ALVENARIAS

7 ETAPA 7 REFORMA DA EDIFICAÇÃO

1.4. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.4.1. Os serviços objeto de contratação listado no item 1.2 deste termo de
referência, deverá ser seguido as orientações constantes no memorial
descritivo para a sua perfeita execução.

1.5. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS:

1.5.1. ETAPA 1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

1.5.1.1. Administração Local Conforme Orienta o Memorial descritivo

A Contratada deverá manter para administração local da obra, no mínimo um
Engenheiro Auxiliar de obra, com carga horária de 02 (duas) horas por dia e
demais pessoal, a fim de garantir a supervisão e a execução dos serviços
dentro da melhor técnica e segurança. Será necessário equipe de topografia
no início das obras em período de duas semanas
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Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas
bem como das equipes e suas atividades.

Caberá ao engenheiro auxiliar da obra e a equipe de topografia a
compatibilização dos projetos e obra, esclarecendo as divergências e quando
necessário, averiguar o uso adequado de equipamentos mínimos de
segurança para cada atividade, de acordo com as normas de segurança
vigentes. Todas as soluções necessárias deverão ser comunicadas à
fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação.

1.5.1.2. Instalação da Obra

As providências necessárias para as ligações provisórias, deverão ser
antecipadas a sua execução, principalmente as que implicarem em
permissões ou licenciamentos. Se forem utilizadas as redes existentes,
deverá ser acordado com a Administração da 8º Núcleo De Assistência
Integral À Saúde (NAIS) da 8º RPM a maneira de como as mesmas serão
disponibilizadas, e deverão receber manutenção necessária para que sua
operação ocorra de maneira segura pela contratada. Todas as ligações
deverão estar em conformidade com as normas das concessionárias
prestadoras dos serviços, bem como da Prefeitura Municipal de Governador
Valadares/MG.

1.5.1.3. Instalação e Mobilização

A Contratada deverá fixar no local a placa de identificação da obra, de acordo
com modelo fornecido pela Contratante.

1.5.1.4. Instalações Provisórias

Em espaço a ser acordado com a Fiscalização, deverá ser instalado o
contêiner para almoxarifado, escritório e vestiário, fechado e coberto,
cabendo à contratada, a respectiva manutenção, a responsabilidade da
guarda, a integridade e sua limpeza.

Todos os equipamentos e ferramentas, tais como: guindastes, andaimes,
betoneiras, guincho, serra circular, vibrador, etc. Serão de inteira
responsabilidade da Contratada.

ETAPA 02 – REFORÇO DA FUNDAÇÃO

1.5.1.4.1. Reforço Da Fundação
1.5.1.4.2. Demolição e remoção
1.5.1.4.3. Infraestrutura
1.5.1.4.4. Injeção de nata de cimento
1.5.1.5.Para a perfeita execução dos serviços da etapa, deverá seguir as
orientações do memorial descritivo, também deverá consultar o projeto de
reforço da fundação e planilhas orçamentarias.

1.5.1.5.1. O serviço deverá atender os normativos pertinentes:
a)NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho Na Indústria da
Construção;
b)NBR9061 de 09/1985 - Segurança de escavação a céu aberto;

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5906/abnt-nbr9061-seguranca-de-escavacao-a-ceu-aberto
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c)NBR12752 de 12/1992 - Execução de reforço do subleito de uma via -
Procedimento;
d)NBR6122 de 09/2019 - Projeto e execução de fundações
e)NBR6118 de 04/2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
f)NBR14931 de 04/2004 - Execução de estruturas de concreto -
Procedimento;
g) NBR16230 de 10/2013 - Inspeção de estruturas de concreto —
Qualificação e certificação de pessoal — Requisitos;
h) NBR12655 de 01/2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle,
recebimento e aceitação - Procedimento;
i) NBR7681-1 de 02/2013 - Calda de cimento para injeção - Parte 1:
Requisitos

1.5.2. ETAPA 03 – MURO DE ARRIMO E TALUDE

1.5.2.1.1. Muro De Arrimo
1.5.2.1.2. Demolição e Remoção
1.5.2.1.3. Terraplanagem
1.5.2.1.4. Contraforte
1.5.2.1.5. Drenagem
1.5.2.1.6. Instalações Elétricas, Esgoto e pluvial
1.5.2.2. Para a perfeita execução dos serviços da etapa, deverá seguir as
orientações do memorial descritivo, também deverá consultar o projeto de
reforço da fundação e planilhas orçamentarias.
1.5.2.3. O serviço deverá atender os normativos pertinentes:
a)NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho Na Indústria da
Construção;
b)NBR9061 de 09/1985 - Segurança de escavação a céu aberto;
c)NBR12752 de 12/1992 - Execução de reforço do subleito de uma via -
Procedimento;
d)NBR6122 de 09/2019 - Projeto e execução de fundações
e)NBR6118 de 04/2014 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
f)NBR14931 de 04/2004 - Execução de estruturas de concreto -
Procedimento;
g) NBR16230 de 10/2013 - Inspeção de estruturas de concreto —
Qualificação e certificação de pessoal — Requisitos;
h) NBR12655 de 01/2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle,
recebimento e aceitação - Procedimento;
i) NBR12266 de 04/1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de
tubulação de água esgoto ou drenagem urbana - Procedimento;
j)NBR16548 de 07/2017 - Materiais de impermeabilização — Determinação
da resistência à tração e alongamento;
k)NBR9574 de 12/2008 - Execução de impermeabilização;
l) NBR11682 de 08/2009 - Estabilidade de encostas;
m)NBR16920-1 de 01/2021 - Muros e taludes em solos reforçados - Parte 1:
Solos reforçados em aterros;
n)
1.5.3. ETAPA 04 – PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

1.5.3.1.1. Pavimentação

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6344/abnt-nbr12752-execucao-de-reforco-do-subleito-de-uma-via-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6344/abnt-nbr12752-execucao-de-reforco-do-subleito-de-uma-via-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5248/abnt-nbr6122-projeto-e-execucao-de-fundacoes
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5211/abnt-nbr6118-projeto-de-estruturas-de-concreto-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22627/abnt-nbr14931-execucao-de-estruturas-de-concreto-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22627/abnt-nbr14931-execucao-de-estruturas-de-concreto-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/33627/abnt-nbr16230-inspecao-de-estruturas-de-concreto-qualificacao-e-certificacao-de-pessoal-requisitos
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/33627/abnt-nbr16230-inspecao-de-estruturas-de-concreto-qualificacao-e-certificacao-de-pessoal-requisitos
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6336/abnt-nbr12655-concreto-de-cimento-portland-preparo-controle-recebimento-e-aceitacao-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6336/abnt-nbr12655-concreto-de-cimento-portland-preparo-controle-recebimento-e-aceitacao-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/32819/abnt-nbr7681-1-calda-de-cimento-para-injecao-parte-1-requisitos
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/32819/abnt-nbr7681-1-calda-de-cimento-para-injecao-parte-1-requisitos
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5906/abnt-nbr9061-seguranca-de-escavacao-a-ceu-aberto
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6344/abnt-nbr12752-execucao-de-reforco-do-subleito-de-uma-via-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6344/abnt-nbr12752-execucao-de-reforco-do-subleito-de-uma-via-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5248/abnt-nbr6122-projeto-e-execucao-de-fundacoes
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5211/abnt-nbr6118-projeto-de-estruturas-de-concreto-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22627/abnt-nbr14931-execucao-de-estruturas-de-concreto-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/22627/abnt-nbr14931-execucao-de-estruturas-de-concreto-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/33627/abnt-nbr16230-inspecao-de-estruturas-de-concreto-qualificacao-e-certificacao-de-pessoal-requisitos
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/33627/abnt-nbr16230-inspecao-de-estruturas-de-concreto-qualificacao-e-certificacao-de-pessoal-requisitos
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6336/abnt-nbr12655-concreto-de-cimento-portland-preparo-controle-recebimento-e-aceitacao-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6336/abnt-nbr12655-concreto-de-cimento-portland-preparo-controle-recebimento-e-aceitacao-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6268/abnt-nbr12266-projeto-e-execucao-de-valas-para-assentamento-de-tubulacao-de-agua-esgoto-ou-drenagem-urbana-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6268/abnt-nbr12266-projeto-e-execucao-de-valas-para-assentamento-de-tubulacao-de-agua-esgoto-ou-drenagem-urbana-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/11998/abnt-nbr16548-materiais-de-impermeabilizacao-determinacao-da-resistencia-a-tracao-e-alongamento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/11998/abnt-nbr16548-materiais-de-impermeabilizacao-determinacao-da-resistencia-a-tracao-e-alongamento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6229/abnt-nbr9574-execucao-de-impermeabilizacao
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6235/abnt-nbr11682-estabilidade-de-encostas
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/12970/abnt-nbr16920-1-muros-e-taludes-em-solos-reforcados-parte-1-solos-reforcados-em-aterros
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/12970/abnt-nbr16920-1-muros-e-taludes-em-solos-reforcados-parte-1-solos-reforcados-em-aterros
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1.5.3.1.2. Demolição e remoção
1.5.3.1.3. Movimentação de terra
1.5.3.1.4. Drenagem
1.5.3.1.5. Pavimento Intertravado
1.5.3.2. Para a perfeita execução dos serviços da etapa, deverá seguir as
orientações do memorial descritivo, também deverá consultar o projeto de
reforço da fundação e planilhas orçamentarias.
1.5.3.2.1. O serviço deverá atender os normativos pertinentes:
a)NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho Na Indústria da
Construção;
b)NBR9061 de 09/1985 - Segurança de escavação a céu aberto;
c)NBR12752 de 12/1992 - Execução de reforço do subleito de uma via -
Procedimento;
d)NBR12266 de 04/1992 - Projeto e execução de valas para assentamento
de tubulação de água esgoto ou drenagem urbana - Procedimento;
e)NBR16364 de 04/2015 - Execução de sub-base e base estabilizadas
granulometricamente com agregado siderúrgico
para pavimentação rodoviária - Procedimento;
f)NBR9781 de 01/2013 - Peças de concreto para pavimentação —
Especificação e métodos de ensaio;
g) NBR15953 de 05/2011 - Pavimento intertravado com peças de concreto —
Execução;
h) NBR9050 de 08/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos;

1.5.4. ETAPA 05 – REFORÇO ESTRUTURAL

1.5.4.1.1. Reforço Estrutural
1.5.4.1.2. Reforço estrutural – Pilares:
1.5.4.1.3. Reforço estrutural – Lajes:
1.5.4.1.4. Reforço estrutural – Formas e Escoramentos:
1.5.4.1.5. Para a perfeita execução dos serviços da etapa, deverá seguir as
orientações do memorial descritivo, também deverá consultar o projeto de
reforço da fundação e planilhas orçamentarias.
1.5.5. O serviço deverá atender os normativos pertinentes:
NBR6122 de 09/2019 - Projeto e execução de fundações;
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho Na Indústria da Construção;
NBR14931 de 04/2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento;

1.5.6. ETAPA 06 – REPAROS EM ALVENARIA

1.5.6.1.1. Reparos Na Alvenaria
1.5.6.1.2. Revestimentos – Áreas com proliferação de fungos:
1.5.6.1.3. Revestimentos – Áreas com presença de vesículas:
1.5.6.1.4. Revestimentos – Áreas com fissuras mapeadas:
1.5.6.1.5. Revestimentos – Áreas com descolamento em placas:
1.5.6.1.6. Revestimentos – Fissuras em revestimento argamassado:
1.5.6.1.7. Alvenarias não estruturais – Fissuras na interface
alvenaria/concreto por movimentações higrotérmicas:

https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/5906/abnt-nbr9061-seguranca-de-escavacao-a-ceu-aberto
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6344/abnt-nbr12752-execucao-de-reforco-do-subleito-de-uma-via-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6344/abnt-nbr12752-execucao-de-reforco-do-subleito-de-uma-via-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6268/abnt-nbr12266-projeto-e-execucao-de-valas-para-assentamento-de-tubulacao-de-agua-esgoto-ou-drenagem-urbana-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/6268/abnt-nbr12266-projeto-e-execucao-de-valas-para-assentamento-de-tubulacao-de-agua-esgoto-ou-drenagem-urbana-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/34875/abnt-nbr16364-execucao-de-sub-base-e-base-estabilizadas-granulometricamente-com-agregado-siderurgico-para-pavimentacao-rodoviaria-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/34875/abnt-nbr16364-execucao-de-sub-base-e-base-estabilizadas-granulometricamente-com-agregado-siderurgico-para-pavimentacao-rodoviaria-procedimento
https://www.normas.com.br/visualizar/abnt-nbr-nm/34875/abnt-nbr16364-execucao-de-sub-base-e-base-estabilizadas-granulometricamente-com-agregado-siderurgico-para-pavimentacao-rodoviaria-procedimento
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1.5.6.1.8. Alvenarias não estruturais – Fissuras com aberturas por ação de
carregamento vertical:
1.5.6.1.9. Alvenarias não estruturais – Fissuras devido a deformação de
elementos estruturais:
1.5.6.1.10. Alvenarias não estruturais – Fissuras devido a recalque diferencial:
1.5.6.1.11. Alvenarias não estruturais – Fissuras de origem não identificada:
1.5.6.1.12. Revestimentos e Pisos – Umidade ascendente do solo
1.5.6.2. Para a perfeita execução dos serviços da etapa, deverá seguir as
orientações do memorial descritivo, também deverá consultar o projeto de
reforço da fundação e planilhas orçamentarias.
1.5.6.2.1. O serviço deverá atender os normativos pertinentes:
a)NBR6122 de 09/2019 - Projeto e execução de fundações;
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho Na Indústria da Construção;
b)NBR14931 de 04/2004 - Execução de estruturas de concreto -
Procedimento;
c)NBR11905 de 10/2015 - Argamassa polimérica industrializada para
impermeabilização;
d)NBR8545 de 07/1984 - Execução de alvenaria sem função estrutural de
tijolos e blocos cerâmicos;
e) NBR13867 de 05/1997 - Revestimento interno de paredes e tetos com
pasta de gesso - Materiais, preparo, aplicação e acabamento
f) NBR11905 de 10/2015 - Argamassa polimérica industrializada
para impermeabilização

1.5.7. ETAPA 07 – REFORMA DA EDIFICAÇÃO

1.5.7.1.1. Piso
1.5.7.1.2. Regularização da Base
1.5.7.1.3. Piso cerâmico
1.5.7.1.4. Rodapés
1.5.7.2. Revestimento Cerâmico Banheiro I.S.M
1.5.7.2.1. Revestimento Cerâmico recepção
1.5.7.2.2. Impermeabilização
1.5.7.2.3. Pintura Látex Acrílica Em Ambientes Internos
1.5.7.2.4. Textura Acrílica Em Ambientes Externos
1.5.7.2.5. Cobertura
1.5.7.2.6. Vidro
1.5.7.2.7. Esquadria Metálica
1.5.7.2.8. Limpeza Final De Obra
1.5.7.2.9. Para a perfeita execução dos serviços da etapa, deverá seguir as
orientações do memorial descritivo, também deverá consultar o projeto de
reforço da fundação e planilhas orçamentarias.
1.5.7.2.10. O serviço deverá atender os normativos pertinentes:
a)NR 18 - Condições e Meio Ambiente de Trabalho Na Indústria da
Construção;
b)NBR13753 de 12/1996 - Revestimento de piso interno ou externo com
placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento;
c)NBR9817 de 05/1987 - Execução de piso com revestimento cerâmico;
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d)NBR13867 de 05/1997 - Revestimento interno de paredes e tetos com
pasta de gesso - Materiais, preparo, aplicação e acabamento;
e)NBR11905 de 10/2015 - Argamassa polimérica industrializada
para impermeabilização;
f)NBR14847 de 04/2002 - Inspeção de serviços de pintura em superfícies
metálicas - Procedimento;
g) NBR11702 de 09/2019 - Tintas para construção civil - Tintas, vernizes,
texturas e complementos para edificações não industriais - Classificação e
requisitos;
h) NBR14718 de 08/2019 - Esquadrias — Guarda-corpos para edificação —
Requisitos, procedimentos e métodos de ensaio;
i) NBR9050 de 08/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos;

1.6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.6.1. Todos os serviços devem ser executados em observância aos projetos
estruturais, projeto de reforço da fundação, projeto de reforço estrutural,
projeto de pavimentação e drenagem, projeto de estabilidade do muro de
arrimo e talude além de seguir as orientações do memorial descritivo e das
NBR’s necessária para a execução dos serviços.

2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. Faz-se necessária a contratação e execução da obra com intuito de
melhorar as condições e garantir segurança no atendimento aos profissionais
da Instituição da Policia Militar de Minas Gerais, Unidade de Governador
Valadares/MG. Tendo em vista que o prédio onde se localiza o NÚCLEO DE
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAUDE – NAIS, possui problemas estruturais
graves como verificado no laudo de levantamento da edificação e no estudo
preliminar e projetos básico. O edifício possui recalque diferencial e o muro
de arrimo está sofrendo sobrecarga, deixando a edificação sem estabilidade
e solidez para funcionamento, possui grande risco de ocorrência de sinistro.
2.2. A referida obra deve ser executada de acordo com o Memorial
Descritivo e planilhas orçamentarias e os Projetos de Recuperação, Reforço,
Pavimentação, anexos a este Termo De Referência.

3. DIRETRIZES GERAIS

3.1. Sinalizações e delimitações
3.1.1. O local da obra deverá ser delimitado e interditado para que não haja
passagem de usuários pelo canteiro de serviços à edificação, inclusive
contemplando sinalizações de obra para assegurar o bem-estar dos usuários
da edificação
3.1.2. Todas as instalações provisórias executadas junto ao local da obra
deverão garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança
(equipamentos de proteção individual) e higiene aos trabalhadores que serão
empregados na realização desta obra e ao público usuário, direta ou
indiretamente, das edificações, além dos equipamentos e elementos
necessários à sua execução e identificação. Em hipótese alguma os usuários
da edificação poderão adentrar ao local pelo canteiro de obras, sendo a
empresa contratada responsável em adotar essa medida de segurança.
3.2. Considerações técnicas
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3.2.1. Antes do início das obras todos as interferências com o serviço a ser
executado deverão ser estudadas e previamente elaborado o plano de ação
para intervenção.
3.2.2. Não serão aceitos materiais diferentes dos especificados. A troca de
material deverá ser autorizada pela fiscalização por escrito
3.3. Ambiente de trabalho
3.3.1. Todas as áreas sujeitas à intervenção deverão ser devidamente
protegidas de acordo com o tipo de material a ser manipulado.

A área de trabalho e a área destinada ao canteiro de obras deverão
permanecer limpas.

3.3.2. Todos os funcionários deverão utilizar, durante a realização dos
serviços, os equipamentos de proteção individual e coletivo, conforme
previsão contida na legislação vigente.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1. A licitante deverá comprovar que existe em seu quadro de pessoal,
profissionais reconhecidos nos Conselhos Regionais de Classe, detentor (es)
de atestado (s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado e
acompanhado da respectiva certidão de Acervo técnico (CAT), expedidas por
esse Conselho. A. Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedida pela entidade
profissional competente da região onde os serviços serão executados (minas
Gerais), em nome destes profissionais, é documento que comprova a
capacitação técnico-profissional.
4.2. Além disso, deverá a licitante comprovar capacidade técnica para a
execução dos serviços objeto de contratação através de declaração emitida
por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal,
estaduais, municipais ou empresa (s) privada (s), obras/serviços de
características técnicas equivalente às previstas no objeto da presente
licitação.
4.3. O licitante poderá apresentar quantos atestados assim o quiserem,
bastando apenas uma Certidão (CAT) e uma declaração.
A licitante deverá apresentar o comprovante do registro da empresa e de seu
responsável técnico na entidade profissional competente no Estado de Minas
Gerais, em nome destes profissionais, emitido com data recente, bem como
EMITIR A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA referente à
execução da obra.

5. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1.1. A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até
10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato contendo detalhamento do
serviço e dos produtos a serem utilizados, indicando os respectivos locais
para a execução, observando:
5.1.2. Início das atividades: 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato;
5.1.3. Periodicidade: 16 meses
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5.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

5.2.1. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: O NÚCLEO DE
ASSISTÊNCIA Integral À Saúde (NAIS) Da 8ª Região da Policia Militar fica
localizada à Rua Marechal Floriano, 2627, bairro de Lourdes, Governador
Valadares/MG.

6. CONDIÇÃO DE RECEBIMENTO

6.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos serviços, nos termos abaixo..
6.2. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no
Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia
dos serviços executados no período, através de planilha e memória de
cálculo detalhada.
6.2.1. As medições serão mensais e deverão corresponder a períodos, do
primeiro ao último dia de cada mês, podendo excepcionalmente,
corresponder a período inferior, nos casos em que os serviços se refiram ao
primeiro ou ao último mês de vigência do Contrato, ou ainda, em casos de
suspensão temporária do serviço, por ordem do Contratante.
6.2.2. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos
comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais
utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
6.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico/obras,
administrativo e setorial, em conjunto com a equipe de fiscalização após a
entrega da documentação acima, da seguinte forma:
6.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de profissionais técnicos competentes/designados,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade
de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates,
retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
6.3.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de
faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações
da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e
qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores
a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao
gestor do contrato.
6.3.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou
materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única
medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.
6.3.1.3.O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à
conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções
exigíveis.
6.3.1.4.A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação
definitiva dos serviços executados.
6.3.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, o fiscal de obras/equipe de fiscalização
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deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
6.3.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o
relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão
acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
6.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a
entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do último.
6.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior
não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
6.4. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento
provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o
recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços,
obedecendo as seguintes diretrizes:
6.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação
apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a
liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais
pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;
6.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas;
e
6.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalização.
6.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n°
10.406, de 2002).
6.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de
penalidades para as correções.

7. DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida
por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos
que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a
partir da data final do período de adimplemento a que se
referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
aprovados pela CONTRATANTE.

8. DO CONTRATO

8.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar
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ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei
8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.
8.2. O contrato tem vigência por [inserir prazo de vigência] meses, a partir
da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais,
podendo ser prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60
(sessenta) meses, mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe
o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.

9. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:

9.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade
competente, agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como
representante da Administração.
9.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade
na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA,
por escrito, para adoção das providências necessárias ara sanar as falhas
apontadas.
9.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades,
inexecuções ou desconformidades havidas na execução do objeto, aí
incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício
redibitório, como tal definido pela lei civil.
9.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte,
o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do
Edital, seus anexos e da proposta da CONTRATADA.
9.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de contrato,
que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão
ser observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual
nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.
9.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal
do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da
CONTRATANTE para adoção das medidas convenientes, consoante
disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº.8.666/93.
9.6.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.

10. DAS GARANTIAS

10.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:
10.1.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto.
10.1.2. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes
do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do
contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, em
valor correspondente a 5% do valor total do contrato.
10.1.3. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada
deverá apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por
caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança
bancária.
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10.1.3.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação de multa de três décimos por cento por dia (0,3%), até
o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.
10.1.3.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a
promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da
Lei n. 8.666 de 1993.
10.1.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
10.1.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e
do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
10.1.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa
ou dolo durante a execução do contrato;
10.1.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
contratada; e
10.1.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e
para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.

10.2. GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL
10.2.1. Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis) ;(90 dias - produtos duráveis) a
partir da data de recebimento do produto, sem prejuízo de outra garantia
complementar.

11. DA VISITA TÉCNICA

11.1. As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor
conhecimento das condições de execução do objeto.
11.2. A vistoria técnica será realizada nas condições estabelecidas no edital.
11.3. O fornecedor que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e
horário específico, até 02 (dois) dias antes da sessão, sendo vedada a visita
de mais de um fornecedor no mesmo momento.
11.4. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de
condições locais, ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se
for o caso, não serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a
desobrigar a sua execução.
11.5. A vistoria técnica pode ser substituída por declaração de que o licitante
tem pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à
natureza dos serviços.

12. OBRIGAÇÕES ESPECIFICAS DAS PARTES

12.1. DA CONTRATADA
12.2. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
12.3. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.
12.4. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.



３０

12.5. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou
em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos serviços empregados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato.
12.6. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com
as normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.
12.7. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e
descarregamento dos materiais necessários a prestação, se houver.
12.8. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de
Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários
ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar
os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na
qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência e
em sua proposta.
12.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à entidade
estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua
integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso
exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos.
12.10. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na
prestação dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em
vigor e na forma exigida neste termo de referência.
12.11. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
12.12. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de
Referência.
12.13. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
12.14. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para
representá-lo no local da execução do objeto contratado.

12.15. DO CONTRATANTE

12.16. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.
12.17. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
12.18. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.
12.19. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução
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dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
12.20.Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
12.21. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA
12.22. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
12.23. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
12.24. Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso
necessário.

13. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto
Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e no Decreto Estadual nº
48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
13.1.1. advertência por escrito;
13.1.2. multa de até:
13.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor do objeto não executado;
13.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após ultrapassado o
prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado objeto, ou entrega
com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é
destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das especificações
contratadas;
13.1.2.3. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais
ou norma da legislação pertinente.
13.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
13.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
13.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
13.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 16.1.1, 16.1.3, 16.1.4, 16.1.5.
13.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente
13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº
14.184, de 2002.
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13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.
13.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.
13.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no
mesmo processo administrativo sancionatório.
13.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no
Cadastro Geral de Fornecedores no âmbito da administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
13.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:
13.8.1. Retardarem a execução do objeto;
13.8.2.Comportar-se de modo inidôneo;
13.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
13.8.3.Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
13.8.4.Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de
2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo
administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização –
PAR.

14. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

14.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei
Federal nº 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual
nº 48.012/2020: § 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor
máximo aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

INTEGRAM ESTE TERMO DE REFERENCIA, PARA TODOS OS FINS E EFEITOS, OS
SEGUINTES ANEXOS:

1 Anexo I – Memorial Descritivo;
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2 Anexo II – Planilha orçamentaria, composição de custo, composição de

BDI, Cronograma Físico-Financeiro;

3 Anexo III – Projeto Arquitetônico e complementares que devido a

extensão do tamanho do documento, poderá ser requerido através do

EMAIL 8rpm.compras@gmail.com.

Governador Valadares/MG, 08 de outubro de 2021.

Josimar de Almeida Ferreira
Engenheiro Civil

CREA MG 173.723/D
Esp. em Avaliações e Perícias de Engenharia

William Martins Valente Muniz
Engenheiro Civil

CREA MG 173.653/D
Esp. em Eng. Diagnóstica: Patologia e Perícia da Const. Civil

mailto:8rpm-compras@pmmg.mg.gov.br
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
PROPOSTA COMERCIAL PARA O TOMADA DE PREÇOS 01/2021 - 8ª RPM

(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA

PROPOSTA
PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social
CNPJ
Endereço
Telefone/Fax
Nome do Signatário
Estado civil do Signatário
Identidade do Signatário
Nacionalidade do Signatário
CPF do Signatário

LOTE ÚNICO

MATERIAL
VALORES
UNITÁRIOS

VALORES TOTAIS

Conforme especificação do edital

sem ICMS com ICMS sem ICMS com ICMS

R$ R$ R$ R$

Prazo de Entrega/Serviço Conforme definido em contrato.
Prazo de Validade da

Proposta
Mínimo 60 (sessenta) dias após a data de realização da
licitação.

Local de serviço/entrega Avenida Minas Gerais, n. 2.100, 2º Piso, bairro Maria
Eugênia, Governador Valadares/MG, CEP 35.057-760

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários,
encargos sociais e fiscais, bem como frete até o destino e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou
de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos.
OBSERVAÇÕES: Os campos “Valores com ICMS” deverão ser preenchidos por todos os
proponentes e os campos “Valores sem ICMS” deverão ser preenchidos apenas pelos
fornecedores mineiros optantes pelo simples nacional, conforme determina a Resolução
conjunta n º 3.458, de 22 de julho de 2.003, das Secretarias de Estado da Fazenda e de
Planejamento e Gestão, que regulamenta a isenção de ICMS para este caso.

Local e data.

_________________________________
Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO III - MODELOS DE DECLARAÇÕES
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à
______________________ , declara, sob as penas da lei, que, até a presente data,
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
DECLARAÇÃO DE MENORES

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à
______________________ , declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,
na forma da lei.
Data e local.

______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA A VISITA

TOMADA DE PREÇOS N. 01/2021

___________________________, responsável legal da empresa _________________,
CNPJ n. ________________, endereço _______________________, telefone
_________________, fax ______________, e-mail _____________________,

DECLARA que renuncia à visita aos locais e as instalações para a prestação dos
serviços constantes do objeto do Edital do Processo nº 1261556 000033/2021 Lote Único,
pois considera que as informações apresentadas no processo são suficientes para a
elaboração da proposta comercial, assim como para a consequente realização dos
serviços

Local e data.____________________________________

Assinatura do Representante Legal da Empresa

Carteira de Identidade - Órgão expedidor

Endereço (se inexistente no papel impresso)
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ANEXO IV - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atesto para os devidos fins de comprovação, conforme prevê o subitem

7.4.2, do Edital de TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021, Processo de Compra

1253826 - 0030/2021, que o Senhor _____________________________________,

portador da Carteira de Identidade____________________ e

CPF___________________, representante da empresa

__________________________________________, visitou o NAIS/GV, situada à

Rua Marechal Floriano, 2627, Bairro Lourdes, Governador Valadares/MG., com o

intuito de verificar as instalações da mesma e tomar ciência de todos os serviços a

serem executados, conforme especificações contidas nos Anexos I e II do

instrumento convocatório e planilha disponibilizados.

Governador Valadares/MG, ___ de de 2021.

______________________________

Assinatura do responsável
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ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO nº _____/2021

Contrato de prestação de serviço, que entre si
celebram o Estado de Minas Gerais, por meio da
Oitava Região de Polícia Militar e a empresa
_______________________.

O Estado de Minas Gerais, por meio do(a) Oitava Região de Polícia Militar,com sede
no(a) [inserir endereço completo], na cidade de [inserir cidade]/Estado de [inserir
Estado], endereço de correio eletrônico: [inserir e-mail], inscrito(a) no CNPJ sob o nº
[inserir nº do CNPJ], doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representado pelo [inserir nome do representante do contratante], inscrito no CPF
sob o nº [inserir nº do CPF] Resolução de competência nº [inserir nº da resolução de
delegação de competência] e a empresa [inserir nome da empresa], endereço de
correio eletrônico [inserir e-mail], inscrito(a) no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ – sob o número [inserir nº do CNJP], com sede na [inserir nome da
cidade sede da empresa], neste ato representada pelo Sr(a). [inserir nome do
representante da contratada], inscrito(a) no CPF nº [inserir nº do CPF], doravante
denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente da
TOMADA DE PREÇOS nº [inserir nº/ano], que será regido pela Lei Federal nº
10.520/2002, Decreto Estadual n° 48.012/2020, [inserir legislação específica
pertinente à contratação], e subsidiariamente pela Lei federal nº. 10.520, de 17 de
julho de 2002, Lei estadual nº. 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Complementar
federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, pelos Decretos estaduais no. 44.786,
de 18 de abril de 2008, nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e alterações
posteriores, e nº. 44.630, de 03 de outubro de 2007, pela Resolução Conjunta
SEPLAG /SEDE/JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007, pela Resolução
SEPLAG nº. 58, de 30 de novembro de 2007, aplicando-se ainda, subsidiariamente,
a Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores,
aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao
objeto, ainda que não citadas expressamente.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a
realização de reforma, recuperação de pavimentação, reforço de muro de
arrimo e reforço da fundação, recuperação da estrutura de concreto armado,
e reparos em alvenaria do NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À
SAÚDE – NAIS, da 8ª RPM, Unidade de Governador Valadares-MG, com
local de intervenção situado na Rua Marechal Floriano, nº 2441, bairro
Lourdes, CEP 35.030-330, Município de Governador Valadares/MG no
decorrer do exercício financeiro do ano de 2021, que serão prestados nas condições
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da TOMADA DE PREÇOS nº 01/2021 e
à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará pela prestação de serviço, conforme especificado na
Proposta de Preço, de total responsabilidade da CONTRATADA, o valor total
estimado de R$ ............... (...................................), com base nos preços indicados
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na Proposta, inclusos todos os custos e despesas necessários ao cumprimento
integral do objeto deste Contrato.
Parágrafo único: No preço avençado nesta cláusula encontram-se incorporados
todos os impostos, encargos, obrigações, taxas e demais despesas que, direta ou
indiretamente, tenham relação com o objeto deste Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO
O serviço deverá ser prestado/realizado/executado no prazo máximo de 16 meses
(tempo estipulado para execução da obra/serviço), após a solicitação da contratante
através da nota de empenho da despesa e deverá ser junto a CPARM
(Almoxarifado), é de responsabilidade da Empresa prestar/realizar/executar os
serviços no Núcleo de Assistência Integral à Saúde (NAIS) da 8ª Região da
Polícia Militar (RPM), situado à Rua Marechal Floriano, nº 2627, bairro Lourdes,
CEP 35.030-330, nesta cidade de Governador Valadares, em dias úteis, no
horário de 08h00min às 12h ou de 13:30h às 17h, exceto às quartas-feiras, quando
o horário será de 08h30min às 13h.
CLÁUSULA QUARTA - DA GARANTIA DO MATERIAL
É de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as garantias previstas em lei
sem prejuízo de outras condições estabelecidas no Instrumento Editalício que rege a
presente aquisição e também a CONTRATADA assegura imediata garantia.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI) da 8ª
RPM, após a execução/recebimento do serviço/material e aceito pela Comissão
Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) do almoxarifado da
8ª RPM, através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por
meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do
beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil,
Bradesco, Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil), no prazo de 30 (trinta) dias após
a data do recebimento definitivo, pela CONTRATANTE, acompanhado dos
documentos fiscais, se não houver outro prazo estabelecido no Anexo I, de acordo
com o Artigo 1º, do Decreto estadual nº 40.427 de 21 de junho de 1999.
§ 1º - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o
pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro - rata tempore”
do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice que
venha substituí-lo, conforme a legislação vigente.
§ 2º - Na ocorrência da necessidade de providências complementares por parte da
CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-
se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não
será devida atualização financeira.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas de aquisição do objeto indicado na Cláusula Segunda deste contrato
correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo, bem como nas demais
dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2021 correspondentes ao objeto
licitado, neste exercício e nos exercícios futuros:

1251.10.302.037.2023.0001.4.4.90.39.22.0.49.2
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações das partes:
I - DA CONTRATADA
a) Prestar o serviço constante deste termo, quando solicitado, no local determinado
e de acordo com os prazos estabelecidos, contados a partir da data do recebimento
da solicitação da administração da Unidade Contratante, através de e-mail
endereçado à contratada;
b) responsabilizar-se por todos os ônus relativos ao fornecimento dos materiais e
serviços a si adjudicado, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega
no local de destino;
c) cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas,
mantendo todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros,
provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
contratados ou prepostos, envolvidos na execução do contrato;
e) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;
f) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à
CONTRATANTE ou a terceiros, tendo como agente da CONTRATADA, os
prepostos.
g) Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer multas ou despesa de qualquer
natureza imposta à CONTRATADA em decorrência de descumprimento de qualquer
cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte.
h) o fornecedor mineiro optante pelo Simples Nacional, que se beneficiar da isenção
do ICMS conforme normas em vigor e for declarado vencedor do certame Licitatório,
caso mude a opção do regime de tributação, deverá informar a CONTRATANTE e
estará sujeito as regra do Decreto nº. 43.349, de 30 de maio de 2003, que isenta os
fornecedores mineiros do ICMS, ou seja, o valor do ICMS deverá ser destacado
como desconto na emissão da nota fiscal.
i) Entregar e executar os materiais/serviços nos locais determinados pela
CONTRATANTE e de acordo com os prazos, especificações e condições constantes
no instrumento convocatório e neste contrato, responsabilizando-se por eventuais
prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula estabelecida neste
Contrato.
j) Entregar e executar os materiais/serviços nos prazos estipulados na Cláusula
Quarta deste Contrato, a contar do recebimento da Nota de Empenho ou
Autorização de Fornecimento.
k) Comunicar antecipadamente a data e horário para execução do serviço, não
sendo aceitos os materiais/serviços que estiverem em desacordo com as
especificações constantes deste instrumento; Substituir, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis e sem ônus para a CONTRATANTE, os produtos devolvidos em razão de
divergências entre o material/serviços entregue/executados e as especificações
contidas nesta Ata, sujeitando-se, ainda, às sanções cabíveis.
l) observar para o transporte seja ele de que tipo forem às normas adequadas
relativas a embalagens, volumes, etc.
m) fornecer, juntamente com o material/serviço, toda a sua documentação fiscal e
técnica e seus respectivos termos de garantia.
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n) Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em
parte, os fornecimentos em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da sua execução;
o) Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pela CONTRATANTE, referentes à forma de fornecimento dos serviços
e ao cumprimento das demais obrigações assumidas neste Contrato;
p) contratar funcionários com bons antecedentes, reservando-se ao
CONTRATANTE o direito de impugnar aquele que a seu juízo, não preencha as
mínimas condições exigíveis;

DA CONTRATANTE

Obriga-se a CONTRATANTE:

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

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

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

d) observar, para que durante a vigência contratual, sejam cumpridas as obrigações
assumidas pela CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no processo licitatório;

e) realizar o pagamento no prazo estipulado, após a conclusão e entrega definitiva
dos materiais.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execução do objeto, sujeitará o CONTRATADO às penalidades
previstas no artigo 38 do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os
artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, além da previsão do art. 12, da Lei
Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08, a saber:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta
do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas,
e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção;

ll - MULTA MORATÓRIA, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos
seguintes percentuais:
a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do serviço realizado com atraso;
b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de
atraso superior a 30 (trinta) dias;

lll - MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de
20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado e/ou material não
entregue, ou entregue com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a
que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações
contratadas;
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lV - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e impedimento de
contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos do art. 12, da
Lei Estadual nº 14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08.
V - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;
VI As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por
provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no
contrato;
VII A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções,
conforme disposto no parágrafo 4º, do art. 38, do Decreto Estadual nº 45.902/12.
Vlll - O valor da multa aplicada deverá ser pago pela CONTRATADA por meio de
emissão Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida
de Processo Administrativo Punitivo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício
dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
lX - O valor da multa aplicada será corrigido monetariamente por meio da taxa
SELIC, a partir da constituição em mora da CONTRATADA, após a data de
vencimento do DAE. Neste caso, novo DAE com o valor corrigido será emitido para
fins de COBRANÇA ADMINISTRATIVA.
X - Caso o pagamento da multa não seja realizado até o vencimento do DAE emitido
por ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de
eventuais pagamentos ainda não efetuados pela CONTRATANTE em favor da
CONTRATADA.
XI O valor da multa poderá ser descontado da garantia prestada pela Contratada
XIl O valor da multa poderá, ainda, Sr cobrado judicialmente.
Xlll - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados
por motivo de força maior ou caso fortuito.
XlV – Consideram - se motivos de força maior ou caso fortuito: epidemias,
fenômenos meteorológicos de vulto, atos de inimigo público, guerra, revolução,
bloqueios, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao
controle razoável de qualquer das partes contratantes;
XV - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou
em parte, quando o atraso na execução/entrega do serviço/bem for devidamente
justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo,
este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.
XVl - A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de
Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, após processo
administrativo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se
enquadrar nas situações previstas nos artigos 45 e 46, do Decreto Estadual nº
45.902/12.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo Almoxarife da 8ª RPM
agente do CONTRATANTE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá
velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no edital,
na proposta da CONTRATADA e neste instrumento. Em caso de eventual
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irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente
fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito,
bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou
defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total,
do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA;
§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela
lei civil;
§ 2º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os
serviços/materiais, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus
anexos e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA
O presente Contrato terá seu prazo de vigência até 31 de dezembro 2021, a partir
da data de publicação do no Diário Oficial-MG do resumo/extrato do contrato, pela
absorção total do objeto, sem prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula
Quinta.

PARÁGRAFO ÚNICO - Da ALTERAÇÃO
O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações
contratuais, bem como acréscimos e supressões, mediante Termo Aditivo, nos
termos do § 1º do artigo 65, da Lei federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Das decisões proferidas pela Administração caberão:
I - Recurso, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do
ato, nos casos de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa
ou rescisão do contrato;
II – Representação, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da
decisão, de que não caiba recurso hierárquico;
III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da
intimação do ato.
Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de
quem praticou o ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de
05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à
autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser proferida no prazo de 05
(cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de
responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos
previstos nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal Nº. 8.666/93, e
amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II, combinado com o artigo 78 da
mesma Lei.
§ 1º - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a
CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor
dos prejuízos comprovados;
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§ 2º - Fica acordado amigavelmente que ao encerramento da vigência do contrato,
havendo saldo remanescente, o contrato será rescindido mediante termo rescisão,
não havendo, portanto direito à execução na sua totalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS.

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

II Fica proibido à CONTRATADA subcontratar, parcial ou totalmente a execução
deste contrato, exceto contratar parcialmente a aquisição de materiais, sendo estes
manifestados por escrito e serão analisados pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 QUINTA - 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.

Governador Valadares, _____ de_________________ de 2021.

CONTRATANTE
(Nome completo, CPF e RG)

CONTRATADA
(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA
(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA
(Nome completo, CPF e RG)
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ANEXO VI – MEMORIAL DESCRITIVO

MALTA PROJETOS E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME
CNPJ: 19.900.186/0001-63

MEMORIAL DESCRITIVO – NAIS

8ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR – RPM

GOVERNADOR VALADARES/MG
NOVEMBRO DE 2021
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1. APRESENTAÇÃO

2. A Malta Projetos e Avaliação de Imóveis LTDA-ME é uma empresa prestadora de
serviços e consultoria em engenharia civil, atuante, principalmente, no Vale do Rio
Doce e Vale do Aço, tendo como principal seguimento os serviços de avaliações de
imóveis urbanos, vistorias, inspeções, auditorias, perícias e consultorias na
construção civil e, também, atuante em execução de obras e reformas civis.

3. Popularmente conhecida por Malta Engenharia, a empresa tem como sócio-diretor o
engenheiro civil Josimar de Almeida Ferreira, inscrito no CREA/MG sob registro
173.723/D, graduado em 2013 pela Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE,
especialista em Avaliações e Perícias de Engenharia pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais – PUC Minas. Ainda, compondo o quadro técnico da
empresa, o engenheiro civil William Martins Valente Muniz, inscrito no CREA/MG sob
registro 173.653/D, graduado em 2013 pela Universidade Vale do Rio Doce –
UNIVALE, especialista em Engenharia Diagnóstica: Patologia e Perícias na
Construção Civil pela Universidade Paulista – UNIP.

4. Até o momento da edição deste documento, a sede da empresa está localizada à
Avenida Veneza, nº 760, bairro Grã-Duquesa, CEP 35.057-730, nesta cidade de
Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, e possui os seguintes contatos:

 (33) 3756-5534 (escritório)

 (33) 98837-2276 (whatsapp escritório)

 maltaengservico@gmail.com

5. Este documento trata de explanar os procedimentos à serem executados no Núcleo
de Assistência Integral à Saúde (NAIS) da 8ª Região da Polícia Militar (RPM), situado
à Rua Marechal Floriano, nº 2441, bairro Lourdes, CEP 35.030-330, nesta cidade de
Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, referentes à processo licitatório nº
1250.01.0010175/2020-26, e, somente pode ser interpretado na presença dos demais
projetos, laudos e relatórios que compõe este processo.

6. INFORMAÇÕES BÁSICAS

7. Este Estudo Preliminar compõe o Processo 1250.01.0010175/2020-26 qual
corresponde a demanda relacionada a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ARQUITETURA/ENGENHARIA DESTINADA A APRESENTAR SOLUÇÃO PARA
AS PATOLOGIAS EXISTENTES NO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À
SAÚDE (NAIS) DA 8ª RPM, ELABORANDO PROJETOS DE REFORÇO
ESTRUTURAL, ESTUDO GEOTECNICO DO SOLO (SONDANGEM), MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO.
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8. LOCAL

I.

9. O NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA Integral À Saúde (NAIS) Da 8ª Região da Policia
Militar fica localizada à Rua Marechal Floriano, 2441, bairro de Lourdes,

Governador Valadares/MG.

10. SETOR REQUISITANTE

11. 8ª REGIÃO DA POLICIA MILITAR – COMPRAS

Figura 1 - Croqui de Localização
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12. OBJETIVO

13. O presente documento tem por objetivo orientar, regulamentar e tanto quanto
possível, determinar e caracterizar perfeitamente as disposições de natureza
executiva a serem observadas no desenvolvimento dos serviços referentes a
Reforma e Recuperação da estrutura do Núcleo de Assistência Integral À Saúde
(NAIS).

14. GENERALIDADES

15. Em hipótese alguma poderá ser realizado serviços de intervenção no Núcleo de
Assistência Integral à Saúde (NAIS), antes da contratação de empresa especializada,
por meio de edital, para a realização dos serviços de recuperação, reparação e
reforma. Qualquer alteração implicará em modificação dos projetos já desenvolvidos.
Os projetos desenvolvidos têm validade de 01 (um) ano para a contratação dos
serviços. Após esse período e não tendo sido realizada a contratação de empresa
especializada para a execução, deverá ser realizado nova análise para atualização
dos projetos e estudos elaborados.

16. Toda mão de obra e todos os materiais serão de boa qualidade e obedecerão às
especificações correspondentes. Quando não forem especificadas, obedecerão às
normas técnicas. Toda a mão de obra e materiais ficarão sujeitos a aprovação por
parte da Fiscalização.

17. A cor da tonalidade das pinturas, pisos, revestimentos, peças de acabamento e
demais detalhes pertinentes devem ser previamente submetidos a aprovação da
Fiscalização.

18. É de total responsabilidade da empresa executante da obra o total conhecimento dos
projetos de arquitetura e complementares, detalhes construtivos, normas de trabalho
e impressos.

19. O documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas.

20.As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto ao Fiscal da Obra e na
sua falta o Responsável Técnico dos projetos e\ou preposto administrativo da obra.

21. Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações
apresentadas, observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de
Segurança do Trabalho.

22.Qualquer falha decorrente da execução e não conformidade com projetos, planilha e
memorial poderá ser cobrada a correção a qualquer tempo pela CONTRATANTE.

23.Cabe ao contratado elaborar, de acordo com as necessidades da obra, projetos
complementares e detalhamentos de execução e que serão previamente examinados
e autenticados pela Administração Pública Militar contratante, se for o caso.

24.O preposto do contrato deverá entrar em contato com o setor de engenharia e a
empresa vencedora, após a assinatura do contrato e antes do início da reforma, a fim
de agendar reunião para entrega de documentos e esclarecimento de dúvidas.
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25.A empresa deverá manter em seu canteiro de obras o diário de obras rigorosamente
atualizado.

26.A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao
risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as
disposições contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI.

27.O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra
roubo e incêndio e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar
condições adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros.

28.É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem
que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com a
fase da obra.

29.A observância do estabelecido na NR18 não desobriga os empregadores do
cumprimento das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho,
determinadas na legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras
estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

30.Caso os materiais a serem utilizados na obra, forem diferentes dos especificados em
projetos, memorial ou na planilha, a empresa contratada deverá apresentar laudo
técnico dos materiais que serão utilizados e os mesmos deverão ser submetidos à
aprovação técnica.

31. O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem
nativa, deverá ser de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável,
conforme Decreto Estadual 44903/08.

32.Os termos usados como referência neste documento (obra, reforma, serviços,
intervenção, etc.) são termos técnicos utilizados na engenharia e arquitetura,
independente dos empreendimentos executados.

33. Ao final da obra a empresa deverá fornecer a Contratante o Manual de Uso das
Instalações com as devidas notas fiscais e garantias.

34.

35. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

36. A Contratada deverá manter para administração local da obra no mínimo um
Engenheiro Auxiliar de obra, com carga horária de 02 (duas) horas por dia, e demais
pessoal, a fim de garantir a supervisão e a execução dos serviços dentro da melhor
técnica e segurança. Será necessária equipe de topografia no início das obras em
período de duas semanas.

37. Os profissionais deverão apontar no diário de obras as tarefas realizadas bem como
das equipes e suas atividades

38. Caberá ao engenheiro auxiliar da obra e a equipe de topografia a compatibilização
dos projetos e obra, esclarecendo as divergências e quando necessário, averiguar o
uso adequado de equipamentos mínimos de segurança para cada atividade, de
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acordo com as normas de segurança vigentes. Todas as soluções necessárias
deverão ser comunicadas à fiscalização da Contratante, sempre mediante aprovação.

38.1. Instalação Da Obra

39. As providências necessárias para as ligações provisórias, deverão ser antecipadas a
sua execução, principalmente as que implicarem em permissões ou licenciamentos.
Se forem utilizadas as redes existentes, deverá ser acordado com a Administração da
8º Núcleo De Assistência Integral À Saúde (NAIS) da 8º RPM a maneira de como as
mesmas serão disponibilizadas, e deverão receber manutenção necessária para que
sua operação ocorra de maneira segura pela contratada. Todas as ligações deverão
estar em conformidade com as normas das concessionárias prestadoras dos serviços,
bem como da Prefeitura Municipal de Governador Valadares/MG.

39.1. Mobilização e Desmobilização

40.O canteiro de obras referente aos serviços, para efeito deste Memorial Descritivo,
compreende todas as instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada,
com a finalidade de garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e
higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execução da
obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e
identificação.

41. A instalação do canteiro de obras deverá ser orientada pelo PREPOSTO
ADMINISTRATIVO DA OBRA que aprovará ou não as indicações das áreas para sua
implantação física, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local das obras
informando-se das condições existentes.

42.Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de serviços, alguma instalação cedida
pela CONTRATANTE, tal instalação, ao término da obra, deverá ser entregue limpa,
pintada e em perfeito estado de conservação à CONTRATANTE.

43. A utilização das instalações físicas existentes na PMMG como: vestiários, refeitórios,
depósitos de materiais e outras instalações pela empresa contratada poderá ser
aceita sendo realizado o estorno do recurso no valor de planilha.

44. A CONTRATADA deverá apresentar a disposição física do canteiro de obras e
submetê-lo à aprovação do PREPOSTO ADMINISTRATIVO DA OBRA, dentro do
prazo legal, após a data de emissão da ordem de serviço, anteriormente ao início dos
serviços.

45. No canteiro de obras deverão ser mantidos: diário da obra, projeto executivo completo,
edital, contrato, planilha, ordem de serviço inicial, cronograma, plano de segurança,
anotação de responsabilidade técnica (ART) da obra, inscrição no INSS, alvará de
instalação

46. Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em
permanente estado de limpeza, higiene e conservação inclusive a edificação durante
a retirada e inserção de materiais.
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47. A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento
de cada parte diária. Para definir com clareza o período de vigência do Diário da Obra,
a FISCALIZAÇÃO formalizará os termos de abertura e encerramento, em páginas
separadas somente para este fim.

47.1. Instalações Provisórias

48. Em espaço a ser acordado com a Fiscalização, deverá ser instalado o contêiner para
almoxarifado, escritório e vestiário, fechado e coberto, cabendo à contratada, a
respectiva manutenção, a responsabilidade da guarda, a integridade e sua limpeza.

49. Todos os equipamentos e ferramentas, tais como: guindastes, andaimes, betoneiras,
guincho, serra circular, vibrador, etc. Serão de inteira responsabilidade da Contratada.

50.Para o abastecimento de água e energia, devera a CONTRATADA, fazer o pedido
junto a concessionaria local das instalações provisória, fornecendo o padrão de
energia, cavalete do hidrômetro e demais materiais necessários para a devida
instalação.

50.1. Instalações de placa da obra

51. A placa de identificação do exercício profissional deverá ter dimensão de 2,00x1,50 m
e conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos:

a) Nome do responsável técnico da obra e seu registro profissional no Conselho
Regional, inclusive região;

b) Nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo
com o seu registro no Conselho Regional;

c) Nome da obra

d) Valor da Obra

e) Prazo da Obra

f) Logomarca da PMMG

g) Logomarca da empresa responsável

52.A placa deverá ser em chapa galvanizada 0,22 afixadas com rebites 540 e parafusos
3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20 pintadas na frente
e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.

53. O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame,
cabendo a colocação e conservação das mesmas ao responsável técnico pela
execução.
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54. MURO DE ARRIMO

54.1. Demolição e Remoção

a) Remoção do pavimento poliédrico, utilizando alavancas manuais para descalçar as
peças, não as danificando para posterior recolocação. Carga manual ou mecanizada
com auxílio de pá-carregadeira, depositadas adequadamente em local e na forma
indicadas para reaproveitamento do pavimento retirado. Estima-se uma taxa de
reaproveitamento de 60%;

55. Área a ser removida indicada em projeto executivo.

b) Remoção do guarda corpo para substituição. Poderá realizar o reparo, o guarda corpo
deverá atender a NBR 14.718;

c) Deverá realizar a remoção dos cabos elétricos constante enterrada do solo, onde
necessitará de fazer escavação;

56. Área de escavação indicada em projeto executivo.

d) Deverá realizar a remoção dos tubos de esgotos enterrado no solo, onde necessitará
de fazer escavação;

e) Deverá realizar a demolição das caixas de esgoto e passagem, onde necessitará de
fazer escavação;

f) Deverá realizar a remoção dos tubos de água pluvial enterrado no solo, onde
necessitará de fazer escavação;

57. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).

57.1. Terraplanagem

a) Remoção do aterro existente;

b) Preparo do terreno com execução de escalonamento (30 cm x 50 cm) com inclinação à
30º, para recebimento do reaterro;

c) Reaterro com material selecionado, com compactação em camadas de 20 cm,
observando o que preconiza a norma de execução de aterro ABNT NBR 5.681/2015
(Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações), utilizando
material de jazida que atendam ao que determinam as normas DNIT 172/2016-ME
(Ensaios de Solos – Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras
não trabalhadas) e ABNT NBR 12.770/1992 (Ensaio de Solo Coesivo – Determinação
da Resistência à Compressão Não Confinada), a saber:

i. Camada de aterro com Índice Suporte Califórnia (ISC) mínimo de 8%. Nos
locais onde o valor de expansão do solo for maior que 2%, deve-se
obrigatoriamente substituir o mesmo por um solo argilosos com expansão
menor que 2% e ISC igual ou superior a 8% - (DNIT 172/2016-ME);
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ii. Módulo de resiliência > 1.700 kgf/cm² - (DNIT 172/2016-ME);

iii. CBR mínimo de 8% - (DNIT 172/2016-ME);

iv. Expansão máxima de 2% - (DNIT 172/2016-ME);

v. Granulometria >35% passando na peneira #200 - (DNIT 172/2016-ME);

vi. LL (%) de 41 máximo - (DNIT 172/2016-ME);

vii. IP (%) de 11 mínimo - (DNIT 172/2016-ME);

58. Camada de aterro, realizar o ensaio tal que sejam atendidas as seguintes
características:

viii. Peso especifico (Ɣ) = 17,00 kN/m³ - (NBR 12.770/1992);

ix. Ângulo de atrito interno (φef) = 25,00º - (NBR 12.770/1992);

x. Coesão do solo (cef) = 30,00kPa - (NBR 12.770/1992);

d) Correção do aterro abaixo do muro de arrimo (talude), com plantio de grama esmeralda
em tapetes.

e) Elaboração de Laudo Técnico de Controle Tecnológico. É obrigatório o controle
tecnológico das obras de aterro, sendo indispensável à apresentação do Laudo
Técnico de Controle Tecnológico e dos resultados dos ensaios realizados em cada
etapa do aterro, conforme normativas da ABNT ou DNIT, pela empresa contratada
para execução dos serviços e entregues obrigatoriamente à Contratante:

i. ABNT NBR 7.182/1986 – Ensaios de Compactação – Aterro;

ii. ABNT NBR 7.185/1986 – Solos – Determinação da massa especifica – In
Situ – Método frasco de areia (Grau de compactação) – Aterro.

f) Execução da pavimentação

59. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).

59.1. Contraforte

60. Deverá executar o contraforte do lado interno do muro de arrimo, com vigas do lado
externo, conforme indicado em projeto.

60.1. Drenagem

a) Manter os drenos existentes no corpo do muro de arrimo;

b) Impermeabilizar a face do muro de arrimo que receberá o reaterro, com manta asfáltica
com espessura de 4mm, respeitando os drenas existentes livre desta;



５５

c) Executar a colocação da manta drenante (MacDrain FP – Maccaferri) com execução
de colchão drenante composto por Tubo Dreno Corrugado PEAD Ø 100 mm,
direcionado ao sistema pluvial, envolto por brita #1 e pela mesma manta drenante,
localizado sobre viga baldrame;

d) Execução da canaleta ½ manilha de concreto simples (Ø 400 mm) ao longo da base do
muro de arrimo;

61. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).

61.1. Instalações Elétricas, Esgoto e pluvial

62. Relocação dos dispositivos de drenagens, rede de esgoto, rede elétrica, dentro do
aterro conforme projeto “as built”;

63. REFORÇO DA FUNDAÇÃO

63.1. Demolição e remoção

a) Localizar os pilares existentes (projeto original) e demolir o piso e contrapiso ao seu
redor, utilizando martelete rompedor, abrindo o suficiente para possibilitar a execução
das sapatas. Elementos de concreto armado da estrutura como vigas baldrame, pilares,
estacas não devem ser demolidos em hipótese alguma;

b) Apicoar a superfície da estaca com intuito de criar uma ponte de aderência entre o
concreto já endurecido (concreto velho) com o fluido a ser despejado posteriormente;

63.2. Infraestrutura

a) Executar escavação manual em material de primeira categoria, terra em geral, até
profundidade que permita executar a geometria das sapatas. Esta profundidade pode
ser somente os 30 a 40 cm necessários para embutir a sapata ao nível do solo, ou
caso seja necessário ultrapassar baldrames existentes, deve-se escavar a
profundidade de 30 a 40 cm especificada em projeto mais a profundidade do baldrame
existente, de modo a executar a sapata aderida ao fuste da estaca com o mínimo de
abalo nos baldrames/paredes existentes. Não deverá ser executada mais de duas
sapatas ao mesmo tempo, sem que ocorra cimbramento da região que está sendo
reforçada;

b) Executar reforço do solo, com injeção de nata de cimento, a fim de proporcionar ao
solo em que as sapatas estarão apoiadas, uma capacidade resistente igual ou superior
à 1,80kgf/cm²;

c) Compactar mecanicamente, com soquete compactador tipo “sapo”, o leito já em
profundidade desejada.

d) Regularizar e nivelar o leito com concreto magro, para posterior recebimento do fundo
da sapata;
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e) Executar a armação das sapatas seguindo de forma rigorosa o disposto em projeto;

f) Proceder com a limpeza das formas com água, anterior à concretagem das sapatas,
com finalidade de livrá-las de impurezas como poeira ou outros detritos que possam ter
invadido a forma durante o processo de confecção das etapas anteriores e também
umedecer as formas e concreto magro do leito para evitar a excessiva absorção de
água do concreto pelos demais materiais;

g) Proceder com a concretagem das sapatas, utilizando concreto com Resistencia
característica à compressão (fck) igual ou superior à 30,00 MPa, Módulo de
elasticidade secante (Ecs) igual ou superior à 2.3000,00 MPa e Slump máximo de 10
cm (± 2cm), despejando-o em forma úmida (pós lavagem) e vibrado com
reposicionamento do mangote vibrador dentro das formas, até que ocorra a visível
conclusão do processo de abatimento do concreto. O tempo do mangote vibrador em
contato com o concreto não deve exceder 15 segundos para cada sapata;

h) A desforma das sapatas pode ocorrer após 24h da conclusão da concretagem das
sapatas. A cura deve ser feita no mínimo nos primeiros 3 dias, sendo ideal que ocorra
durante os primeiros 7 dias. Para as sapatas em questão, o projetista sugere que estas
sejam abundantemente molhadas no primeiro dia e depois cobertas com lona ou areia
e molhadas uma vez por dia durante os próximos 3 dias;

63.3. Injeção de nata de cimento

64. Execução de um furo com diâmetro mínimo de 3”, que atravessa a camada a ser
tratada em cada fundação.

65. Colocação de um tubo de PVC rígido com diâmetro interno entre 1” e 1½”,
devidamente preparado com válvulas-manchete, com espaçamentos entre 30 e 100 cm.
Injeta-se o material até o preenchimento total do espaço anelar entre o tubo de PVC e o furo
(bainha).

66. Com auxílio de um obturador duplo, a partir da válvula-manchete inferior, executa-se
a injeção, que irá promover o rompimento da bainha e a introdução de um volume pré-
determinado de material no solo, em tantas fases quantas forem necessárias

67. Os furos são dispostos em planta, segundo distribuição geométrica que procura
minimizar as interferências com obstáculos existentes, bem como abranger as áreas a
serem tratadas. Para cada local são definidas algumas etapas de injeção nos furos. Em
geral, a abrangência inicial da área a ser tratada é grande, e vai sendo reduzida em função
dos resultados de pressão e volume obtidos nos furos iniciais.

68. A sistemática adotada na injeção consiste em se impor um volume constante de
injeção de material, verificando o comportamento das pressões de resposta do Solo.

69. Em função das pressões observadas, são tomadas decisões de se prosseguir ou se
interromper as injeções.

70. Nos critérios de interrupção das injeções, são levadas em conta as observações
relativas ao surgimento de material injetado na superfície ou eventuais riscos de
comprometimento das estruturas vizinhas.
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71. O quantitativo para a realização do serviço foi estimado em 60 mil litros de nata
cimento. Deverá ser executado por empresa especializada. Uso obrigatório de Equipamento
de Proteção Individual (EPI).

72. PAVIMENTAÇÃO

72.1. Demolição e remoção

a) Remoção do pavimento poliédrico, utilizando alavancas manuais para descalçar as
peças, não as danificando para posterior recolocação. Carga manual ou mecanizada
com auxílio de pá-carregadeira, depositadas adequadamente em local e na forma
indicadas. Estima-se uma taxa de reaproveitamento dos blocos de 60%;

b) Remoção do meio fio pré-moldado com reaproveitamento

c) Será necessária demolição da alvenaria dos poços de visita devido o reforço do solo. O
poço de visita deverá ser refeito.

72.2. Movimentação de terra

a) Remoção das camadas inferiores do pavimento (assentamento, base, sub-base e
subleito) de forma manual ou mecanizada;

73. Para a elaboração da pavimentação, sugere-se a adoção dos mesmos materiais
recomendados no Caderno de Encargos, Volume 2 elaborado pela Superintendência de
Desenvolvimento da Capital de Belo Horizonte (SUDECAP, 2008). Estas especificações
estão em conformidade às recomendações dos órgãos federais como DNIT e DENATRAN.

b) Deverá ser procedido o reforço do subleito, regularização e compactação até cota de
projeto da camada Sub-base, para receber as camadas superiores;

74. Os materiais escolhidos no projeto para compor as camadas de sub-base e base
deverão seguir as Instruções de Execução e Especificações de Material da SIURB/PMSP,
podendo ser constituídas por materiais granulares (brita graduada simples e o macadame
hidráulico) e materiais cimentados (concreto compactado com rolo e brita graduada tratada
com cimento).

74.1. Drenagem

a) Será locado no eixo da rua a linha que determinará a escavação de valas para
colocação da tubulação de drenagem pluvial.

b) As valas serão abertas seguindo a locação e as cotas determinadas em projeto, bem
como a largura da vala que será determinada na planilha de Resultado das galerias,
para cada trecho. As escavações acima de 1,25m deverão ser escoradas a fim de
preservar a vida e a qualidade da obra. A execução das escavações implicará
responsabilidade integral da contratada pela sua resistência e estabilidade. A largura
da vala será igual ao diâmetro do tubo acrescido de 1,0 m para tubos de todos os
diâmetros. O recobrimento mínimo dos tubos em concreto simples e em concreto
armado será de 1,0m. O fundo das valas deverá ser preparado de forma a manter uma
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declividade constante em conformidade com a indicada no projeto, proporcionando
apoio uniforme e contínuo ao longo da tubulação. O terreno do fundo das valas deverá
estar seco, sendo feita se necessário, uma drenagem prévia. O fundo das valas deverá
ser apiloado, regularizados e possuir lastro de brita nº 02 com espessura mínima de 5
cm.

c) O fundo das valas deverá ser regularizado com apiloamento em maço e
posteriormente execução da camada de pedra brita ou areia com espessura de 10 cm,
fazendo um lastro com largura igual ao diâmetro da tubulação.

d) Toda a tubulação será assentada de jusante para montante com o encaixe de tubos de
concreto, conforme especificado diâmetro no projeto, em seguida ao assentamento
deverá ser executado rejuntamento da tubulação com anel interno na parte inferior do
tubo, na região de encaixe, e na parte superior externamente, com argamassa de
cimento e areia no traço de 1:3.

e) Nos locais determinados serão executadas as bocas de lobo, com tijolos maciços,
tampo de ferro, conforme detalhe em projeto, a ser revestido por argamassa de
cimento e areia no traço 1:3. Ver o detalhe para construção na planta de detalhe.

f) Obedecendo ao projeto serão executados os poços de visita, conforme detalhes
descritos no projeto, com escavação, encaixe da tubulação, ligação da boca de lobo,
execução da chaminé para visita e tampo de ferro fundido visitável. Para as caixas de
passagem os detalhes também constam na prancha de detalhes e a sua disposição na
planta geral de drenagem. A laje de cobertura do poço deverá ser moldada, concretado
e após período de cura (28 dias) ser assentada sobre a caixa em alvenaria de tijolos
maciços. Na execução da chaminé deverá ser executada uma cinta na altura superior
da chaminé com o ajuste para recebimento do caixilho do tampão de ferro fundido.

g) Dispositivos com função de limitar a área da plataforma dos terrenos marginais,
canteiros e etc., bem como os dispositivos de drenagem superficial. O meio fio será
fundido juntamente com a sarjeta, em concreto, perfeitamente ligado ao pavimento,
deverá ainda ser escorado por concreto (bolas) com distância de 1,00 m. O Tipo de
meio fio adotado deverá constar no projeto de pavimentação. Os equipamentos
necessários para a execução dos serviços será:

 Caminhão basculante;

 Caminhão de carroceria fixa;

 Betoneira ou caminhão betoneira;

 Motoniveladora;

 Pá carregadeira;

 Rolo Compactador;

 Retroescavadeira ou valetadeira;

 Máquina de pré-moldado ou extrusora;

75. O concreto a ser usado deverá ser dosado de forma que tenha uma resistência
mínima a compressão, aos 28 dias, de 10 MPa.
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75.1. Pavimento Intertravado

a) Deverá ser procedida a camada de assentamento composta por areia, eventualmente
pó-de-pedra, contendo no máximo 5% de silte e argila (em massa) e, no máximo, 10%
de material retido na peneira de 4,8mm. Não serão admitidos torrões de argila, matéria
orgânica ou outras substancias nocivas;

b) Colocação dos blocos de concreto com juntas mais estreitas possíveis, de modo que o
bom intertravamento garanta funcionamento mecânico do pavimento, e de maneira que
o pavimento não seja muito permeável, não seja afetado pelo escorrimento da água
nem facilite o crescimento de grama;

c) Compactação inicial realizada com placa de vibrocompressão de tamanho comum,
passando pelo menos duas vezes e em direções opostas, fazendo sobreposição dos
percursos para evitar formação de degraus;

d) Selagem das juntas com areia fina (grãos menores que 2,5mm) bem seca e sem
adição de cimento, cal ou argamassa. A areia é posta sobre os blocos de concreto
numa fina camada (insuficiente para cobri-los totalmente) e espalhada com uma
vassoura até preencher completamente as juntas.

e) Compactação final deve ser executada com o mesmo equipamento e da mesma forma
que a inicial. Deve evitar-se que a areia grude na superfície dos blocos e nem forme
protuberâncias que afundem excessivamente os blocos quando a vibrocompactadora
passar sobre eles. Deverão ser feitos, pelo menos, quatro passadas, em diversas
direções, com a placa vibrocompressora e sobreposicionando parcialmente os
percursos sucessivos. Encerrada esta operação o pavimento pode ser aberto ao
tráfego;

f) O excesso da areia para rejunte deve ser deixado sobre o pavimento umas duas
semanas, de modo que o próprio tráfego contribua para completar o selado das juntas.
Evidentemente que isto só é recomendável na ausência de chuvas, quando a
frenagem não for dificultada ou a poeira não incomodar.

g) Estima-se uma reposição de 40% dos blocos

76. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).

77. REFORÇO ESTRUTURAL

77.1. Reforço estrutural – Vigas:

78. Inicialmente será realizado o preparo da superfície, por meio de apicoamento, com o
uso de ponteira, talhadeira e marreta, com o objetivo remover da superfície do elemento
estrutural, materiais deteriorados e de criar uma melhor condição de aderência para o
material de reparo.

79. Concluídos todos os procedimentos de preparação das superfícies, recomenda-se a
limpeza de toda a área a ser recuperada com jato de água fria, removendo partículas soltas,
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pó e outros materiais que possam prejudicar a aderência. A limpeza poderá ser realizada
com lavadora de alta pressão.

80. Finalizada a etapa de preparo superficial, deve-se instalar as barras de aço que serão
usadas na ancorag em das armaduras previstas em projeto. Para a ancoragem das barras,
deverão ser feitos furos, nas posições previstas em projeto, com diâmetro 5,0 mm superior
ao da barra que será ancorada. Os furos deverão ser rigorosamente limpos e o adesivo
estrutural (Sikadur 32 ou equivalente técnico) deverá ser aplicado, de forma a preencher
completamente a cavidade. Em seguida, as barras de ancoragem já cortadas nas
dimensões previstas em projeto, deverão ser inseridas nos furos, com movimentos giratórios,
eliminando o excesso de material de preenchimento. O material deverá curar por no mínimo
24 horas antes da instalação das armaduras longitudinais. Passado este período, as
armaduras longitudinais e transversais devem ser posicionadas de acordo com o projeto.
Sugere-se o uso de espaçadores para garantir o cobrimento projetado.

81. Como ponte de aderência, um revestimento mineral (MC Bauchemie Nafufill KMH ou
equivalente técnico) deve ser aplicado sobre a superfície do concreto umedecida, utilizando-
se trincha, tendo o cuidado de preencher todas as cavidades. Aplique apenas quantidades
que permitam um trabalho “fresco no fresco”, ou seja, o graute (MC Bauchemie Emcekrete
ou equivalente técnico) deve ser aplicado logo após a aplicação da ponte de aderência.

82. Na sequência deverão ser montadas as formas e o escoramento, conforme previsto
em projeto. As formas deverão possuir aberturas que permitam o lançamento adequado do
graute (MC Bauchemie Emcekrete ou equivalente técnico), permitindo que o material
preencha completamente a forma.

83. O graute o deverá ser lançado cuidadosamente nas formas, buscando seu
preenchimento completo. Se necessário, o material deve ser cuidadosamente adensado.
Deverá ser realizada cura úmida por no mínimo 3 dias. A desforma lateral poderá ser
realizada 3 dias após a aplicação, retirando a forma do fundo 7 dias após o grauteamento;

83.1. Reforço estrutural – Pilares:

84. Inicialmente será realizado o preparo da superfície, por meio de apicoamento, com o
uso de ponteira, talhadeira e marreta, com o objetivo remover da superfície do elemento
estrutural, materiais deteriorados e de criar uma melhor condição de aderência para o
material de reparo.

85. Concluídos todos os procedimentos de preparação das superfícies, recomenda-se a
limpeza de toda a área a ser recuperada com jato de água fria, removendo partículas soltas,
pó e outros materiais que possam prejudicar a aderência. A limpeza poderá ser realizada
com lavadora de alta pressão.

86. Finalizada a etapa de preparo superficial, deve-se instalar as barras de aço que serão
usadas na ancoragem das armaduras previstas em projeto. Para a ancoragem das barras,
deverão ser feitos furos, nas posições previstas em projeto, com diâmetro 5,0 mm superior
ao da barra que será ancorada. Para fixação das barras no bloco de fundação, recomenda-
se abrir uma janela que permita a execução adequada do serviço. Os furos deverão ser
rigorosamente limpos e o adesivo estrutural (Sikadur 32 ou equivalente técnico) deverá ser
aplicado, de forma a preencher completamente a cavidade. Em seguida, as barras de
ancoragem já cortadas nas dimensões previstas em projeto, deverão ser inseridas nos furos,
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com movimentos giratórios, eliminando o excesso de material de preenchimento. O material
deverá curar por no mínimo 24 horas antes da instalação das armaduras longitudinais.
Passado este período, as armaduras longitudinais e transversais devem ser posicionadas de
acordo com o projeto. Sugere-se o uso de espaçadores para garantir o cobrimento projetado.

87. Como ponte de aderência, um revestimento mineral (MC Bauchemie Nafufill KMH ou
equivalente técnico) deve ser aplicado sobre a superfície do concreto umedecida, utilizando-
se trincha, tendo o cuidado de preencher todas as cavidades. Aplique apenas quantidades
que permitam um trabalho “fresco no fresco”, ou seja, o graute (MC Bauchemie Emcekrete
ou equivalente técnico) deve ser aplicado logo após a aplicação da ponte de aderência.

88. Na sequência deverão ser montadas as formas e o escoramento, conforme previsto
em projeto. As formas deverão possuir aberturas que permitam o lançamento adequado do
graute (MC Bauchemie Emcekrete ou equivalente técnico), permitindo que o material
preencha completamente a forma.

89. O graute o deverá ser lançado cuidadosamente nas formas, buscando seu
preenchimento completo. Se necessário, o material deve ser cuidadosamente adensado.
Deverá ser realizada cura úmida por no mínimo 3 dias. A desforma lateral poderá ser
realizada 3 dias após a aplicação, retirando a forma do fundo 7 dias após o grauteamento;

89.1. Reforço estrutural – Lajes:

90. Inicialmente será realizado o preparo da superfície, por meio de apicoamento, com o
uso de ponteira, talhadeira e marreta, com o objetivo remover da superfície do elemento
estrutural, materiais deteriorados e de criar uma melhor condição de aderência para o
material de reparo.

91. Concluídos todos os procedimentos de preparação das superfícies, recomenda-se a
limpeza de toda a área a ser recuperada com jato de água fria, removendo partículas soltas,
pó e outros materiais que possam prejudicar a aderência. A limpeza poderá ser realizada
com lavadora de alta pressão.

92. Finalizada a etapa de preparo superficial, deve-se instalar os grampos de aço que
serão usadas na ancoragem das armaduras previstas em projeto. Para a ancoragem das
barras, deverão ser feitos furos, nas posições previstas em projeto, com diâmetro 5,0 mm
superior ao da barra que será ancorada. Os furos deverão ser rigorosamente limpos e o
adesivo estrutural (Sikadur 32 ou equivalente técnico) deverá ser aplicado, de forma a
preencher completamente a cavidade. Em seguida, os grampos deverão ser inseridos nos
furos, eliminando o excesso de material de preenchimento. O material deverá curar por no
mínimo 24 horas antes da instalação das armaduras longitudinais. Passado este período, as
malhas eletrossoldadas devem ser posicionadas de acordo com o projeto. Sugere-se o uso
de espaçadores para garantir o cobrimento projetado.

93. Como ponte de aderência, um revestimento mineral (MC Bauchemie Nafufill KMH ou
equivalente técnico) deve ser aplicado sobre a superfície do concreto umedecida, utilizando-
se trincha, tendo o cuidado de preencher todas as cavidades. Aplique apenas quantidades
que permitam um trabalho “fresco no fresco”, ou seja, o graute (MC Bauchemie Emcekrete
ou equivalente técnico) deve ser aplicado logo após a aplicação da ponte de aderência.
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94. Na sequência deverão ser montadas as formas e o escoramento (face inferior),
conforme previsto em projeto. As formas deverão estar adequadamente fixadas, permitindo
que o material preencha completamente a forma.

95. O graute o deverá ser lançado cuidadosamente nas formas, buscando seu
preenchimento completo. Deverá ser realizada cura úmida por no mínimo 3 dias. A desforma
lateral poderá ser realizada 3 dias após a aplicação;

95.1. Reforço estrutural – Formas e Escoramentos:

96. Conforme previsto no projeto de reforço estrutural, sugere-se o uso de forma em
chapa de madeira compensada resinada esp.=17mm (duas utilizações) e escoramento
metálico (pé direito simples). Deverá ser utilizado escoramento/travamento embaixo da viga
e lajes.

97. O serviço de escoramento da edificação deverá ser realizado por escoras
devidamente homologadas com a resistência mínima exigida pela norma vigente, com
espaçamento máximo de 01 metro de distância entre escoras. Entretanto, a
responsabilidade técnica de tal serviço, será da empresa executora, pois, esta estará
obrigada a fornecer ART do responsável técnico, assegurando a eficiência da mesma.

98. Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção
Individual (EPI).

99. REPAROS NAALVENARIA

a) Revestimentos – Áreas com proliferação de fungos:

100. Inicialmente é necessário eliminar todo foco de infiltração e presença de umidade na
região. Em seguida a superfície deve ser escovada com escova de aço e lixada com lixa
para parede com granulação de 80 a 150, de forma que todo material solto seja removido.
Na sequência, a superfície deve ser lavada com solução de hipoclorito de sódio ou cálcio,
visando eliminar os microrganismos e material pulverulento que estejam presentes no
reboco. Após esta etapa, é necessário aguardar até que o revestimento fique totalmente
seco para execução do acabamento, recomenda-se manter o ambiente ventilado para
melhorar a eficiência do processo de secagem. Para finalizar, sugere-se aplicar camada de
acabamento (ex: pintura, textura, etc.) compatível com o ambiente;

b) Revestimentos – Áreas com presença de vesículas:

101. Inicialmente é necessário eliminar todo foco de infiltração e presença de umidade na
região. Devido as características de formação das vesículas e empolamentos, a área onde
eles aparecem não pode ser recuperada, sendo recomendada a remoção do revestimento
afetado. Toda a área a ser reparada deverá ser delimitada, fazendo uma marcação prévia
na superfície a ser cortada com giz ou lápis de cera. Recomenda-se que a região a ser
reparada tenha formato de um polígono regular, com os cantos e bordas chanfrados com
ângulo de 45º. Sugere-se utilizar máquina de corte com regulagem do ângulo de trabalho.
Feito isso, o chapisco (sugere-se traço 1:3) e o reboco (sugere-se traço 1:0,5:8) devem ser
recompostos, e após, sugere-se aplicar camada de acabamento (ex: pintura, textura, etc.)
compatível com o ambiente;
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c) Revestimentos – Áreas com fissuras mapeadas:

102. Devido aos mecanismos de formação das fissuras mapeadas, a área onde elas
aparecem não pode ser recuperada, sendo recomendada a remoção do revestimento
afetado. Toda a área a ser reparada deverá ser delimitada, fazendo uma marcação prévia
na superfície a ser cortada com giz ou lápis de cera. Recomenda-se que a região a ser
reparada tenha formato de um polígono regular, com os cantos e bordas chanfrados com
ângulo de 45º. Sugere-se utilizar máquina de corte com regulagem do ângulo de trabalho.
Feito isso, o chapisco (sugere-se traço 1:3) e o reboco (sugere-se traço 1:0,5:8) devem ser
recompostos, e após, sugere-se aplicar camada de acabamento (ex: pintura, textura, etc.)
compatível com o ambiente;

d) Revestimentos – Áreas com descolamento em placas:

103. Diversos fatores podem comprometer a aderência de painéis de revestimentos
argamassados, causando o descolamento em placas. Nestes casos, as áreas afetadas não
podem ser recuperadas, sendo recomendado a remoção do revestimento afetado.
Inicialmente é necessário verificar a existência de focos de infiltração e umidade, e eliminá-
los. Toda a área a ser reparada deverá ser delimitada, fazendo uma marcação prévia na
superfície a ser cortada com giz ou lápis de cera. Recomenda-se que a região a ser
reparada tenha formato de um polígono regular, com os cantos e bordas chanfrados com
ângulo de 45º. Sugere-se utilizar máquina de corte com regulagem do ângulo de trabalho.
Feito isso, o chapisco (sugere-se traço 1:3) e o reboco (sugere-se traço 1:0,5:8) devem ser
recompostos, e após, sugere-se aplicar camada de acabamento (ex: pintura, textura, etc.)
compatível com o ambiente;

e) Revestimentos – Fissuras em revestimento argamassado:

104. Nas áreas onde for constatado o surgimento de fissuras que não se enquadre como
mapeada, esteja apenas no revestimento argamassado, ou seja, não atinge o elemento de
vedação (ex: bloco cerâmico vazado) e, não tenha uma possível ligação com uma anomalia
estrutural, pode-se adotar um procedimento de reparo do revestimento.

105. Nestes casos, inicia-se o tratamento abrindo um sulco ao longo de toda fissura em
forma de “v”, com o auxílio de um disco de corte ou espátula. Em seguida, uma faixa de 20
cm de largura ao longo de toda a fissura, aproximadamente 10 cm para cada lado deve ser
escovada com escova de aço e lixada com lixa para parede com granulação de 80 a 150, de
forma que todo acabamento e material solto seja removido. Na sequência, a área deve ser
limpa com pincel ou escova, de forma que seja retirado todo pó e partículas soltas. Com a
superfície seca, deve-se usar uma espátula para preencher completamente o sulco com
uma massa acrílica elástica (Repara Trinca Quartzolit ou equivalente técnico). Na sequência,
deve ser fixada uma tela de poliéster (Tela Estruturante Quartzolit ou equivalente técnico) e
sobre ela aplicada uma camada de massa corrida ou acrílica. Por fim, sugere-se aplicar
camada de acabamento (ex: pintura, textura, etc.) compatível com o ambiente.

f) Alvenarias não estruturais – Fissuras na interface alvenaria/concreto por
movimentações higrotérmicas:

106. Inicialmente é necessário eliminar todo foco de infiltração e presença de umidade na
região. Recomenda-se que o revestimento seja removido em uma faixa de 50 cm ao longo
de toda a fissura, aproximadamente 25 cm para cada lado. Uma vez delimitada a área,
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sugere-se que o corte seja realizado em segmentos de reta acompanhando o eixo da fissura,
com os cantos e bordas chanfrados com ângulo de 45º. Sugere-se utilizar máquina de corte
com regulagem do ângulo de trabalho. Feito isso, o chapisco (sugere-se traço 1:3) deve ser
aplicado, seguido por uma primeira camada de reboco (sugere-se traço 1:0,5:8). Na
sequência deve ser fixada uma tela metálica eletrossoldada (Fachadaforte Morlan ZN3 ou
equivalente técnico) e sobre ela aplicada a segunda camada de reboco. Após a cura do
reboco, com a superfície limpa e isenta de partículas soltas, deve ser aplicada uma camada
de impermeabilizante de base acrílica (Sika Igolflex Fachada ou equivalente técnico),
seguida da fixação da uma tela de poliéster (Tela Estruturante Quartzolit ou equivalente
técnico). Após um intervalo de aplicação entre camadas recomendado pelo fabricante, a
segunda camada do impermeabilizante de base acrílica deve ser aplicada. Por fim, sugere-
se aplicar camada de acabamento (ex: pintura, textura, etc.) compatível com o ambiente;

g) Alvenarias não estruturais – Fissuras com aberturas por ação de carregamento
vertical:

107. Inicialmente deve-se verificar se existem vergas e contravergas ou se estes
apresentam falhas de projeto ou execução. Caso seja necessário, as vergas e contravergas
devem ser executadas ou refeitas de forma adequada.

108. Na sequência, inicia-se o tratamento da fissura removendo uma faixa de revestimento
de 50 cm ao longo de toda a fissura, aproximadamente 25 cm para cada lado. Uma vez
delimitada a área, sugere-se que o corte seja realizado em segmentos de reta
acompanhando o eixo da fissura, com os cantos e bordas chanfrados com ângulo de 45º.
Sugere-se utilizar máquina de corte com regulagem do ângulo de trabalho. Feito isso, o
chapisco (sugere-se traço 1:3) deve ser aplicado, seguido por uma primeira camada de
reboco (sugere-se traço 1:0,5:8). Na sequência deve ser fixada uma tela metálica
eletrossoldada (Fachadaforte Morlan ZN3 ou equivalente técnico) e sobre ela aplicada a
segunda camada de reboco. Após a cura do reboco, com a superfície limpa e isenta de
partículas soltas, deve ser aplicada uma camada de impermeabilizante de base acrílica
(Sika Igolflex Fachada ou equivalente técnico), seguida da fixação da uma tela de poliéster
(Tela Estruturante Quartzolit ou equivalente técnico). Após um intervalo entre camadas
recomendado pelo fabricante, a segunda camada do impermeabilizante de base acrílica
deve ser aplicada. Por fim, sugere-se aplicar camada de acabamento (ex: pintura, textura,
etc.) compatível com o ambiente;

h) Alvenarias não estruturais – Fissuras devido a deformação de elementos
estruturais:

109. Inicialmente deve-se verificar os motivos que levaram a estruturas a ter deformações
excessivas e providenciar o tratamento adequado para esta questão. Uma vez constatado
que a estrutura está estabilizada, pode-se iniciar o procedimento de reparo das fissuras.

110. Inicia-se o tratamento da fissura removendo uma faixa de revestimento de 50 cm ao
longo de toda a fissura, aproximadamente 25 cm para cada lado. Uma vez delimitada a área,
sugere-se que o corte seja realizado em segmentos de reta acompanhando o eixo da fissura,
com os cantos e bordas chanfrados com ângulo de 45º. Sugere-se utilizar máquina de corte
com regulagem do ângulo de trabalho. Feito isso, o chapisco (sugere-se traço 1:3) deve ser
aplicado, seguido por uma primeira camada de reboco (sugere-se traço 1:0,5:8). Na
sequência deve ser fixada uma tela metálica eletrossoldada (Fachadaforte Morlan ZN3 ou
equivalente técnico) e sobre ela aplicada a segunda camada de reboco. Após a cura do
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reboco, com a superfície limpa e isenta de partículas soltas, deve ser aplicada uma camada
de impermeabilizante de base acrílica (Sika Igolflex Fachada ou equivalente técnico),
seguida da fixação da uma tela de poliéster (Tela Estruturante Quartzolit ou equivalente
técnico). Após um intervalo entre camadas recomendado pelo fabricante, a segunda camada
do impermeabilizante de base acrílica deve ser aplicada. Por fim, sugere-se aplicar camada
de acabamento (ex: pintura, textura, etc.) compatível com o ambiente;

i) Alvenarias não estruturais – Fissuras devido a recalque diferencial:

111. Inicialmente deve-se verificar os motivos que levaram a ocorrência de um recalque
diferencial entre os elementos da fundação e providenciar o tratamento adequado para esta
questão. Uma vez constatado que a estrutura está estabilizada, pode-se iniciar o
procedimento de reparo das fissuras.

112. Inicia-se o tratamento da fissura removendo uma faixa de revestimento de 50 cm ao
longo de toda a fissura, aproximadamente 25 cm para cada lado. Uma vez delimitada a área,
sugere-se que o corte seja realizado em segmentos de reta acompanhando o eixo da fissura,
com os cantos e bordas chanfrados com ângulo de 45º. Sugere-se utilizar máquina de corte
com regulagem do ângulo de trabalho. Feito isso, o chapisco (sugere-se traço 1:3) deve ser
aplicado, seguido por uma primeira camada de reboco (sugere-se traço 1:0,5:8). Na
sequência deve ser fixada uma tela metálica eletrossoldada (Fachadaforte Morlan ZN3 ou
equivalente técnico) e sobre ela aplicada a segunda camada de reboco. Após a cura do
reboco, com a superfície limpa e isenta de partículas soltas, deve ser aplicada uma camada
de impermeabilizante de base acrílica (Sika Igolflex Fachada ou equivalente técnico),
seguida da fixação da uma tela de poliéster (Tela Estruturante Quartzolit ou equivalente
técnico). Após um intervalo entre camadas recomendado pelo fabricante, a segunda camada
do impermeabilizante de base acrílica deve ser aplicada. Por fim, sugere-se aplicar camada
de acabamento (ex: pintura, textura, etc.) compatível com o ambiente;

j) Alvenarias não estruturais – Fissuras de origem não identificada:

113. Para os casos onde não for possível identificar a origem das anomalias devido a
insuficiência de informações para se estabelecer um diagnóstico adequado, segure-se
adotar um procedimento geral de reparo. Inicialmente, deve ser confirmado que a fissura a
ser tratada não apresenta mais sinais de atividade progressiva, ou seja, não há sinais de
aumento do processo de fissuração.

114. O tratamento deve ser iniciado removendo uma faixa de revestimento de 50 cm ao
longo de toda a fissura, aproximadamente 25 cm para cada lado. Uma vez delimitada a área,
sugere-se que o corte seja realizado em segmentos de reta acompanhando o eixo da fissura,
com os cantos e bordas chanfrados com ângulo de 45º. Sugere-se utilizar máquina de corte
com regulagem do ângulo de trabalho. Feito isso, o chapisco (sugere-se traço 1:3) deve ser
aplicado, seguido por uma primeira camada de reboco (sugere-se traço 1:0,5:8). Na
sequência deve ser fixada uma tela metálica eletrossoldada (Fachadaforte Morlan ZN3 ou
equivalente técnico) e sobre ela aplicada a segunda camada de reboco. Após a cura do
reboco, com a superfície limpa e isenta de partículas soltas, deve ser aplicada uma camada
de impermeabilizante de base acrílica (Sika Igolflex Fachada ou equivalente técnico),
seguida da fixação da uma tela de poliéster (Tela Estruturante Quartzolit ou equivalente
técnico). Após um intervalo entre camadas recomendado pelo fabricante, a segunda camada
do impermeabilizante de base acrílica deve ser aplicada. Por fim, sugere-se aplicar camada
de acabamento (ex: pintura, textura, etc.) compatível com o ambiente;
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k) Revestimentos e Pisos – Umidade ascendente do solo:

115. Inicialmente é necessário realizar a remoção do piso cerâmico com afastamento do
contrapiso, distanciando 0,30m da parede e em seguida realizar a remoção do rodapé e do
revestimento argamassado até a alvenaria, em altura de 1,00m. Seguindo, realizar a
impermeabilização da superfície do piso e da alvenaria com impermeabilizante bi-
componente, à base de cimento, como pintura (Sika top -100). Na sequência deve ser fixada
uma tela metálica eletrossoldada (Fachadaforte Morlan ZN3 ou equivalente técnico) e sobre
ela aplicada uma camada de reboco e contrapiso. Orientamos acrescentar no preparo da
argamassa o aditivo impermeabilizante (Sika top -100). A seguir, aplicar uma camada de
massa corrida ou acrílica sobre o reboco. Por fim, sugere-se aplicar camada de acabamento
(ex: pintura, textura, etc.) compatível com o ambiente.

116. PISO

Devido ao reforço da fundação planejada para todas as sapatas, tem-se a necessidade
de demolição de todo o piso cerâmico interno sem reaproveitamento.

116.1. Regularização da Base

Execução de contrapiso cimentado executado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)
com espessura de 2cm, sobre a base ou lastro de concreto ou pavimentação, com
finalidade de corrigir irregularidades e nivelar a superfície. Preparo manual.

A base deverá estar nivelada, desempenada, curada e endurecida. O traço deve ser
ajustado experimentalmente, observando-se a característica da argamassa quanto à
trabalhabilidade. Deve-se cuidar para que as condições climáticas não interfiram na
aplicação e cura da argamassa. Não deve ser executado em dias chuvosos e devem ser
protegidos da ação direta do sol logo após a aplicação. Uso de mão-de-obra
especializada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Sobre a base ou lastro previamente limpo e umedecido fixam-se gabaritos, distantes 2 m
a 3 m entre si, que devem ser usados como referência do nivelamento da superfície.

116.2. Piso cerâmico

Assentamento de piso cerâmico, com dimensões de 44x44cm, PEI 5, Modelo de
referência LINHA IMOLA DIM 44X44cm ou equivalente técnico. Rejunte Cinza Platina
E=5mm.

Os materiais deverão ser de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às
especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais, serão
cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem
e desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície,
discrepância de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e
protegidas, em suas embalagens originais de fábrica. No seccionamento das cerâmicas,
será indispensável o esmerilhamento da linha de corte, de modo a se obter peças
corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis.
Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual
(EPI).
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Deverão ser limpos e retirados o pó e as partes soltas da superfície do contrapiso ou
base de regularização. Utilizar gabarito (níveis do piso acabado) para manter a
espessura da junta e alinhar as peças com linha. O assentamento deverá começar pela
peça inteira. A placa será apoiada sobre a pasta e "batida" ligeira e uniformemente. As
placas deverão ser cuidadosamente encostadas entre si, obtendo juntas retas e secas,
de forma a evitar diferença de nível entre uma placa e outra

116.3. Rodapés

Assentamento de rodapé granito cinza corumbá h=10cm, para recobrir o encontro entre
piso e parede e proteger o pé da parede durante o uso do edifício.

Deverão ser planas, sem trincas ou deformações e ter textura uniforme. A argamassa
deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço deverá ser
determinado em função das características dos materiais constituintes, tendo como
dosagem inicial as proporções 1:0, 50:5 de cimento, cal hidratada e areia média, em
volume. Poderá ser executado o rejuntamento dos espaços entre as peças do rodapé,
rodapé e piso, rodapé e parede, com uma massa plástica de cimento, de cimento branco
ou de cimento branco com pigmento colorido, de modo a obter a cor desejada. Uso de
mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).

Somente após o assentamento do piso, será fixado na parede com argamassa. As peças
serão assentadas na parede, niveladas e alinhadas, com auxílio de um fio flexível,
estirado horizontalmente na altura do rodapé e distante da parede na medida equivalente
à espessura da peça e da camada da argamassa de assentamento. Quando assentados
com argamassa mista de cal hidratada, as peças deverão ser previamente molhadas.
Entre as peças deverão existir juntas com espaçamento entre 1 mm e 3 mm. Após o
assentamento, serão limpas as peças de qualquer resíduo da argamassa.

117. REVESTIMENTO INTERNO

117.1. Revestimento Cerâmico Banheiro I.S.M

Devido a fissuras no banheiro I.S.M, conforme projeto arquitetônico, será necessário a
remoção do revestimento cerâmico das paredes e a realização de um novo revestimento
após a recuperação das fissuras.

Fornecimento e instalação de cerâmica branca 25X35cm PEI3, Oviedo Branco -
Biancogrés ou Equivalente.

Início: pelo menos, 21 dias após o término do emboço no caso de argamassas com uso
de cal ou outro prazo em função do tipo de argamassa utilizado. Materiais: placas
cerâmicas (pastilhas), argamassa de assentamento e água limpa. Equipamentos:
misturador de argamassa, caixote plástico, desempenadeira denteada, peça de madeira,
nível, prumo, trena, martelo de borracha, linha de nylon, régua metálica, colher de
pedreiro e escova de piaçaba. Argamassa de assentamento: argamassa colante que
atenda às propriedades de argamassa tipo AC III, conforme NBR 14081.

Ferramenta de aplicação da argamassa colante: desempenadeira denteada de 6 mm x 6
mm x 6 mm ou conforme recomendação dos fabricantes da argamassa colante e das
pastilhas cerâmicas. Forma de Assentamento: dupla camada (argamassa colante no
emboço e no verso da placa cerâmica (pastilhas) de modo a preencher as juntas entre as
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peças). Preparo da argamassa colante: através de misturador mecânico, utilizando a
quantidade de água recomendada pelo fabricante na embalagem do produto e caixote
plástico (estanque). “Tempo de Repouso” da argamassa colante: após a mistura,
aguardar, pelo menos, 10 minutos ou o tempo especificado na embalagem do produto,
antes de utilizá-lo. Preparo da base: promover a remoção de poeiras e partículas soltas
através de escova de piaçaba. Outros tipos de sujeiras devem ser removidos conforme
procedimentos específicos. Sob condições de forte insolação, a base poderá ser
levemente umedecida antes da aplicação da argamassa colante.

Aplicação da argamassa colante: aplicar a argamassa com o lado liso da
desempenadeira na placa de pastilha, de modo a preencher completamente as juntas
entre as placas. No emboço a argamassa deve ser aplicada com o lado liso da
desempenadeira e, depois, filetada. Assentamento da placa de revestimento: assentar a
placa cerâmica posicionando-a na posição adequada e batendo com o auxílio de peça de
madeira de modo a desmanchar os cordões. Deverão ser atendidas as recomendações
do fabricante da pastilha cerâmica e da argamassa colante.

Após cerca de 45 a 60 minutos, remover o excesso de argamassa colante existente nas
juntas (este tempo poderá ser maior devido à temperatura e condições climáticas quando
da execução do revestimento). Limpeza da pastilha: Com uma esponja limpa e úmida,
remover da superfície das placas qualquer resíduo existente de argamassa colante.
Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o processo de limpeza da área com uma estopa
seca e preparar para a etapa de rejuntamento.

“Tempo de Utilização” da argamassa colante: argamassa preparada deverá ser utilizada
em um intervalo máximo de 1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste
intervalo e devendo o material ser descartado após este período.

“Tempo em Aberto”: consiste no tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre
a base sem que perca suas propriedades adesivas. Este tempo deve ser controlado
através dos seguintes testes:

- Tocar a argamassa colante com os dedos sem sujá-los.

- Formação de película esbranquiçada na superfície da argamassa.

- Caso seja verificado que o tempo em aberto da argamassa foi ultrapassado, a
argamassa deverá ser removida da base e descartada.

- Para evitar desperdício e a garantida dos serviços, recomenda-se que os panos abertos
de argamassa sejam pequenos e compatíveis com as condições climáticas e o ritmo de
produção.

Limpeza e controle das ferramentas: O caixote plástico e as ferramentas utilizadas
devem ser mantidos limpas, sem resíduos de argamassas. O desgaste dos dentes da
desempenadeira deverá ser verificado e os dentes refeitos ou a desempenadeira
substituída sempre que o desgaste for superior a 1 mm.

117.2. Revestimento Cerâmico recepção

Fornecimento e instalação de cerâmica 10X10cm ELIZABETH REF.: LINHA CRISTAL
COR ALUMÍNIO e CERÂMICA 10X10cm ELIZABETH REF.: LINHA CRISTAL COR
AMARELO.
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Início: pelo menos, 21 dias após o término do emboço no caso de argamassas com uso
de cal ou outro prazo em função do tipo de argamassa utilizado. Materiais: placas
cerâmicas (pastilhas), argamassa de assentamento e água limpa. Equipamentos:
misturador de argamassa, caixote plástico, desempenadeira denteada, peça de madeira,
nível, prumo, trena, martelo de borracha, linha de nylon, régua metálica, colher de
pedreiro e escova de piaçaba. Argamassa de assentamento: argamassa colante que
atenda às propriedades de argamassa tipo AC III, conforme NBR 14081.

Ferramenta de aplicação da argamassa colante: desempenadeira denteada de 6 mm x 6
mm x 6 mm ou conforme recomendação dos fabricantes da argamassa colante e das
pastilhas cerâmicas. Forma de Assentamento: dupla camada (argamassa colante no
emboço e no verso da placa cerâmica (pastilhas) de modo a preencher as juntas entre as
peças). Preparo da argamassa colante: através de misturador mecânico, utilizando a
quantidade de água recomendada pelo fabricante na embalagem do produto e caixote
plástico (estanque). “Tempo de Repouso” da argamassa colante: após a mistura,
aguardar, pelo menos, 10 minutos ou o tempo especificado na embalagem do produto,
antes de utilizá-lo. Preparo da base: promover a remoção de poeiras e partículas soltas
através de escova de piaçaba. Outros tipos de sujeiras devem ser removidos conforme
procedimentos específicos. Sob condições de forte insolação, a base poderá ser
levemente umedecida antes da aplicação da argamassa colante.

Aplicação da argamassa colante: aplicar a argamassa com o lado liso da
desempenadeira na placa de pastilha, de modo a preencher completamente as juntas
entre as placas. No emboço a argamassa deve ser aplicada com o lado liso da
desempenadeira e, depois, filetada. Assentamento da placa de revestimento: assentar a
placa cerâmica posicionando-a na posição adequada e batendo com o auxílio de peça de
madeira de modo a desmanchar os cordões. Deverão ser atendidas as recomendações
do fabricante da pastilha cerâmica e da argamassa colante.

Após cerca de 45 a 60 minutos, remover o excesso de argamassa colante existente nas
juntas (este tempo poderá ser maior devido à temperatura e condições climáticas quando
da execução do revestimento). Limpeza da pastilha: Com uma esponja limpa e úmida,
remover da superfície das placas qualquer resíduo existente de argamassa colante.
Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o processo de limpeza da área com uma estopa
seca e preparar para a etapa de rejuntamento.

“Tempo de Utilização” da argamassa colante: argamassa preparada deverá ser utilizada
em um intervalo máximo de 1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste
intervalo e devendo o material ser descartado após este período.

“Tempo em Aberto”: consiste no tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre
a base sem que perca suas propriedades adesivas. Este tempo deve ser controlado
através dos seguintes testes:

- Tocar a argamassa colante com os dedos sem sujá-los.

- Formação de película esbranquiçada na superfície da argamassa.

- Caso seja verificado que o tempo em aberto da argamassa foi ultrapassado, a
argamassa deverá ser removida da base e descartada.

- Para evitar desperdício e a garantida dos serviços, recomenda-se que os panos abertos
de argamassa sejam pequenos e compatíveis com as condições climáticas e o ritmo de
produção.
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Limpeza e controle das ferramentas: O caixote plástico e as ferramentas utilizadas
devem ser mantidos limpas, sem resíduos de argamassas. O desgaste dos dentes da
desempenadeira deverá ser verificado e os dentes refeitos ou a desempenadeira
substituída sempre que o desgaste for superior a 1 mm.

118. IMPERMEABILIZAÇÃO

Impermeabilização de coberturas com manta asfáltica espessura 3mm, protegida com
filme de alumínio gofrado espessura 0,8mm, inclusa emulsão asfáltica.
Impermeabilização não sujeita a fissurações e a trânsito, à base de elastômeros
sintéticos, aplicadas sobre concreto ou argamassa, bem solidária à base.

O substrato deve se encontrar firme, coeso, seco, regular, limpo, isento de corpos
estranhos, restos de fôrmas, pontas de ferragem, restos de produtos desmoldantes ou
impregnantes, falhas e ninhos; com declividade nas áreas horizontais de no mínimo 1%
em direção aos coletores de água. Para calhas e áreas internas é permitido o mínimo de
0,5%. Cantos devem estar em meia cana e as arestas arredondadas.

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual
(EPI).

Aplicar uma demão do produto de imprimação com rolo de lã de carneiro, trincha ou
brocha de forma homogênea aguardando sua total secagem, exceto para os casos de
mantas não aderidas ao substrato. Recomenda-se que a aplicação das mantas asfálticas
seja efetuada em temperaturas ambientes acima de 5ºC, salvo orientação específica do
fabricante. Desenrolar as bobinas alinhando-as e rebobinando-as novamente, sobre o
substrato a ser impermeabilizado. O consumo, manuseio, ferramentas e instruções de
segurança devem seguir as recomendações do fabricante.

119. PINTURA

119.1. Pintura Látex Acrílica Em Ambientes Internos

Execução de serviços de pintura em paredes internas, com tinta acrílica, a ser aplicado
nos ambientes internos, conferindo-lhes um acabamento uniforme.

A superfície deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicação da tinta. O
substrato deve ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabão e mofo. A pintura só
deve ser aplicada sobre superfície nova de argamassa, no mínimo, 30 dias após sua
execução; não se deve aplicar a tinta diretamente sobre a parede caiada, é necessário
escovar a superfície e aplicar uma demão de fundo preparada para paredes. Para
superfícies porosas, é recomendável aplicar um fundo selador, a fim de uniformizá-las.

Deve ser aplicada com rolo de lã de carneiro, pincel ou revólver sobre a superfície
preparada. Cada demão da pintura deve ser aplicada somente após a secagem completa
da demão anterior, com intervalo de tempo mínimo de 4 horas. Sobre superfície não
selada, a primeira demão deve ser diluída de 1:1 em volume de tinta e água.
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119.2. Textura Acrílica Em Ambientes Externos

Execução de serviços de texturato em paredes externas, com Texturato Classic Suvinil
Cor Amarelo Ref.: E039; Texturato Classic Suvinil Ref.: H105; Texturato Classic Suvinil
Ref.: M016; Terracor Ref.: Originale Cor 867. Deverá consultar o projeto arquitetônico
para verificar o local de aplicação de cada textura.

A preparação da base é fundamental para a aplicação perfeita da textura acrílica.
Normalmente, ela é aplicada em emboços novos. Devem-se atentar-se:

Emboço deve estar devidamente curado (mínimo de 28 dias);

Estar seco, sem partículas soltas e/ou pulverulência;

Apresentar resistência superficial a riscos (dureza adequada);

Apresentar superfície lisa e isenta de rachaduras, reentrâncias e outras irregularidades
impossíveis de serem corrigidas por conta da espessura do revestimento.

Com o auxílio da desempenadeira metálica lisa aplica-se a textura de cima para baixo e
dos bordos para o meio, da mesma maneira que se aplica a massa corrida. Não abra um
pano muito grande, trabalhe com faixas de 3,0m2 a 5,0m2.

O efeito da textura deve ser dado com ela ainda fresca, logo em seguida que foi aplicada.

120. COBERTURA

Deverá realizar a aplicação de silicone no encontro das paredes com a calha e rufo de
forma a garantir a estanqueidade do sistema. Silicone Repelente Agua Suvinil 5l.

121. VIDRO

Substituição do Vidro do Vestíbulo I.S.F. O vidro encontra-se quebrado e deverá ser
substituído. Vidro Mini Boreal 4mm

122. ESQUADRIA METÁLICA

Deverá realizar a manutenção do guarda corpo externo existente, realizando reparos e
adequação conforme a NBR 14718 - Guarda-corpos para edificação; NBR 9077 - saídas
de emergência; NBR 9050 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos, de forma a atender as necessidades do local.

123. LIMPEZA FINAL DE OBRA

Limpeza permanente da obra, incluindo remoção de entulho, lavagem e remoção de
detritos.

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI).
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Remover todo o entulho, detritos e equipamentos, ferramentas e demais objetos. Lavar
com água e detergente as superfícies laváveis. O serviço de limpeza será aceito a partir
dos itens de controle: ausência de sujeira, entulho e detritos em grau satisfatório para um
bom ambiente de trabalho na obra.

Governador Valadares-MG, de novembro de 2021

Josimar de Almeida Ferreira

Engenheiro Civil

CREA MG 173.723/D

Esp. em Avaliações e Perícias de Engenharia

William Martins Valente Muniz

Engenheiro Civil

CREA MG 173.653/D

Esp. em Eng. Diagnóstica: Patologia e Perícia da Const. Civil
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ANEXO VII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO
UNITÁRIO

R$

PREÇO
TOTAL
R$

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 98.001,78

1.1 00004813 PLACA DE O B R A ( P A R A C O N S T R U Ç Ã O CIVIL)E M CHAPA
GALVANIZADA*N.22*,ADESIVADA,DE*2,0X1,125*M SINAPI M2 6,75 335,00 2.261,25

1.2 00010775
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X6,00M,ALT.2,50M,COM1
SANITÁRIO,PARA ESCRITÓRIO,COMPLETO,SEM DIVISÓRIAS INTERNAS SINAPI MES 16,00 585,00 9.360,00

1.3 00010777
LOCAÇÃO DE CONT A I N ER 2 , 3 0 X 4 , 3 0 M , A L T . 2 , 5 0 M , P AR A
SANITÁRIO, COM 3 BAC IA S , 4 CHUVE IROS , 1 LAVATÓR IO E 1MICTÓRIO SINAPI MES 16,00 664,21 10.627,36

1.4 MATED-
11194

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO (APLICAÇÃO:DEPÓSITO
/FERRAMENTARIA|ESQUADRIAS:2|SUPORTE AR CONDICIONADO: 1|AR CONDICIONADO: NÃO
INCLUSO |LÂMPADAS: NÃO INCLUSO | INSTALAÇÃO ELÉTRICA INTERNA: INCLUSA
|MOBILIZAÇÃO: NÃO INCLUSO| COMPRIMENTO*: 600CM/
LARGURA*:230CM/ALTURAEXTERNA*:285CM/ALTURA ÚTIL INTERNA*:250CM)*
MEDIDAS REFERENCIAIS APROXIMADAS

SETOP mês 16,00 570,00 9.120,00

1.5 PCU-1 ADMINISTRAÇÃO L O C A L C O N F O R M E ORIENTA O MEMORIAL
DESCRITIVO

MALTA
ENGENHARIA H 2.816,00 19,70 55.475,20

1.6 ED-50150

LIGAÇÃOD E Á G U A P R O V I S Ó R I A P A R A C A N T E I R O , I N C L U S I V E
HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL,EM AÇO
GALVANIZADODN20MM(1/2")-PADRÃO CONCESSIONÁRIA - BDI=28,99

SETOP un 2,00 313,28 626,56

1.7 ED-50151 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA
-BDI=28,99 SETOP U 3,00 526,57 1.579,71

1.8 PCU-15

DESPESAS DE CORRIDAS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
P E S S O A L . C O N F O R M E O R I E N T A O M E M O R I A L
DESCRITIVO

MALTA
ENGENHARIA UN 1,00 8.951,70 8.951,70

2 REFORÇO DA FUNDAÇÃO 83.039,14

2.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 8.654,27

2.1.1 97633 DEMOLIÇÃO D E RE VE S T I ME N TO C E R Â M I C O , D E FORM A MANUA L ,
SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 SINAPI M2 497,20 15,62 7.766,26

2.1.2 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO,DE FORMA MANUAL,SEM
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 SINAPI M 498,88 1,78 888,01

2.2 INSFRAESTRUTURA 74.384,87

2.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANU A L DE VA L A C OM PRO FU N D I D A DE M E NO R OU
IGUALA1,30M.AF_02/2021 SINAPI M3 65,22 55,81 3.639,93

2.2.2 ED-51122 REGULARIZAÇÃO E C O M P A C T A Ç Ã O D E T E R R E N O M A N U A L , C O M
SOQUETE-BDI=28,99 SETOP m2 152,24 6,81 1.036,75

2.2.3 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO,APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OUSAPATAS.AF_08/2017 SINAPI M3 3,60 472,69 1.701,68

2.2.4 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO,VIGA BALDRAME OUSAPATAUTILIZANDO AÇO
CA-50DE8MM-MONTAGEM.AF_06/2017 SINAPI KG 344,04 16,89 5.810,84

2.2.5 PCU-13 EXECUÇÃO DE INJEÇÃO DENATADE CIMENTO MALTA
ENGENHARIA m³ 60,00 723,67 43.420,20

2.2.6 96535

FABRICAÇÃO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,EM MADEIRA
SERRADA,E=25MM,4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017 SINAPI M2 65,52 144,34 9.457,16

2.2.7 96558
CONCRETAGEM DE SAPATAS,FCK30 MPA,COM USO DE BOMBA DE LANÇAMENTO,ADENSAMENTOE
ACABAMENTO.AF_11/2016 SINAPI M3 18,49 416,50 7.701,09

2.2.8 1407753
ABERTURADE RASGOS EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO MEDINDO 15X15MM PARA FIXAÇÃO DE
BARRAS DE AÇODE12,5MM SICRONOVO m 45,76 8,65 395,82
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2.2.9 PCU-2 PREENCHIMENTO DEFUROSCOM SIKADUR32OUSIMILAR MALTA
ENGENHARIA Kg 7,04 84,90 597,70

2.2.10 RO-41429 APICOAMENTO MANUAL EM CONCRETO SETOP M2 18,00 34,65 623,70

3 MURO DE ARRIMO E TALUDE 114.982,09

3.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 3.172,53

3.1.1 101868

REASSENTAMENTO D E B L O C O S 1 6 F A C E S P A R A P I S O INTERTRAVADO, ESPESSURA
DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO,COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES-INCLUSO
RETIRADA ECOLOCAÇÃODO MATERIAL.AF_12/2020 SINAPI M2 83,16 17,80 1.480,25

3.1.2 RO-42445
DEMOLIÇÃO D EGUARDA - CORPO , I N C L U I N D O A REMOÇÃO DOMATERIAL
DEMOLIDO(EXECUÇÃO,INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO) SETOP M 31,75 48,37 1.535,75

3.1.3 97661 REMOÇÃO D E C A B O S E L É T R I C O S , D E F O R M A M A N U A L , S E M
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 SINAPI M 45,40 0,45 20,43

3.1.4 97662-1
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ESGOTO,DE FORMAMANUAL,SEM
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017

MALTA
ENGENHARIA M 2,10 0,34 0,71

3.1.5 97622-1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FORMA MANUAL,CA IXA DEESGOTOSEM
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017

MALTA
ENGENHARIA M3 3,37 37,22 125,43

3.1.6 97662
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES)DE ÁGUA FRIA,DE FORMAMANUAL,SEM
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 SINAPI M 31,12 0,32 9,96

3.2 TERRAPLANAGEM 17.320,63

3.2.1 101214

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO,INCLUI INDOCARGA,DESCARGA
ETRANSPORTE,EMSOLO DE1ªCATEGORIA COMESCAVADEIRAHIDRÁULICA (CAÇAMBA:0,8M³/111HP),
FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14M³,DMT DE 6KM EVELOCIDADE MÉDIA 22KM/H.AF_05/2020 SINAPI M3 243,97 20,43 4.984,31

3.2.2 96385

EXECUÇÃO E CO M P A C T A Ç Ã O DE A T E R R O COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,CARGAE
TRANSPORTE.AF_11/2019

SINAPI M3 243,97 7,67 1.871,25

3.2.3 ED-50437 PLANTIO D EGRAMA ESME RA LD A EM P L A C A S , I N C L U S I V E TERRA
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30DIAS-BDI=28,99 SETOP m2 194,45 17,17 3.338,71

3.2.4 00006081 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO(COMTRANSPORTE
ATÉ10KM) SINAPI M3 243,97 29,21 7.126,36

3.3 DRENAGEM 18.973,85

3.3.1 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,DUAS
CAMADAS,INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM EE=4MM.AF_06/2018 SINAPI M2 65,25 135,22 8.823,11

3.3.2 PCU-3 MANTA GEO.-MANTA GEO TÊXTIL MACDRAINFP MALTA
ENGENHARI m² 87,00 60,49 5.262,63

3.3.3 ED-48553

CANALETA PARA DRENAGEM,PRÉ-MOLDADA,TIPO MEIACANA,
DIÂMETRO 40CM, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ASSENTAMENTO EM
ARGAMASSA,TRAÇO1:3(CIMENTOEAREIA),ESCAVAÇÃO,TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL
ESCAVADO (EM CAÇAMBA) -BDI=28,99

SETOP m 49,86 68,15 3.397,96

3.3.4 RO-43118

COLCHÃO DRENANTE DE BRITA COM GEO TÊXTIL NÃO TECIDO(EXECUÇÃO,INCLUINDO
ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,EXCETO TRANSPORTE DOS
AGREGADOS) SETOP M3 3,86 74,52 287,65

3.3.5 94880
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE
ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).AF_01/2021

MALTAENGENHA
RI M 29,75 40,42 1.202,50

3.4 CONTRAFORTE 61.329,50

3.4.1 92922

ARMAÇÃO DEESTRUTURAS DECONCRETOARMADO ,EXCETO
VIGAS,PILARES,LAJES E FUNDAÇÕES,UTILIZANDOAÇOCA-50DE16,0MM-
MONTAGEM.AF_12/2015

SINAPI KG 1.559,00 12,02 18.739,18

3.4.2 92921

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETOARMADO ,EXCETO
VIGAS,PILARES,LAJES E FUNDAÇÕES,UTILIZANDO AÇO CA-50DE12,5MM-
MONTAGEM.AF_12/2015

SINAPI KG 270,00 12,51 3.377,70

3.4.3 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETOARMADO ,EXCETO
VIGAS,PILARES,LAJES E FUNDAÇÕES,UTILIZANDOAÇOCA-50DE10,0MM-MONTAGEM.AF_12/2015 SINAPI KG 493,00 14,71 7.252,03

3.4.4 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DECONCRETOARMADO ,EXCETO
VIGAS,PILARES,LAJES E FUNDAÇÕES,UTILIZANDOAÇOCA-50DE6,3MM-MONTAGEM.AF_12/2015 SINAPI KG 860,00 16,92 14.551,20

3.4.5 00038408

CONCRETO US INADO BOMBEÁVEL ,CLASSE DE RES ISTÊNCIA C25,
COM BR I T A 0 E 1 , S L U M P = 1 9 0 + / - 2 0 M M , E X C L U I S E R V I ÇO D E BOMBEAMENTO
(NBR8953)

SINAPI M3 49,10 354,57 17.409,39

3.5 INSTALAÇÃO DE REDE HIDROS SANITARIA 4.258,16

3.5.1 ED-49917

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(60X60X100CM),REVESTIMENTO
EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,COM TAMPA EM GRELHA,INCLUSIVE
ESCAVAÇÃO,REATERRO E TRANSPORTEERETIRADA DOMATERIALESCAVADO(EM CAÇAMBA)-BDI=28,99 SETOP un 4,00 539,51 2.158,04

3.5.2 89714
TUBO PVC,S E R I E N O R M A L , E S G O T O PREDIAL, DN100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO.AF_12/2014 SINAPI M 2,10 48,23 101,28

3.5.3 89512 TUBO P V C , S É R I E R , Á G U A P L U V I A L , D N 1 0 0 M M , F O R N E C I D O E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_12/2014 SINAPI M 31,12 64,23 1.998,84

3.6 INSTALAÇÃO DE SPDA 6.660,90

3.6.1 PCU-5
REDE SUBTERRÂNEADE DUTOSFLEXÍVEIS CORRUGADOSEM PEAD 6X4"COM CABODE ATERRAMENTO
EM COBRE NU 50MM2

MALTAENGENHA
RI m 45,00 148,02 6.660,90
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3.7 PAVIMENTAÇÃO 3.266,52

3.7.1 ED-50418
PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=8CM-FCK=35MPA ,INCLUINDO FORNECIMENT
OETRANSPORTEDE TODOS OS MATERIAIS,COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E=6CM-BDI=28,99 SETOP m2 55,44 58,92 3.266,52

4 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM URBANA 266.645,79

4.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 43.122,03

4.1.1 ED-51142 REMOÇÃO E RE A S S E N T AM E N TO D E M E I O - F I O P R É - M O L D A D O D E
CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO-BDI=28,99 SETOP m 619,03 27,45 16.992,37

4.1.2 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCOFURADO,DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVE IT AMENTO . AF _ 1 2 / 2 0 1 7 ( POÇO DE V IS I T A E CA IXA COLETORADE
SARJETA)

SINAPI M3 5,40 37,21 200,93

4.1.3 101868

REASSENTAMENTO D E B L O C O S 1 6 F A C E S P A R A P I S O INTERTRAVADO, ESPESSURA
DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO,COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS16 FACES-INCLUSO
RETIRADA ECOLOCAÇÃODO MATERIAL.AF_12/2020 SINAPI M2 1.456,67 17,80 25.928,73

4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 71.377,26

4.2.1 101260

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO,INCLUI
NDOCARGA, DESCARGA ETRANSPORTE, EMSOLODE1ª CATEGORIA COM
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ /111HP),FROTA DE 9
CAMINHÕES BASCULANTES DE 10M³,DMT DE 6KME VELOCIDADE MÉDIA
22KM/H.AF_05/2020

SINAPI M3 1.311,00 22,29 29.222,19

4.2.2 100576 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB LEITO DESOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.AF_11/2019 SINAPI M2 2.427,78 1,63 3.957,28

4.2.3 100573

EXECUÇÃO ECOMPACTAÇÃO DE BASE E OUSUB-BASEPARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO(PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO)BRITA50/50-
EXCLUSIVE S O L O , ESCAVAÇÃO,CARGA E TRANSPORTE.AF_11/2019

SINAPI M3 364,17 75,28 27.414,72

4.2.4 101768

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULO METRICAMENTE SEMMI
STURADESOLOS-EXCLUSIVE SOLO,ESCAVAÇÃO,CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

SINAPI M3 364,17 29,61 10.783,07

4.3 DRENAGEM 71.681,65

4.3.1 94287 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO,MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO,30CMBASEX10CM ALTURA.AF_06/2016 SINAPI M 619,03 31,33 19.394,21

4.3.2 92210

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015

SINAPI M 40,08 140,52 5.632,04

4.3.3 92212

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.AF_12/2015

SINAPI M 75,60 253,56 19.169,14

4.3.4 99265
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM,
EMALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS
=1X2M,PROFUNDIDADE=1,45M,EXCLUINDO TAMPÃO.AF_12/2020

SINAPI UN 3,00 3.014,87 9.044,61

4.3.5 97961
CAIXA P A R A B O C A D E L O B O C O M B I N A D A COMGRELHA
RETANGULAR,EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,DIMENSÕES
INTERNAS:1,3X1X1,2M.AF_12/2020

SINAPI UN 5,00 1.767,25 8.836,25

4.3.6 97952
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA
RETANGULAR,EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,DIMENSÕ
ESINTERNAS:1,3X2,2X1,2M.AF_12/2020

SINAPI UN 1,00 3.959,06 3.959,06

4.3.7 94293 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO US INADO ,MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO,100CM BASEX20CM ALTURA.AF_06/2016 SINAPI M 45,98 122,80 5.646,34

4.4 PAVIMENTOINTERTRAVADO 80.464,85

4.4.1 ED-
51139

GUIADEMEIO-FIO,EMCONCRETOCOMFCK20MPA,PRÉ-MOLDADA,
MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVESARJETA,
INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,APILOAMENTOE TRANSPORTECOM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) - BDI =28,99

SETOP m 152,70 41,44 6.327,89

4.4.2 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO,FEITO EM OBRA,ACABAMENTOCONVENCIONAL,
ESPESSURA 8CM,ARMADO.AF_07/2016

SINAPI M2 152,70 110,80 16.919,16

4.4.3 ED-
50418

PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=8CM-FCK=35MPA,INCL
U INDO FORNECIMENTOE TRANSPORTE DETODOSOS MATERIAIS,COLCHÃO DE
ASSENTAMENTOE=6CM-BDI=28,99

SETOP m2 971,11 58,92 57.217,80

5 REFORÇO ESTRUTURAL 20.156,66

5.1 SUPRAESTRUTURA 20.156,66

5.1.1 PCU-6 GROUT PARA REFORÇO ESTRUTURAL MALTA
ENGENHARI m³ 3,79 554,34 2.100,95

5.1.2 PCU-7 REFORÇO ESTRUTURAL MALTA
ENGENHARI Kg 341,70 15,93 5.443,28

5.1.3 RO-
41429

APICOAMENTO MANUALEM CONCRETO SETOP M2 69,63 34,65 2.412,68

5.1.4 140775
0

ABERTURA DE RASGOS EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO MEDINDO8X8MM
PARA FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇODE 6,3MM SICRONOVO m 78,52 3,95 310,15

5.1.5 PCU-2 PREENCHIMENTO DE FUROS COM SIKADUR32 OU SIMILAR MALTA
ENGENHARIA Kg 28,14 84,90 2.389,09
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5.1.6 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMAPARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,E=17MMAF_0 9/20
20

SINAPI M2 60,62 123,73 7.500,51

6 REPAROS EM ALVENARIAS 45.488,35

6.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 2.942,56

6.1.1 97631 DEMOLIÇÃO DEARGAMASSAS,DE F O R M A MANUAL,SEM
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 SINAPI M2 163,40 2,21 361,11

6.1.2 97633 DEMOLIÇÃO D E RE VE S T I ME N TO C E R Â M I C O , D E FORM A
MANUA L ,
SEM REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017

SINAPI M2 148,22 15,62 2.315,20

6.1.3 ED-
48479

DEMOLIÇÃO DE PISOCIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA
ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO-BDI =28,99 SETOP m2 20,72 12,85 266,25

6.2 TRATAMENTO UMIDADE ASCENDENTE DOSOLO 8.614,96

6.2.1 98555 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA
/MEMBRAN A ACRÍLICA,3 DEMÃOS.AF_06/2018 SINAPI M2 89,80 18,41 1.653,22

6.2.2 87298
ARGAMASSATRAÇO1:3(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIAMÉDIA
ÚMIDA)PARA CONTRAPISO,PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L.
AF_08/2019

SINAPI M3 2,07 509,08 1.053,80

6.2.3 87811

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO1:2:8,PREPARO
MANUAL,APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA,

ESPESSURA DE25MM ,SEM USODE TELAMETÁLICADE REFORÇO CONTRA
FISSURAÇÃO.AF_06/2014

SINAPI M2 89,80 65,79 5.907,94

6.3 TRATAMENTODEFISSURASALVENARIAS 17.643,02

6.3.1 PCU-8 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ALVENARIA MALTA
ENGENHARIA M2 94,60 163,67 15.483,18

6.3.2 PCU-9 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS MAPEADAS MALTA
ENGENHARIA M2 16,00 134,99 2.159,84

6.4 TRATAMENTO DE FISSURA DA ESTRUTURA 14.329,12

6.4.1 PCU-10 TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS EM ESTRUTURA
MALTA

ENGENHARIA m² 52,00 275,56 14.329,12

6.5 UMIDADE EM PAREDE 1.958,69

6.5.1 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS,DE F O R M A MANUAL,SEM
REAPROVEITAMENTO.AF_12/2017 SINAPI M2 21,60 2,21 47,74

6.5.2 COMP-
72748660

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO1:2:8,PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES INTERNA,ESPESSURA DE 25
MM, COM O USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA
FISSURAÇÃO.AF_06/2014

MALTA
ENGENHARIA M² 21,60 88,47 1.910,95

7 REFORMA DA EDIFICAÇÃO 83.410,21

7.1 ESQUADRIA METALICA 8.502,40

7.1.1 99839

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/2? ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,
GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE32X4,8MM,FIXADO
COM CHUMBADOR MECÂNICO.AF_04/2019_P

SINAPI M 17,75 446,97 7.933,72

7.1.2 ED-50734 FRISO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL3/8"(USOINTERNO) -BDI
=28,99 SETOP m 33,85 16,80 568,68

7.2 PISO 33.141,16

7.2.1 87250
REVESTIMENTO C E R Â M I C O P A R A P I SO COM P L AC AS TIPO
ESMALTADA E X T R A D E D I M E N S Õ E S 4 5 X 4 5 C M A P L I C A D A
E M AMBIENTESDE ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2.AF_06/2014

SINAPI M2 497,20 48,08 23.905,38

7.2.2 88649 RODA PÉ C E R ÂM I C O D E 7 C M DE A L T U R A COM P L A C A S
T I P O ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM.AF_06/2014 SINAPI M 498,88 6,89 3.437,28

7.2.3 87372 ARGAMASSA TRAÇO1:3(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
MÉDIA ÚMIIDA)PARACONTRAPISO,PREPAROMANUAL.AF_08/2019 SINAPI M3 9,94 583,35 5.798,50

7.3 REVESTIMENTO INTERNO 3.451,49

7.3.1 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COMPLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES.AF_06/2014

SINAPI M2 43,39 59,22 2.569,56

7.3.2 87245

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM
PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),ALINHADAS A
PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DASACADA.AF_06/2014

SINAPI M2 2,96 297,95 881,93

7.4 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.355,24

7.4.1 98547 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,DUAS

CAMADAS,INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO,E=3MMEE=4MM.
AF_06/2018

SINAPI M2 61,79 135,22 8.355,24

7.5 PINTURA 28.744,62

7.5.1 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
TETO,DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 SINAPI M2 497,20 12,61 6.269,69

7.5.2 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM
PAREDES,DUAS DEMÃOS.AF_06/2014 SINAPI M2 1.155,89 11,15 12.888,17

7.5.3 95626 APLICAÇÃO M A N U A L D E T I N T A L Á T E X A C R Í L I C A E M
P A R E D E EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS.AF_11/2016 SINAPI M2 532,25 12,15 6.466,84

7.5.4 ED-50265 LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO-BDI=28,99 SETOP m2 532,25 3,84 2.043,84



７７

7.5.5 100741

PINTURA C O M T I N T A A L Q U Í D I C A D E
A C A B A M E N T O ( E S M A L T E SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA
SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO).AF_01/2 02 0_P

SINAPI M2 60,59 17,76 1.076,08

7.6 COBERTURA 1.067,76

7.6.1 PCU-12 VEDAÇÃO DE CALHAS E RUFOS COM SILICONE MALTA
ENGENHARIA M 18,15 58,83 1.067,76

7.7 VIDRO 147,54

7.7.1 102161 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR,E=3MM,EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO
OU PVC,FIXADOCOM BAGUETE.AF_01/2021_P SINAPI M2 0,79 186,76 147,54

VALORCOM ENCARGOS: 711.724,02

VALORBDITOTAL: 184.877,19

VALOR ORÇAMENTO: 711.724,02

VALORTOTAL: 896.601,21

Oitocentos e Noventa e Seis Mil Seiscentos e Um reais e Vinte e Um centavos
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ANEXO VIII – CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: 8ªREGIÃO DE POLÍCIA MILITAR DE
MINASGERAIS-8ªRPM-NÚCLEO DE
ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE-
NAIS;

DATA:
21/06/2021

BDI:25,49%
L.S.Hora:85,55%
L.S.Mês:49,63%

FONTE VERSÃO DATA
REF.

SETOPSICRONOVOS.
INAPI

2021/01 - Central COM2021/04
2021/05 COM DESONERAÇÃO MALTA

ENGENHARIA

03/2021
09/2021
06/2021DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DESERVIÇOSDE

ARQUITETURA/ENGENHARIA
DESTINADA AAPRESENTARSOLUÇÃO
PARAAS PATOLOGIAS EXISTENTES
NO NÚCLEO DE ATENÇÃO INTEGRA L
À SAÚDE(NAIS) DA
8ªRPM,ELABORANDO PROJETOS DE
REFORÇO ESTRUTURAL, ESTUDO
GEOTECNICO DO
SOLO(SONDANGEM), MEMORIAL
DESCRITIVO, PLANILHA DE
ORÇAMENTO, CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO

LOCAL: Rua Marechal Floriano n°2441,Bairro de
Lourdes-Governador Valadares/MG
CEP35030-330

CLIENTE: Policia Militar de Minas Gerais

UNIDADES: 2427.78M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$369,31

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 ADMINISTRAÇÃO

LOCALDEOBRAS

98.001,78
18,55% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%

17.741,36 5.053,41 5.053,41 5.053,41 5.053,41 5.053,41 5.053,41 5.053,41 5.053,41

2 REFORÇO DA
FUNDAÇÃO

83.039,14
24,94% 41,76% 21,60% 11,70%

20.978,24 34.736,16 18.006,43 9.318,31

3 MURO DE
ARRIMO E
TALUDE

114.982,09
7,35% 55,18% 17,17% 20,30%

8.156,84 63.200,75 18.973,85 24.650,65

4 PAVIMENTAÇÃO
E DRENAGEM
URBANA

266.645,79
4,80% 3,12%

12.964,37 8.697,12

5 REFORÇO
ESTRUTURAL

20.156,66

6 REPAROS EM
ALVENARIAS

45.488,35

7 REFORMA DA
EDIFICAÇÃO

83.410,21

8 Benefícios e
Despesas
Indiretas(BDI)

184.877,19
5,44% 5,59% 3,24% 2,02% 1,86% 9,59% 3,38% 6,00% 1,93%

10.057,32 10.334,63 5.990,02 3.734,52 3.438,72 17.729,72 6.248,85 11.092,63 3.568,13

896.601,21
48.776,92 50.124,20 29.049,86 18.106,24 16.648,97 85.983,88 30.276,11 53.761,06 17.318,66
48.776,92 98.901,12 127.950,98 146.057,22 1

6
2
.
7
0
6
,
1
9

248.690,07 278.966,18 332.727,24 350.045,90
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 Total parcela

1
ADMINISTRAÇÃO
LOCAL DE
OBRAS

98.001,78
5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,19% 5,19% 8,67% 100,00%

5.053,41 5.053,41 5.053,41 5.053,41 5.047,87 5.047,87 9.523,76 98.001,78

2 REFORÇO DA
FUNDAÇÃO 83.039,14

100,00%

83.039,14

3
MURO DE
ARRIMO E
TALUDE

114.982,09
100,00%

114.982,09

4
PAVIMENTAÇÃO
E DRENAGEM
URBANA

266.645,79
27,00% 43,11% 21,97% 100,00%

71.377,26 114.297,47 59.309,57 266.645,79
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ANEXO IX – PLANILHA BDI

COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas
R Risco (R) 2,05
DF Despesas financeiras (DF 1,20
AC Administração Central (AC) 8,03

TOTAL 11,28

Benefício
G Seguros (s) + Garantia (G) 0,42
L Lucro (L) 9,96

TOTAL 10,38

I Impostos
T Tributos (T) 9,03

TOTAL 9,03

BDI = 25,49%

(((1+AC)*(1+DF)*(1+(G+R))*(1+L))-1)/(1-T)

Documento assinado eletronicamente por Jose de Assis Pinto, Servidor (a) Público (a), em
02/12/2021, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Helvécio Barbosa Felipe, 1º Tenente, em
02/12/2021, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

COMPOSIÇÃO DO BDI
OBRA: 8ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - 8ª RPM -

NÚCLEO DEASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE - NAIS;
DATA : 21/06/2021 L.S. Hora: 85,55%
BDI : 25,49% L.S. Mês: 49,63%

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA/ENGENHARIA
DESTINADA A APRESENTAR SOLUÇÃO PARA AS PATOLOGIAS
EXISTENTES NO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE
(NAIS) DA 8ª RPM, ELABORANDO PROJETOS DE REFORÇO
ESTRUTURAL, ESTUDO GEOTECNICO DO SOLO (SONDANGEM),
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA DE ORÇAMENTO,
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO REF.

SETOP 2021/01 - Central COM DESONERAÇÃO 03/2021

SICRO 2021/04 09/2021

SINAPI 2021/05 COM DESONERAÇÃO 06/2021

MALTA ENGENHARIALOCAL: Rua Marechal Floriano n°2627, Bairro de Lourdes - Governador
Valadares/MG CEP35030-330

CLIENTE: Policia Militar de Minas Gerais

UNIDADES: 2427.78M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 369,31

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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Documento assinado eletronicamente por Rafael Coura Cavalcante, Servidor (a) Público (a),
em 02/12/2021, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_
externo=0, informando o código verificador 38867672 e o código CRC 5ADA96BA.

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