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15ª REGIÃO DE POLÍCIA MILITAR 

COORDENADORIA REGIONAL DE LOGÍSTICA 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CEET_04_AGOSTO2021 
 

 
Assunto: Elaboração de Projetos de Engenharia/Arquitetura para construção, reforma e 
ampliação de edificação nas dependências 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 elaboração de projetos de 

Engenharia/Arquitetura para construção de Auditório (e anexos), ampliação dos banheiros da 
quadra de esportes, ampliação da biblioteca com reforma, construção de sala para 
acondicionamento de material esportivo, construção do laboratório de física e construção de 
refeitório nas dependências do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) de Teófilo Otoni-
MG. 
 
3.1 Detalhamento 
3.1.1 Da construção do Auditório e anexos 

Elaboração de Projetos de Engenharia/Arquitetura para construção de Auditório 
(e anexos) nas dependências do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) de Teófilo Otoni-
MG. 

A área a ser contemplada é de aproximadamente 800m2. 
O espaço principal deve comportar no mínimo 200 pessoas sentadas, incluindo 

portadores de necessidades especiais e assento para obesos. 
Deverá comportar também banheiros para uso geral e portadores de 
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necessidades especiais, masculino e feminino; palco principal para apresentação; sala de 
controle (som, iluminação, climatização etc.); camarins; almoxarifado; escadas; salas e anexos; 
e outros detalhes que se fizerem necessários. 

 
3.1.2 Da construção, ampliação e reformas diversas 

Elaboração de Projetos de Engenharia/Arquitetura nas dependências do Colégio 
Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) de Teófilo Otoni-MG: ampliação dos banheiros da quadra 
de esportes; ampliação da biblioteca com reforma; construção de sala para acondicionamento 
de material esportivo; construção do laboratório; construção de refeitório; ampliações e 
melhorias diversas. 

A área a ser contemplada é de aproximadamente 700m2. 
 
3.1.3 Dos projetos 

a) Projeto Arquitetônico: 
Confecção de Projeto Arquitetônico executivo completo, contendo planta baixa; 

layout; cortes (no mínimo dois e um deles contemplando área molhada, se for o caso); fachada; 
situação/localização; cobertura em estrutura metálica para telha tipo “sanduíche” (com todos 
os detalhamentos) no caso do auditório e nos demais casos de acordo com a necessidade e 
conveniência, podendo inclusive prever a reutilização do telhado existente; níveis e cotas; 
discriminação do acabamento; detalhes, elevações e vistas das peças e acabamentos; 
detalhamentos, principalmente das esquadrias e peças; indicação de áreas a remover, a 
aproveitar, a demolir, a preservar, a construir etc.; contemplar acessibilidade, interligar os 
prédios e determinar, inclusive, local para implantação de elevador externo panorâmico para 
portadores de necessidades especiais; determinar local para o gás da cozinha e inclusive o tipo 
de instalação sugerida com materiais; desenvolvimento de tudo o que se fizer necessário para 
total compreensão e execução do projeto aprovado pelos órgãos municipal, estadual e/ou 
federal. O Projeto Arquitetônico de todo o CTPM já existe. A planta baixa inicial do Auditório, 
dos banheiros da Quadra e de algumas ampliações já foi desenvolvida; logo, ela deve ser 
finalizada e os complementos devem ser feitos. Os locais indicativos dos demais projetos 
arquitetônicos também já foram determinados. 

b) Projeto Estrutural: 
Avaliar toda a estrutura existente no local onde será construído o novo Auditório 

(e anexos) e as demais instalações; elaborar projeto estrutural complementar ou inicial, seja em 
concreto armado, estrutura metálica ou mistas; determinar todas as cargas e materiais a serem 
utilizados; garantir a devida resistência estrutural para suportar as cargas móveis e imóveis 
necessários. 

c) Projeto Elétrico: 
Cálculo da carga total instalada; dimensionamento correto das bitolas dos fios; 

cálculo dos disjuntores; distribuição do circuito; quadro de distribuição e prever local para 
instalação; indicar, se necessário, todas as intervenções físicas necessárias para adaptar as 
instalações elétricas (furos, demolições etc.) e que impactam em custos de obra civil; cálculo e 
quantitativo da iluminação, tomadas gerais e especiais, demanda do ar condicionado, 
sonorização e todos os equipamentos indicados pela CONTRATANTE; contemplar orientações 
quanto ao uso, operação e conservação, de forma a não deixar dúvidas e garantir o bom 
desempenho da obra e dos equipamentos nela instalados; quando citado no projeto, os 
equipamentos deverão constar de especificações técnicas detalhadas;  eletrodutos situados 
nas áreas da edificação, elementos da iluminação externa, caixas de passagem enterradas e 
conexão da entrada de energia com a rede pública; devem ser utilizadas as plantas do Projeto 
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Arquitetônico para elaboração das plantas elétricas e detalhes diversos da instalação elétrica, 
inclusive com detalhamento da entrada de energia, das caixas de passagem enterradas e dos 
aterramentos. 

d) Projeto de Ar-condicionado: 
Sistema de climatização e ventilação interna para o ambiente do Auditório, 

contemplando os pontos de instalação, local da condensadora, dreno, tipo de climatização 
(SPLIT HI WALL, SPLIT HI WALL INVERTER, SPLIT CASSETE, SPLIT PISO E TETO, SPLIT DUTO, AR-
CONDICIONADO JANELA, MULTI SPLIT, VRF, CHILLER, FAN COIL E FANCOLETE ou AR-
CONDICIONADO DE PRECISÃO) e potência necessária para suprir a demanda. Fazer o mesmo 
processo para a ampliação da biblioteca com reforma e para a construção do laboratório de 
física. 

e) Projeto de sonorização: 
Sistema de sonorização do ambiente interno, contemplando locais de passagens 

dos cabos, pontos para instalação das caixas e equipamentos e descrições diversas. Lista de 
materiais e descrições diversas. Este projeto será somente para o auditório. 

f) Projeto Hidrossanitário: 
Deverá conter as instalações sanitárias/esgoto e afins; caixa d´água; escoamento 

pluvial. 
g) Projeto Lógico: 
Contemplar os pontos de rede lógica e telefone, inclusive a estação central para 

equipamentos de rede; contemplar os pontos para transmissão de projeção de multimídia; 
locais de passagens dos conduítes e cabos; descrição detalhada dos equipamentos de rede. 

h) Projeto de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA): 
Referente a toda edificação a construir. 
i) Memorial Descritivo: 
Conter todas as especificações técnicas dos materiais e equipamentos e o 

processo executivo de todos os projetos e planilhas. 
j) Planilha Orçamentária: 
 Conter quantitativos e custos dos materiais, equipamentos e mão-de-obra; 

planilha orçamentária completa e com descrição dos materiais e serviços a serem utilizados; 
conter cálculo do BDI, cronograma físico-financeiro e memória de cálculo. Obs.: 
Exclusivamente, o orçamento deverá contemplar a quantia de até R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais) para a instalação de elevador panorâmico externo PNE para acesso ao 2º pavimento do 
prédio e até R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para adaptação do gás da cozinha. Caso esses 
valores específicos não sejam suficientes, a CONTRATANTE deverá ser comunicada para ajustá-
los aos preços atuais de mercado. 

k) Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB): 

Elaboração de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) nas dependências do Colégio Tiradentes da Polícia 
Militar (CTPM) de Teófilo Otoni-MG. O projeto será como forma de complementação de um 
PSCIP já existente. A área a ser contemplada é de aproximadamente 1400m2, correspondente 
às novas instalações. O PSCIP será feito com base no Projeto Arquitetônico já existente e nos 
complementos a serem elaborados. O projeto de proteção contra incêndio e pânico deverá 
obedecer às indicações do projeto arquitetônico, normas e especificações da ABNT e ser 
aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG). O projeto 
deverá estar de acordo com todas as normas técnicas vigentes, inclusive as diretrizes 
estabelecidas pelo CREA, pela Prefeitura Municipal desta cidade e pelo Corpo de Bombeiros 
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Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG). 
 
3.2 Recomendações 

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. 

Tomar ciência dos projetos já existentes que serão disponibilizados ao vencedor. 
Fazer os projetos conforme indicação do fiscal da PMMG. Contudo, nem todos os 

ambientes descritos acima necessitarão de todos os projetos. 
 
3.3 Procedimento para Execução 

Permanecer no local da obra sempre que se fizer necessário para colher 
informações para confecção dos projetos. 

Conferir todas as medidas, cotas, níveis, áreas e detalhamentos dos projetos que 
serão disponibilizados, assim como das instalações físicas. Da mesma maneira, realizar esse 
procedimento para os projetos que serão elaborados. 

Os projetos, memoriais e planilhas 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 e todas as taxas necessárias para aprovação dos projetos e emissão 
do Alvará 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 poderá ser única ou em 3 
etapas quinzenais. 
 
 
4 PREÇO 

O preço total para elaboração de projetos de Engenharia/Arquitetura para 
construção de Auditório (e anexos), ampliação dos banheiros da quadra de esportes, ampliação 
da biblioteca com reforma, construção de sala para acondicionamento de material esportivo, 
construção de laboratório e construção de refeitório nas dependências do CTPM é de R$ 
54.669,25 (cinquenta e quatro reais, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco 
centavos), conforme planilha de orçamento elaborada com inserção dos materiais e serviços, 
custos diretos e indiretos, descritos nesta 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. 
 
 

5 DIRETRIZES GERAIS 
Seguem abaixo diretrizes gerais sobre a execução dos serviços contratados. 
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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/serviços 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 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. 
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 
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 
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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. 
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); 
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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 para controle das atividades que estão sendo executadas 
diariamente; 
5.5.9 Compatibilizar os projetos antes de começar a execução de cada etapa a fim de evitar 
retrabalho; 
5.5.10 Atentar para os prazos de contrato, solicitando aditamento quando devidamente 
justificáveis; 
5.5.11 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 de responsável técnico disponibilizado pela Contratada 
5.6.1 Quando se fizer necessário realizar intervenções no local para realização dos trabalhos, a 
empresa contratada deverá disponibilizar responsável técnico para acompanhamento. O 
profissional deverá fazer visita ao local antes do início das atividades ou sempre que se fizer 
necessário para colher informações pertinentes ao desenvolvimento dos projetos. A 
CONTRATADA deverá atentar-se para as normas de segurança e interdição dos locais, de 
acordo com os itens anteriores. 
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 
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 
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6492:2021 (Documentação técnica para projetos arquitetônicos e urbanísticos 
– Requisitos); ABNT NBR 10126:1987 Versão Corrigida:1998 (Cotagem em 
desenho técnico – Procedimento); ABNT NBR 16861:2020 (Desenho técnico — 
Requisitos para representação de linhas e escrita); ABNT NBR 8404:1984 
(Indicação do estado de superfícies em desenhos técnicos – Procedimento); 
ABNT NBR 16752:2020 (Desenho técnico — Requisitos para apresentação em 
folhas de desenho); ABNT NBR 10067:1995 (Princípios gerais de representação 
em desenho técnico – Procedimento); ABNT NBR 16636-1:2017 (Elaboração e 
desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos 
e urbanísticos Parte 1: Diretrizes e terminologia); ABNT NBR 16636-2:2017 
(Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos 
arquitetônicos e urbanísticos Parte 2: Projeto arquitetônico); ABNT NBR 16636-
3:2020 (Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de 
projetos arquitetônicos e urbanísticos Parte 3: Projeto urbanístico); ABNT NBR 
9050:2020 Versão Corrigida:2021 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos); ABNT NBR 14037:2011 Versão 
Corrigida:2014 (Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e 
manutenção das edificações — Requisitos para elaboração e apresentação dos 
conteúdos); ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 (Projeto de estruturas 
de concreto — Procedimento); ABNT NBR 6120:2019 Versão Corrigida:2019 
(Ações para o cálculo de estruturas de edificações); ABNT NBR 5410:2004 
Versão Corrigida:2008 (Instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR 
7190:1997 (Projeto de estruturas de madeira); ABNT NBR 7199:2016 (Vidros na 
construção civil — Projeto, execução e aplicações); ABNT NBR 7480:2007 (Aço 
destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação); 
ABNT NBR 12721:2006 Errata 1:2007, Errata 2:2007 e Versão Corrigida 3:2021 
(Avaliação de custos unitários de construção para incorporação imobiliária e 
outras disposições para condomínios edifícios – Procedimento); ABNT NBR ISO 
10545-3:2020 (Placas cerâmicas - Parte 3: Determinação da absorção de água, 
porosidade aparente, densidade relativa aparente e densidade aparente); 
ABNT NBR 8800:2008 (Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de 
aço e concreto de edifícios); ABNT NBR 14323:2013 (Projeto de estruturas de 
aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de 
incêndio); ABNT NBR 5419-1:2015 (Proteção contra descargas atmosféricas - 
Parte 1: Princípios gerais); ABNT NBR 5419-2:2015 Versão Corrigida:2018 
(Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 2: Gerenciamento de risco); 
ABNT NBR 5419-3:2015 Versão Corrigida:2018 (Proteção contra descargas 
atmosféricas - Parte 3: Danos físicos a estruturas e perigos à vida); ABNT NBR 
5419-4:2015 Versão Corrigida:2018 (Proteção contra descargas atmosféricas - 
Parte 4: Sistemas elétricos e eletrônicos internos na estrutura); ABNT NBR 
5884:2013 (Perfil I estrutural de aço soldado por arco elétrico — Requisitos 
gerais); ABNT NBR 6123:1988 Versão Corrigida 2:2013 (Forças devidas ao vento 
em edificações); ABNT NBR 6355:2012 (Perfis estruturais de aço formados a 
frio — Padronização); ABNT NBR 8681:2003 Versão Corrigida:2004 (Ações e 
segurança nas estruturas – Procedimento); ABNT NBR 14323:2013 (Projeto de 
estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em 
situação de incêndio); ABNT NBR 14762:2010 (Dimensionamento de estruturas 
de aço constituídas por perfis formados a frio); ABNT NBR 15980:2020 (Perfis 
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laminados de aço para uso estrutural — Dimensões e tolerâncias); ABNT NBR 
5626:2020 Versão Corrigida:2020 (Sistemas prediais de água fria e água quente 
— Projeto, execução, operação e manutenção); ABNT NBR 12483:2015 
(Chuveiros elétricos - Requisitos gerais); ABNT NBR 15884-3:2010 (Sistema de 
tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria — 
Policloreto de vinila clorado (CPVC) Parte 3: Montagem, instalação, 
armazenamento e manuseio); ABNT NBR 8160:1999 (Sistemas prediais de 
esgoto sanitário - Projeto e execução); ABNT NBR 10844:1989 (Instalações 
prediais de águas pluviais – Procedimento); ABNT NBR IEC 60268-16:2018 
(Equipamentos de sistemas de som - Parte 16: Avaliação objetiva da 
inteligibilidade da fala pelo índice de transmissão da fala); ABNT NBR IEC 
60268-3:2010 Versão Corrigida:2011 (Equipamentos de sistemas de som - 
amplificadores); ABNT NBR 10151:2019 Versão Corrigida:2020 (Acústica - 
Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas - 
Aplicação de uso geral); ABNT NBR 16655-1:2018 (Instalação de sistemas 
residenciais de ar-condicionado - Split e compacto - Parte 1: Projeto e 
instalação); ABNT NBR 16655-2:2018 (Instalação de sistemas residenciais de ar-
condicionado - Split e compacto - Parte 2: Procedimento para ensaio de 
estanqueidade, desidratação e carga de fluido frigorífico); ABNT NBR 16655-
3:2019 (Instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado - Split e 
compacto - Parte 3: Método de cálculo da carga térmica residencial); ABNT NBR 
15575-1:2013 (Edificações habitacionais — Desempenho); ABNT NBR 
14565:2019 (Cabeamento estruturado para edifícios comerciais);  

• NORMAS RELATIVAS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS: NBR 10897 - Proteção 
contra Incêndio por Chuveiro Automático; NBR 10898 - Sistemas de 
Iluminação de Emergência; NBR 11742 - Porta Corta-fogo para Saída de 
Emergência; NBR 12615 - Sistema de Combate a Incêndio por Espuma; NBR 
12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; NBR 
12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; NBR 13434: 
Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, Dimensões e 
cores; NBR 13435: Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; NBR 
13437: Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; NBR 
13523 - Instalações Prediais de Gás Liquefeito de Petróleo; NBR 13714 - 
Instalação Hidráulica Contra Incêndio, sob comando; NBR 13714: Instalações 
Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por Hidrantes e Mangotinhos; 
NBR 13932- Instalações Internas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - 
Projeto e Execução; NBR 14039 - Instalações Elétricas de Alta Tensão; NBR 
14276: Programa de brigada de incêndio; NBR 14349: União para mangueira 
de incêndio - Requisitos e métodos de ensaio; NBR 5410 - Sistema Elétrico; 
NBR 5419 - Proteção Contra Descargas Elétricas Atmosféricas; NBR 5419 - 
Sistema de Proteção Contra Descangas Atmosféricas (Para-raios); NBR 9077 - 
Saídas de Emergência em Edificações; NBR 9441 - Sistemas de Detecção e 
Alarme de Incêndio; NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: 
Proteção Contra Incêndio para Locais de Trabalho; NR 23, da Portaria 3214 
do Ministério do Trabalho: Proteção Contra Incêndio para Locais de 
Trabalho. 

• LEIS ESTADO MG RELATIVAS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS: Lei 14.130 de 
19/12/2001 (Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e 
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dá outras providências). 

• DECRETOS ESTADO MG RELATIVOS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS: Decreto 
48.028 de 28/08/2020 (Altera o Decreto nº 47.998, de 1º de julho de 2020 
,que regulamenta a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que dispõe 
sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras 
providências.); Decreto 47.998 de 01/07/2020 (Regulamenta a Lei nº 14.130, 
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio 
e pânico no Estado, e estabelece regras para as atividades de fiscalização das 
medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em 
estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, nos termos dos 
arts. 3º, 4º e 5º da Lei Federal nº 13.425, de 30 de março de 2017, e dá 
outras providências.); Decreto 44.275 de 06/04/2006 (Altera o Regulamento 
das Taxas Estaduais, aprovado pelo Decreto n° 38.886, de 1º de julho de 
1997); Decreto 43.779 de 12/04/2004 (Altera o Regulamento das Taxas 
Estaduais (RTE), aprovado pelo Decreto nº 38.886, de 1º de julho de 1997, e 
dá outras providências.); Decreto 38.886 de 01/07/1997 (Aprova o 
Regulamento das Taxas Estaduais (RTE).). 

• PORTARIAS ESTADO MG CBMMG RELATIVAS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS: 
Portaria 65/2021; Portaria 64/2021; Portaria 63/2021; Portaria 62/2021; 
Portaria 61/2020; Portaria 60/2020; Portaria 59/2020; Portaria 58/2020; 
Portaria 57/2020; Portaria 48/2020; Portaria 47/2020; Portaria 45/2020; 
Portaria 44/2020; Portaria 43/2020; Portaria 42/2020 (atualizada); Portaria 
41/2020; Portaria 40/2019; Portaria 39/2019; Portaria 38/2019; Portaria 
37/2019; Portaria 36/2019; Portaria 35/2019; Portaria 34/2018; Portaria 
32/2018; Portaria 31/2017; Portaria 30/2017; Portaria 28/2017; Portaria 
27/2017; Portaria 26/2017; Portaria 25/2016; Portaria 24/2016; Portaria 
23/2016; Portaria 22/2015; Portaria 21/2015; Portaria 20/2015; Portaria 
19/2014; Portaria 18/2014; Portaria 17/2014; Portaria 16/2013; Portaria 
15/2013; Portaria 14/2013; Portaria 13/12; Portaria 12/2011; Portaria 
11/2011; Portaria 09/2008; Portaria 06/2006; Portaria 05/2005; Portaria 
04/2005; Portaria 03/2005; Portaria 02/2005. 

• INSTRUÇÕES TÉCNICAS ESTADO MG CBMMG RELATIVAS À PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS: IT 01 - Procedimentos Administrativos - 9ª Edição (Alterada pela 
Portaria 63/2021); IT 02 - Terminologia de Proteção Contra Incêndio e Pânico 
(Alterada pela Portaria 61/2020); IT 03 - Composição do Processo de 
Segurança Contra incêndio e Pânico (PSCIP) - 2ª Edição (Alterada pela 
Portaria 65/2021); IT 04 - Acesso de Viatura nas Edificações e Áreas de Risco 
- 2ª Edição (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 05 - Separações entre 
Edificações (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 06 - Segurança Estrutural das 
Edificações (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 07 - Compartimentação 
Horizontal e Compartimentação Vertical (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 
08 - Saídas de Emergência em Edificações - 2ª Edição (Alterada pela Portaria 
63/2021); IT 09 - Carga Incêndio nas Edificações e Espaços destinados a Uso 
Coletivo - 2ª Edição; IT 10 - Pressurização de Escada de Segurança (Alterada 
pela Portaria 61/2020); IT 11 - Plano de Intervenção de Incêndio (Alterada 
pela Portaria 61/2020); IT 12 - Brigada de Incêndio - 3ª Edição (Alterada pela 
Portaria 61/2020); IT 13 - Iluminação de Emergência; IT 14 - Sistema de 
Detecção e Alarme de Incêndio - 2ª Edição (Alterada pela Portaria 61/2020); 
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IT 15 - Sinalização de Emergência (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 16 - 
Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio - 3ª Edição (Alterada pela 
Portaria 61/2020); IT 17 - Sistema de Hidrantes e Mangotinhos para Combate 
a Incêndio (Alterada pela Portaria 63/2021); IT 18 - Sistema de Chuveiros 
Automáticos (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 19 - (Revogada) Adotar 
ABNT NBR 17505 - Sistema de Resfriamento para Líquidos e Gases 
Inflamáveis e Combustíveis; IT 20 - (Revogada) Adotar ABNT NBR 17505 - 
Sistema de Proteção por Espuma; IT 21 - Sistema Fixo de Gases para 
Combate a Incêndio (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 22 - (Revogada) 
Adotar ABNT NBR 17505 - Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e 
Combustíveis; IT 23 - Manipulação, Armazenamento, Comercialização e 
Utilização de GLP - 2ª Edição (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 24 - 
Comercialização, Distribuição e Utilização de Gás Natural; IT 25 - Fogos de 
Artifícios e Pirotecnia - 2ª Edição (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 26 - 
Heliponto e Heliporto - 2ª Edição; IT 27 - Medidas de Segurança para 
Produtos Perigosos (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 28 - Cobertura de 
Sapê, Piaçava e Similares (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 29 - Hidrante 
Público; IT 30 - (Revogada) Adotar ABNT NBR 13231 - Subestações Elétricas; 
IT 31 - Pátio de Contêineres (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 32 - 
Proteção Contra Incêndio em Cozinhas Profissionais (Alterada pela Portaria 
61/2020); IT 33 - Eventos Temporários - 3ª Edição (Alterada pela Portaria 
61/2020); IT 34 - Cadastramento de Empresas e Responsáveis Técnicos - 3ª 
Edição (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 35 - Segurança Contra Incêndio 
em Edificações que compõem o Patrimônio Cultural - 2ª Edição (Alterada 
pela Portaria 65/2021); IT 36 - (Revogada) - Sistema de Proteção Contra 
Descargas Atmosféricas; IT 37 - Centros Esportivos e de Exibição (Alterada 
pela Portaria 63/2021); IT 38 - Controle e Materiais de Acabamento e 
Revestimento (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 39 - Blocos de Carnaval - 
3ª Edição; IT 40 - Adequação de Medidas de Segurança para Edificações - 2ª 
Edição (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 41 - Controle de Fumaça 
(Alterada pela Portaria 61/2020); IT 42 - Estabelecimentos Destinados à 
Restrição de Liberdade (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 43 - 
Armazenagem em Silos; IT 44 - Edificações e Instalações de Agronegócio. 

• EMENDAS E ERRATASS DO CBMMG RELATIVAS À PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS. 

• 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 
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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. 

 
 
7 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

O recebimento definitivo dos serviços será 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 45 (quarenta e 
cinco) 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 de 45 dias. Já o prazo 
para aprovação dependerá do que for estabelecido pelos órgãos competentes. Contudo, a 
protocolização do projeto arquitetônico perante a Prefeitura Municipal deverá ser feita com até 
15 dias após o início da confecção e os demais projetos que necessitarem de aprovação dos 
órgãos externos deverá ser feita antes ou no ato do recebimento definitivo pela PMMG. 

A CONTRATADA deverá seguir o cronograma físico-financeiro e, caso necessite de 
ajuste na distribuição dos prazos dos serviços, deverá comunicar à CONTRATANTE para 
adequação. No entanto, o prazo final para entregar todos os projetos será de 45 dias, já incluído 
a protocolização nos órgãos competentes para aprovação, conforme supracitado. 

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 
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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. 
 
 
12 ANEXOS 

Anexo 01: Projeto Arquitetônico CTPM 2021. 
Anexo 02: Planilha Orçamentária - projetos auditórios e diversos. 
Anexo 03: Projeto de Incêndio. 
Anexo 04: ART MG20210511156. 
 
 
 

 
Teófilo Otoni/MG, 18 de agosto de 2021. 
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