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15ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR 

COORDENADORIA REGIONAL DE LOGÍSTICA 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CEET_03_AGOSTO2021 
 

 
Assunto: Sondagem à percussão com ensaio SPT (Standard Penetration Test) em solo do 
Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) de Teófilo Otoni-MG. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 
Este CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (CEET) define o 

objeto da licitação e estabelece os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas 
para elaboração de projetos diversos nas dependências do Colégio Tiradentes da Polícia Militar 
de Minas Gerais (CTPM), Rua Vereador Marcos Ananias Soares, nº 185, CEP: 39.801-126, Jardim 
Iracema, Teófilo Otoni/MG. 
 
 
2 OBJETIVO 

O presente CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS visa fornecer à 
empresa contratada requisitos mínimos necessários para a elaboração dos projetos 
referenciados. 

 
 

3 OBJETO 
Contratação de empresa especializada para a execução de Sondagem à 

percussão com ensaio SPT (Standard Penetration Test) regida pela norma ABNT NBR 6484 com 
relatório sobre a característica do solo do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) de 
Teófilo Otoni-MG. 
 
3.1 Detalhamento 

A sondagem geotécnica SPT (Standard Penetration Test), ou sondagem a 
percussão com ensaio SPT, permite dimensionar o tipo de fundação para a implantação de 
obras civis. É um método de investigação direta de solos cuja perfuração normalmente é 
executada com utilização de trado ou trépano de lavagem e permite a obtenção de amostras 
de solo, das medidas de índices de resistência a penetração e do lençol freático, além de 
permitir execução de diferentes ensaios no próprio local da obra, sejam em obras de 
edificações, de terra, de infraestrutura viária e portuária etc. 

A sondagem deverá ser feita a percussão SPT ou a Trado, com no mínimo 03 
(três) furos e faturamento mínimo de 30m. A posição aproximada dos furos será orientada pela 
PMMG. 
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Será gerado como produto o Relatório Final, conforme orientação dos manuais e 
NBR’s existentes e citadas neste CEET, e deverá conter no mínimo a identificação do local das 
sondagens, planta de locação das sondagens, perfis individuais de sondagem, originais dos 
boletins de campo das sondagens, nomes e assinaturas dos responsáveis pelo serviço e 
apresentação de ART quitada e assinada. 
 
3.2 Recomendações 

Se achar conveniente, com auxílio de fiscal da PMMG, fazer visita técnica ao local 
da obra para conhecer as instalações e o objeto a ser contratado antes de participar na 
licitação. 

Todos os problemas decorrentes de casos eventuais não previstos na presente 
disposição normativa serão previamente discutidos com a Fiscalização.  

Tomar ciência dos projetos já existentes que serão disponibilizados ao vencedor. 
 
3.3 Procedimento para Execução 

Permanecer no local da obra sempre que se fizer necessário para colher 
informações para confecção do projeto de sondagem. 

Conferir a área de execução e as instalações existentes. 
A sondagem deverá ser iniciada após a realização de limpeza de área que 

permita a execução de todas as operações sem obstáculos.  
A água e a energia elétrica serão fornecidas pela Contratante, porém os custos 

para adaptação necessários à execução dos serviços de sondagem correrão por conta da 
empresa Contratada. 

Os serviços de Sondagem e Relatório obedecerão aos critérios, instruções, 
recomendações e especificações das normas vigentes, em especial à NBR 6484. 

O projeto e relatórios deverão ser apresentados em meio de gravação ótica ou 
digital (CD-ROM, DVD ou PEN DRIVE) formatos DWG, PLT, PDF, DOC e XLS e em 03 vias 
impressas e assinadas. 

Deve ser emitida ART’s/RRt’s referente a todos os projetos elaborados, assinada 
em nome do Responsável Técnico. 

Impressões do projeto e relatórios e as taxas com ART’s/RRt’s deverão ser 
quitadas pela CONTRATADA, pois o orçamento já engloba essas despesas. 
 
3.4 Unidade de Medição 

Para fins de recebimento, a unidade de medição é o conjunto (única etapa). 
 
 
4 PREÇO 

O preço total pela elaboração do projeto de Engenharia de sondagem nas 
dependências do CTPM é de R$ 5.128,63 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e três 
centavos), conforme planilha de orçamento elaborada com inserção dos materiais e serviços, 
custos diretos e indiretos, descritos neste CEET. 

O valor acima descrito foi balizado nas planilhas de referência da Secretaria de 
Transporte e Obras Públicas (SETOP), Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e média de preço de materiais e serviços, tendo como referência as 
licitações realizadas pela PMMG. 

O prazo total definido para a execução do Objeto da Licitação deverá ser 
cumprido rigorosamente, contado a partir da data da ordem de serviço. 
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5 DIRETRIZES GERAIS 
Seguem abaixo diretrizes gerais sobre a execução dos serviços contratados. 

 
5.1 Sinalizações e delimitações 
5.1.1 O local das intervenções deverá ser delimitado e interditado para que não haja passagem 
de usuários pelo canteiro de serviços, inclusive, contemplando sinalizações do local para 
assegurar o bem-estar dos usuários ao meio ambiente. 
5.1.2 Todas as instalações provisórias executadas junto ao local das intervenções deverão 
garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança (equipamentos de proteção 
individual) e higiene aos trabalhadores que serão empregados na realização deste serviço, além 
dos equipamentos e elementos necessários à sua execução. 
5.1.3 Em hipótese alguma os usuários do complexo poderão adentrar ao local pelo canteiro, 
sendo a empresa contratada responsável em adotar essa medida de segurança. 
 
5.2 Considerações técnicas 
5.2.1 Antes de iniciar a execução, todas as interferências com o serviço deverão ser estudadas e 
previamente elaborado o plano de ação para cada intervenção. 
5.2.2 Por regra, não serão aceitos materiais diferentes dos especificados. A exceção deverá ser 
autorizada pela fiscalização, por escrito. 
5.2.3 Refazer, sem custos adicionais e em prazo definido pelos técnicos responsáveis pela 
fiscalização, todos os serviços, no total ou em parte, que se revelarem insatisfatórios, 
irregulares ou que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, bem como se responsabilizar 
integralmente por danos causados ao Contratante e a terceiros, decorrentes de sua 
negligência, imperícia ou omissão. 
5.2.4 A Contratada deverá anotar no diário de serviços as alterações ocorridas durante a 
execução das atividades que contemple, o número de funcionários que estiverem trabalhando 
no dia, registro do engenheiro e/ou responsável, irregularidades como afastamento ou 
dispensa de funcionários, informações sobre o tempo, atrasos em relação ao cronograma físico-
financeiro. A Contratada deverá atualizar diariamente o diário de serviços e entregar uma cópia 
no final do dia ao preposto. 
5.2.5 Em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, será agendada reunião entre a 
Contratada, Contratante e fiscalização, para que sejam coletados dados, além dos que já 
constam neste CEET, que se julguem relevantes ao desenvolvimento das intervenções. 

 
5.3 Ambiente de trabalho 
5.3.1 Todas as áreas sujeitas à intervenção deverão ser devidamente protegidas de acordo com 
o tipo de material a ser manipulado. 
5.3.2 As áreas de trabalho deverão permanecer limpas. 
5.3.3 Todos os funcionários deverão utilizar, durante a realização dos serviços, os 
equipamentos de proteção individual e coletivo, conforme previsão contida na legislação 
vigente. 
 
5.4 Capacidade e qualificação técnica 
5.4.1 A licitante deverá comprovar que existe em seu quadro de pessoal profissionais 
reconhecidos nos Conselhos Regional de Classe, detentor(es) de atestado(s) de 
responsabilidade técnica, devidamente registrado e acompanhado da respectiva Certidão de 
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Acervo Técnico (CAT), expedidas por esses Conselhos. 
5.4.2 Além disso, deverá a licitante comprovar capacidade técnica para a execução deste 
serviço através da declaração emitida por órgão(s) ou entidade(s) da administração pública 
direta ou indireta, federal, estaduais, municipais ou empresa(s) privada(s), serviços de 
características técnicas equivalentes às previstas no objeto da presente licitação. 
5.4.3 Capacidade Técnico-Operacional: 
5.4.3.1 Comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da circunscrição à qual pertence a 
empresa licitante, comprovando atividade relacionada com o objeto desta licitação, nos termos 
do art. 30, inc. I, da Lei nº 8.666/93; 
5.4.3.2 Apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove que a empresa licitante executou obra de construção ou 
reforma com características de complexidade tecnológica e operacional equivalentes ao objeto 
licitado, cujas parcelas de maior relevância são: 

ATUAÇÃO QUANT UNIDADE 

INSTALAÇÃO de ________________________________________________________.  m² 

EXECUÇÃO DE OBRAS EM EDIFICAÇÕES, COM SERVIÇOS DE_____________________.  m² 

5.4.3.2.1 Para atendimento do quantitativo indicado no subitem anterior, é admitido o 
somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto licitado. 
5.4.4 Capacidade Técnico-Profissional: 
5.4.4.1 Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s) que participarão da obra objeto da licitação, conforme art. 30, inc. I, e 
§ 1º da Lei Federal 8.666/93, comprovando a execução dos serviços que compõem as parcelas 
de maior relevância técnica da contratação, previstas no subitem 7.5.1.2.  
5.4.4.2 Declaração da empresa licitante de que apresentará, no ato da assinatura do contrato, 
os documentos que comprovem que possui em seu quadro Responsável Técnico de nível 
superior com habilitação na área de Engenharia Civil ou Arquiteto devidamente registrado no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço 
com características compatíveis com objeto desta licitação. 
5.4.4.3 A comprovação do vínculo profissional deverá ser feita por meio de apresentação de 
cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou contrato social que demonstre a 
condição de sócio do profissional, ou declaração de contratação futura do profissional, com 
anuência deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestação de serviços, sem vínculo 
trabalhista e regido pela legislação civil comum. 
5.4.4.4 Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de capacitação 
técnico-profissional, deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se a 
substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Administração, conforme determina o art. 30, §10, da Lei Federal nº 8.666/93. 
5.4.5 Os atestados deverão conter: 
5.4.5.1 Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, 
telefone). 
5.4.5.2 Local e data de emissão. 
5.4.5.3 Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das 
informações. 
5.4.5.4 Período da execução da atividade. 
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5.4.6 O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pela CPL, todas as informações 
necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre 
outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
CONTRATANTE e local em que foram executadas as atividades. 
 
5.5 Disposições gerais 
A contratada deverá: 
5.5.1 Realizar visita ao local das intervenções e verificar as condições do objeto contratado; 
5.5.2 Realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais e serviços, caso seja 
necessário; 
5.5.3 Fornecer todas as ferramentas necessárias à execução do objeto contratado, uniformes e 
equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC); 
5.5.4 Fornecer os materiais, equipamentos, transportes e profissionais qualificados para a 
entrega dos serviços executados; 
5.5.5 Recolher os tributos e encargos relativos aos serviços executados; 
5.5.6 Fornecer as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho Regional de Classe, seja ele CREA/MG ou 
CAU/MG, que deverá estar devidamente preenchida e assinada por todas as partes envolvidas 
e os custos deverão ser pagos pela Contratada. Antes das assinaturas e pagamentos definitivos, 
os rascunhos serão encaminhados à PMMG para análise. 
5.5.7 Também é de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas com impressões 
e protocolos. 
5.5.8 Preencher o diário de serviços; 
5.5.9 Atentar para os prazos de contrato, solicitando aditamento quando devidamente 
justificáveis; 
5.5.10 Caso sejam necessárias diferentes intervenções, cabe à contratada a coordenação e 
compatibilização dos mesmos e o fornecimento das informações relativas às suas áreas de 
interação. 
 
5.6 Presença obrigatória de responsável técnico disponibilizado pela Contratada 
5.6.1 A empresa contratada deverá disponibilizar responsável técnico para acompanhamento 
das intervenções. Em se tratando de obras ou serviços de Engenharia que exijam engenheiro ou 
arquiteto, o profissional responsável técnico deverá permanecer diariamente no local de sua 
execução, por período igual ou superior a 02 (duas) horas diárias, e deverá emitir a sua 
responsabilidade técnica no Conselho Regional em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir 
da assinatura do contrato, e entregar as vias à contratante devidamente assinadas. No caso de 
elaboração de projetos, o profissional deverá fazer visita ao local antes do início das atividades 
e sempre que se fizer necessário para colher informações pertinentes ao desenvolvimento da 
atividade. 
5.6.2 Conforme o item 9.3.2.2 do Acórdão Nº 2622/13 do Tribunal de Conta da União (TCU), 
fica estabelecido que o critério de medição para a administração local será estipulando 
pagamentos proporcionais à execução financeira dos serviços realizados, com fundamento no 
art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993. 
 

5.7 Análise do local 
5.7.1 Em caso de inviabilidade dos projetos em determinado local, a CONTRATADA deverá 
apresentar à equipe de COMPRAS/15ª RPM justificativa através de relatório e anexos de fotos. 
5.7.2 Após comprovada a inviabilidade do projeto, a equipe de COMPRAS/15ª RPM 
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encaminhará à CONTRATADA nova localização para o serviço. 
 
 

6 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 
Os projetos deverão estar de acordo com todas as normas técnicas vigentes, 

inclusive contemplar acessibilidade e observar as diretrizes estabelecidas pelo CREA e pela 
Prefeitura Municipal desta cidade. 

É de fundamental importância que a CONTRATADA conheça toda legislação, 
normativas e regulamentos para que tenha melhores condições de avaliar toda complexidade e 
as exigências mínimas dos projetos, serviços e/ou obras a serem desenvolvidos e/ou 
executados, principalmente: 

• Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): ABNT NBR 
8044:2018 (Projeto geotécnico – Procedimento); ABNT NBR 6484:2020 (Solo 
— Sondagem de simples reconhecimento com SPT — Método de ensaio); 
ABNT NBR 9603:2015 (Sondagem a trado – Procedimento); NBR-6502 – 
Rochas e solos (terminologia); NBR-8036 – Programação de sondagens de 
simples reconhecimento dos solos para fundação de edifícios; NBR-7250 – 
Identificação e descrição de amostras de solo obtidas em sondagens de 
simples reconhecimento dos solos; NBR-9604 – Abertura de poço e trincheira 
de inspeção em solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas; 
NBR-9820 – Coleta de amostras indeformadas de solo em furos de sondagem. 

• Disposições legais da União, Estado e Município; 

• CONTRATADA deverá elaborar os trabalhos, considerando sempre a 
qualidade dos projetos, os requisitos de segurança, funcionalidade, 
adequação ao interesse público, economia, facilidade na execução da obra, 
sua conservação, manutenção, durabilidade, adaptações para portadores de 
necessidades especiais, adoção das normas técnicas de saúde e de 
segurança do trabalho e o mínimo impacto ambiental; 

• A CONTRATADA deverá atender todas as normas das concessionárias, NBR´s 
e de órgãos reguladores; 

• A apresentação e desenvolvimento dos trabalhos deverão atender a 
orientações,            solicitações e aprovação da PMMG; 

• Serão realizadas reuniões de avaliação e discussão das soluções sempre 
que a PMMG julgar necessário ou se a CONTRATADA solicitar, mediante 
agendamento prévio; 

• Se houver reunião inicial, será obrigatória a presença de toda a equipe 
técnica da CONTRATADA; 

• Todas as reuniões serão formalizadas em atas, cabendo à CONTRATADA 
fornecer material, equipamentos e funcionário específico para secretariar os 
trabalhos e digitalizar a ata; 

• Nas reuniões onde forem discutidos assuntos específicos de cada área de 
atuação, deverão estar presentes o coordenador e os profissionais 
específicos da respectiva área de atuação; 

• Todos os serviços que se fizerem necessários para implantação do local 
devem seguir rigorosamente todas as normas técnicas e legislação vigentes. 
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7 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
O recebimento definitivo do valor proposto para realização dos serviços será 

devidamente pago após a entrega completa e análise de Comissão Especializada da Polícia 
Militar de Minas Gerais. 
 
 
8 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo total definido para a execução do objeto da licitação é de 15 (quinze) 
dias corridos, que serão contados de acordo com o previsto em contrato. 

A elaboração dos projetos, emissão de ART’s/RRt’s definitiva assinada e 
impressão dos projetos também assinados estará dentro desse prazo geral. 

A CONTRATADA deverá seguir o cronograma físico-financeiro. 
Qualquer alteração de prazo, no que se refere às fases, poderá ser efetivada com 

aprovação da CONTRATANTE após justificativa formal apresentada pela CONTRATADA. Caso a 
CONTRATADA não apresente justificativa ou se a justificativa não for aceita e o prazo não for 
cumprido, a CONTRATADA será considerada inadimplente. 
 
 
9 CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 

As medições serão realizadas conforme planilha orçamentária e cronograma 
físico-financeiro após o fornecimento dos materiais e serviços previstos. 

O pagamento será efetuado após análise da planilha apresentada pela 
contratada, conferência dos materiais e serviços executados no local e elaboração de parecer 
técnico emitido por profissional competente da Seção Especializada da PMMG em apoio ao 
preposto do contrato e Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais 
(CPARM) da Unidade. 

O desconto dado na licitação em relação ao preço de referência deverá ser o 
mesmo para serviços que porventura possam gerar necessidade de aditamento ao contrato. 
 
 
10 FISCALIZAÇÃO 

Caberá ao Fiscal de Contrato e à CPARM fiscalizar o cumprimento das disposições 
contratuais, na esfera administrativa e jurídica, em todos os seus aspectos, podendo formalizar 
solicitação de assessoramento técnico da Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL para 
emissão de parecer técnico ou Boletim de medição nos casos em que julgar necessário. 

A CONTRATANTE poderá contratar profissional técnico qualificado para 
assessoramento ou exercer a atividade de fiscalização, assim como avocar ou delegar 
atividades em meio ao próprio corpo administrativo. 

Após a assinatura do contrato e antes do início dos serviços, o preposto do 
contrato deverá entrar em contato com a empresa vencedora, a fim de agendar reunião para a 
entrega de documentos e esclarecimento de dúvidas. 
 
 
11 DAS 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 nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
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12 ANEXOS 

Anexo 01: Projeto Arquitetônico CTPM 2021 em desenvolvimento. 
Anexo 02: Planilha Orçamentária - sondagem. 
Anexo 03: ART MG20210511156. 

 
     

 
  Teófilo Otoni/MG, 18 de agosto de 2021. 

   
 
 

Danyel Neres Pereira, Cb PM 
Auxiliar P4/15ª RPM 

Engenheiro Civil, CREA-MG: 192.718/D 
 
 
    


