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EDITAL DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE N°. 01/2021

                              PROCESSO DE COMPRA Nº  1261556 004/2021

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, instalação de
elevador panorâmico externo PNE para acesso ao 2º pavimento do prédio, adaptação do gás da cozinha, aprovação de Projeto de incêndio no Corpo de Bombeiros Militar e 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, exigências e
estabelecidas no Edital e seus anexos.

TIPO

MENOR PREÇO

REGIME DE EXECUÇÃO

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

DATA/HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA

17/09/2021 às 10 horas.

MEMBROS DA CLU

116.439-1, 1º TEN PM ANTÔNIO SOARES CHAVES – PRESIDENTE

122.759-4, 2º SGT PM ELCIMAR MOREIRA COUTO – MEMBRO

147.383-4, CB PM NINO RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO – SECRETÁRIO

MEMBROS SUPLENTES

129.969-2, 1° TEN PM GILDÁSIO FERREIRA SANTIAGO – PRESIDENTE

114.340-3, SUB TEN PM MORETHSON TANAJURA MATOS – MEMBRO

146.369-4, CB PM TÁRIK DOS SANTOS SOUZA – SECRETÁRIO

TEÓFILO OTONI, 03 DE SETEMBRO DE 2021.
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NORMAS DA LICITAÇÃO

CARTA CONVITE N° 01/2021 - TIPO MENOR PREÇO

1. PREÂMBULO

1.1. O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, torna público que realizará por meio da Comissão de Licitação da Unidade da Décima Quinta Região da Polícia
Militar (CLU/15ªRPM), às 10 horas, do dia 10 de setembro de 2020 (quinta-feira), na Sede do 19º Batalhão de Polícia Militar, na sala de reuniões, situada na Rua Helmuth Neumann, 100, Bairro São Jacinto – Teófilo Otoni/MG, a
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CARTA CONVITE, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tipo MENOR PREÇO, destinada à 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, instalação de elevador panorâmico externo PNE
para acesso ao 2º pavimento do prédio, adaptação do gás da cozinha, aprovação de Projeto de incêndio no Corpo de Bombeiros Militar e 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,
exigências e estabelecidas no Edital e seus anexos, consoante as condições a seguir:

1.1.1.  A licitação será regida nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21Jun93, e suas alterações posteriores; Lei Complementar Federal n° 123, de 14Dez06, no que couber; às disposições das Leis Estaduais nº
13.994/2001 e nº 20.826/2013, pelos Decretos Estaduais n° 45.902/12, Decreto n° 44.630, de 03Out07 e n° 44.903, de 24Set08 e pelas demais  legislações pertinentes à matéria, bem como pelo presente Instrumento
Convocatório.

1.2. O edital de licitação, juntamente com seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados no site: www.policiamilitar.mg.gov.br, no link “compras e licitações”. No mesmo endereço eletrônico será disponibilizada a
ART (Anotação  de  Responsabilidade  Técnica)  em relação  à  contratação  de  serviço  do  presente  certame.  Os  interessados  poderão,  ainda,  retirar  ou  consultar  o  Edital  de  Licitação,  seus  Anexos  e  a  ART (Anotação  de
Responsabilidade Técnica) na seção de compras da 15ª RPM, situado na Rua Helmuth Neumann,100, Bairro São Jacinto – Teófilo Otoni/MG, em dias úteis de segunda a sexta-feira, no horário de 09h às 11h30min e das 14h às
16h30min, e às quartas-feiras, no horário de 09h às 12h30min. O projeto e demais documentos previstos neste edital poderão, também, ser adquiridos mediante contato com membros da CLU da 15ª RPM, nos locais citados,
devendo os interessados trazerem consigo Pen-drive, ou, ainda, requisição mediante o telefone (33)3087-1215 ou email: 15rpm-compras@pmmg.mg.gov.br ou 15rpmcompras@gmail.com

2. OBJETO

2.1. 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, instalação de elevador panorâmico externo PNE para acesso ao 2º pavimento do prédio, adaptação do gás da cozinha, aprovação de Projeto de incêndio no Corpo de
Bombeiros Militar e 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, exigências e estabelecidas no Edital e seus anexos.

3. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta das dotações orçamentárias:

3.2. 1261 12 361 106 4302 0001 4490 5101 0 23 1.

3.3. 1261 12 361 106 4302 0001 4490 5101 0 10 1.

3.4. O valor máximo aceito pela PMMG para execução dos serviços, objeto desta licitação, é de R$ 5.128,63(cinco mil cento e vinte e oito reais e sessenta e três centavos) para o lote 01, e R$ 54.669,25(cinquenta
e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) para o lote 02.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. Poderão participar da presente licitação (art. 22, § 3.° da Lei 8.666/93) as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta licitação, escolhidos e convidados pela 15ª RPM, cadastrados ou não, e não convidados
(cadastrados) que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas, e que tenham capital mínimo ou patrimônio líquido de R$ 512,86(quinhentos e doze reais e oitenta e seis
centavos) para o lote 01, e R$ 5.466,92 (cinco mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) para o lote 02, até a data desta Licitação (art. 31, §3.° da Lei 8.666/93);

4.1.1. As empresas não convidadas (cadastradas), interessadas em participar da licitação, deverão manifestar interesse em até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, por meio de
expediente entregue na Comissão Permanente de Licitação, fac-símile ou correio eletrônico, sob pena de desqualificação;

4.2. Não poderão participar da presente licitação pessoa física ou jurídica enquadradas nas condições estabelecidas no artigo 9º da Lei Federal 8.666/93 ou que se encontrarem sob falência, concordata, recuperação
judicial,  recuperação extrajudicial,  concurso de credores,  dissolução e  liquidação,  empresas estrangeiras  que não funcionam no país,  nem aqueles  que tenham sido declarados inidôneos para licitar  ou contratar  com a
Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

4.3. A participação na presente licitação será considerada como evidência de que a licitante examinou completamente o Convite e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve da PMMG informações
satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o seu teor lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória.

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

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 de Licitação da Unidade (CLU), na sessão pública de abertura
deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados abaixo:

LOCAL: Sala de Reuniões no 19º BPM.

ENDEREÇO: Rua Helmuth Neumann, 100 - Bairro São Jacinto – Teófilo Otoni/MG

DATA: 17/09/2021

HORÁRIO: Entrega dos envelopes de 08h01min até às 09h.

ABERTURA DO ENVELOPE Nº 01 às 10h.

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

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

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

15ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR

CONVITE N.º 01/2021

ENVELOPE N.º 1 – DOCUMENTAÇÃO

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

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

15ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR

CONVITE  N.º 01/2021

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

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

5.2. A Polícia Militar de Minas Gerais, por intermédio da 15ª RPM, somente considerará os envelopes de “Documentação de Habilitação” e “Proposta de Preços” que forem entregues à CLU, no local, data e horário definido
no item 5.1.1 deste CONVITE.

5.3. O horário de 08h30min às 08h59min se destina ao credenciamento dos licitantes e recebimento dos envelopes. A sessão pública se iniciará a partir das 09h.

6. CREDENCIAMENTO

6.1. Previamente à abertura da sessão de habilitação e julgamento, o representante do licitante deverá apresentar-se à Comissão de Licitação para efetuar seu credenciamento como participante desta Licitação, munido da
sua carteira de identidade ou documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes para manifestar-se durante a sessão, conforme modelo constante no ANEXO IV deste edital.

6.1.1. No local, data e hora indicados neste Edital para abertura dos envelopes será realizado o credenciamento dos representantes legais dos licitantes,  conforme  modelo  constante  no ANEXO IV, acompanhado dos
seguintes documentos:

6.1.2. Na condição de procurador: documento oficial de identidade e procuração pública ou particular com firma reconhecida ou outro documento, na forma da lei, que comprove a outorga de poderes para praticar todos
os atos inerentes ao certame; ou

6.1.3. Na condição de sócio ou dirigente da sociedade: documento oficial de Identidade e cópia do documento registrado no órgão de registro competente no qual estejam  expressos poderes para exercer direitos e
assumir obrigações em nome do licitante.

6.2. A não apresentação dos documentos de credenciamento ou a sua incorreção não impedirá a participação do licitante no certame, porém, impossibilitará seu representante de se manifestar e responder pela empresa,
não podendo rubricar documentos, fazer observações ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

6.3. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas etapas desta licitação e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital.

7. VISITA TÉCNICA

7.1. Será FACULTADO ao licitante, às suas expensas, visitar o local da obra para obter as informações necessárias para a elaboração da proposta. Caso a visita não seja realizada, entender-se-á que o licitante conhece todas
as condições locais para a execução da obra objeto deste certame, não cabendo, portanto, nenhum tipo de alegação sobre as condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas
em decorrência desta licitação.
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7.1.1. A visita deverá ser realizada em conjunto com representantes da PMMG, no endereço de execução dos serviços, qual seja, Rua Helmuth Neumann, nº 100, Bairro São Jacinto, Teófilo Otoni/MG, em dias úteis de
segunda a sexta-feira, no horário de 09h às 11h30min e das 14h às 16h30min, e às quartas-feiras, no horário de 09h às 12h30min, mediante agendamento prévio junto à administração local pelo telefone: (33)3087-1215. A
data limite para a visita técnica será até o dia 16/09/2021 (quinta-feira).

8. DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PRELIMINAR

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

8.1. Regularidade Jurídica

8.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

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

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

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

8.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista

8.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ, (http://www.receita.fazenda.gov.br);

8.2.2. Prova de inscrição no Cadastro  de Contribuintes  do Estado,  mediante  apresentação de comprovante de inscrição estadual  ou consulta  pública  ao cadastro  de MG,  (http://www.sintegra.fazenda.mg.gov.br
/consulta_empresa_pesquisa.asp), relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

8.2.3. Prova  de  regularidade  perante  a  Fazenda  Estadual  da  sede  do  licitante  (quando  se  tratar  de  outro  Estado)  e  a  Fazenda  Estadual  de  Minas  Gerais,  por  meio  de  Certidão  de  Débito  Tributário  –  CDT,
(http://www.fazenda.mg.gov.br) e, Prova de regularidade perante o Fisco Municipal (quando se tratar de prestação de serviço), neste caso deve estar regularizada quanto ao recolhimento do ISS, na sede do Licitante;

8.2.4. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de
Débito Tributário – CDT, (http://www.fazenda.mg.gov.br);

8.2.5. Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, (http://www.caixa.gov.br);

8.2.6. Certificado  de  Situação  Regular  perante  o  Sistema  de  Seguridade  Social  –  INSS,  mediante  apresentação  de  Certidão  Negativa  de  Débitos  Relativos  às  Contribuições  Previdenciárias  e  às  de  Terceiros
(http://www.receita.fazenda.gov.br);

8.2.7. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, (http://www.receita.fazenda.gov.br) ou pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (http://www.pgfn.fazenda.gov.br);    

8.2.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou positivas com efeito de certidão negativa, nas páginas eletrônicas do Tribunal Superior do Trabalho (http://www.tst.jus.br) ou do Conselho Superior da Justiça
do Trabalho (http://www.csjt.jus.br) e dos Tribunais Regionais do Trabalho;

8.2.9. Em obediência do Art. 29, III, da Lei 8.666/93, a comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de
negativas, no âmbito das Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 

8.2.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e fizerem jus aos benefícios, deverão apresentar declaração conforme
ANEXO V constante deste Edital.

8.2.10.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista (art. 43, §1°, Lei Complementar n° 123/2006), caso a empresa vencedora seja Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da sessão da Carta Convite, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão das respectivas certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

8.2.10.2. A não-regularização da documentação por parte da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, no prazo previsto no Item 8.2.10.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8.3. Qualificação Econômico-Financeira

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

8.3.2. Comprovação pela licitante de que o capital integralizado da empresa é igual ou superior a R$ 512,86(quinhentos e doze reais e oitenta e seis centavos)  para o lote 01, e R$ 5.466,92 (cinco mil,
quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos) para o lote 02, até a data desta licitação, por meio de cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial.

8.4. Qualificação Técnica

8.4.1. Capacidade Técnico-Operacional:

8.4.1.1. 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;

8.4.1.2. 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

8.4.1.3. Para atendimento do quantitativo indicado no subitem anterior, é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto licitado.

8.4.2. Capacidade Técnico-Profissional:

8.4.2.1. 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.

8.4.2.2. 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.

8.4.2.3. 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.

8.4.2.4. 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.

8.4.3. Os atestados deverão conter:

8.4.3.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone).

8.4.3.2. Local e data de emissão.

8.4.3.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.

8.4.3.4. Período da execução da atividade.

8.4.4. 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.

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

DECLARAÇÃO

A empresa ................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a
realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da Lei.

Data e local

____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

8.4.6. Caso a proponente apresente para habilitação na presente licitação o certificado de registro cadastral (CRC) – 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 modelo a seguir:

DECLARAÇÃO

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, todas as informações constantes da base de dados  do Cadastro Geral de Fornecedores
do  Portal  de Compras  do  Estado de Minas Gerais são verdadeiras e exprimem a atual situação do fornecedor, comprovada  pelos documentos apresentados ao setor de cadastramento de fornecedores.

Data e local

_____________________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

8.5. Do Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF

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

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

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

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

8.5.4. Será realizada consulta junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP
para a verificação de impedimentos.
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9. DA PROPOSTA DE PREÇOS

9.1. A apresentação da Proposta de Preços na licitação será considerada como evidência de que a licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve da Comissão de
Licitação da Unidade – CLU/15ª RPM as informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edital desta licitação lhe permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente
satisfatória.

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

9.3. A proposta deverá constar o VALOR GLOBAL para todos os itens propostos para o dia de recebimento da proposta, em reais (R$), incluindo neles impostos, fretes, equipamentos, materiais necessários à execução dos
serviços discriminados no ANEXO VIII, referentes ao CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS constante no ANEXO II e aos Projetos do ANEXO IX deste Edital ou quaisquer outras despesas que sobre os
mesmos possam incidir;

9.4. Na composição da proposta comercial a licitante deverá considerar a planilha de serviços e materiais mencionada no ANEXO VIII  deste Edital;

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

9.6. PROPOSTA COMERCIAL, conforme ANEXO III, que integra este Edital, em uma via, que deverá conter, necessariamente, as seguintes informações, considerados como válidos os dados constantes do impresso da
empresa, devendo, entretanto, ser complementados os que faltarem:

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

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

9.6.3. 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;

9.6.4. Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá ser superior a  15(quinze) dias consecutivos, para o LOTE 01, e 45(quarenta e cinco) dias consecutivos para o LOTE 02,
contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela empresa Contratada sob pena de desclassificação da licitante;

9.6.5. Nomes do(s) responsável(is) técnico(s) e do representante legal da empresa licitante;

9.6.6. PLANILHA DE QUANTITATIVOS, PREÇOS UNITÁRIOS E DESCRITIVA DE TODOS OS ITENS E SERVIÇOS, BEM COMO COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BDI E COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS
(CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013), (verificar e seguir modelo constante do ANEXO VIII deste Edital), com preços em reais, apresentada em 01 (uma) via original, contendo:

9.6.7. Descrição apresentada na planilha, conforme ANEXO VII, com os preços unitários propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão no
valor final da proposta, que deverá conter assinatura ou rubrica do representante legal da empresa.

9.7. A empresa licitante deverá apresentar a própria planilha completa, com todos os serviços necessários à integral execução da obra, inclusive com a relação de materiais complementares (verificar e seguir modelo de
planilha ANEXO VII) sob pena de desclassificação.

9.8. Nos preços propostos deverão ser computados TODOS os materiais complementares (conforme ANEXO VIII), equipamentos diversos, equipamentos de proteção individual, seguros, fretes, fornecimento de mão-de-
obra, transporte de qualquer natureza, administração, encargos sociais e fiscais, lucros, sinalização da obra por placas indicativas, licenças obrigatórias para execução da obra a serem obtidas juntos aos órgãos competentes, quer
seja, municipal (alvará de construção, etc), estadual e federal, e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto desta licitação.

9.9. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

9.9.1. Juntamente com a proposta, a licitante vencedora deverá enviar o cronograma físico-financeiro da obra/serviço, conforme ANEXO VIII.

10. DA SESSÃO PÚBLICA

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

10.2. Os proponentes que se interessarem em participar do certame deverão enviar um representante à CLU (observado o disposto no ITEM 6). Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes
das empresas proponentes (08h30min às 08h59min), a CLU declarará aberta a Sessão Pública (às 09h), oportunidade em que não mais aceitará novos proponentes.

10.3. Durante a sessão, os representantes das proponentes serão consultados pelo presidente da CLU 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 1 dos proponentes e será procedida análise da documentação exigida no Item 8 deste instrumento convocatório, pela CLU e demais proponentes presentes na Sessão
Pública;

10.4.2. Será procedida a devolução DOS ENVELOPES N° 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 CLU que habilitou e/ou inabilitou participantes.

10.4.3. Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do respectivo original
para ser autenticada por membro da Comissão de Licitação da Unidade – CLU/15ªRPM, no momento da análise da HABILITAÇÃO. Documentos constantes no envelope N°1 não serão devolvidos aos participantes após
recebidos pela CLU/15ªRPM.

10.5. Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS COMERCIAIS

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

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

10.6. Haverá a 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 CLU que habilitou ou inabilitou licitantes,
assegurando o prazo de 2 (dois) dias úteis para possível interposição de recurso.

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

10.8. Ao final dos trabalhos será lavrada a competente “Ata Circunstanciada” da Sessão Pública do CONVITE, subscrita pelos membros da CLU, pelas licitantes ou seus procuradores presentes, da qual deverão constar: a
data, hora e local da sessão; nomes dos membros da Comissão de Licitações da Unidade, nomes das 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 CLU/15ª RPM procederá ao exame e julgamento das Propostas Comerciais das LICITANTES HABILITADAS.

11.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL ofertado para o lote licitado.

11.3. Não serão consideradas, para efeito de julgamento, as propostas que contenham:

11.3.1. quaisquer ofertas ou vantagens não previstas;

11.3.2. redução de preços sobre a proposta de menor preço ou indicarem como referência preços de outras licitantes;

11.3.3. menção a outras taxas, impostos, benefícios, despesas indiretas ou outros acréscimos de qualquer natureza para serem computadas além do preço total proposto e outras condições além das previstas e
expressamente mencionadas neste CONVITE.

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

11.4. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que contiverem qualquer limitação, reservas ou condições em desacordo com o presente CONVITE ou com seus Anexos e contiverem qualquer oferta de vantagem não prevista
neste CONVITE.

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

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

11.7. 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.

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

11.9.  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.

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

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

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

12.2. Os recursos atinentes à habilitação, inabilitação, classificação, desclassificação do licitante, serão dirigidos ao Ordenador de despesas da 15ª RPM, por intermédio do Presidente da CLU, no prazo de 2 (dois) dias úteis, a
partir da intimação da lavratura da respectiva Ata do Julgamento.

12.3. O recurso atinente à adjudicação/homologação, será dirigido ao Sr. Coronel PM Diretor de Apoio Logístico, através do Ordenador de Despesas da 15ª RPM, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após intimação do ato.

12.4. Caberá representação, no prazo de 2 (dois) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico, dirigido à autoridade que praticou o ato a ser reconsiderado.

12.5. Qualquer recurso ou representação deverá ser protocolizado, exclusivamente, na Seção de Compras da 15ª RPM, em horário de expediente administrativo da PMMG que segue a seguinte previsão: de 08h às 12h e de
13h30min às 17h horas, de segunda a sexta-feira; quarta-feira, por exceção, é de 08h30min às 13h.

13. DO CONTRATO

13.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proponente vencedora será convocado para firmar o termo de Contrato ou instrumento equivalente, conforme minuta do ANEXO X deste CONVITE e da
proposta aceita.

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

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

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

13.2.  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 citado no subitem anterior e
deverá estar devidamente fundamentada.

13.3. A empresa CONTRATADA deverá encaminhar à Seção de Compras da 15ª RPM no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da assinatura do Contrato, sob pena de rescisão contratual, a cópia da ART - Anotação
de Responsabilidade Técnica, conforme exigido pelo CREA.

14. PAGAMENTO

14.1. 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;

14.2. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

14.2.1. Prazo de validade;

14.2.2. Data da emissão;

14.2.3. Dados do contrato e do Órgão contratante;

14.2.4. Período de prestação dos serviços;

14.2.5. Valor a pagar;

14.2.6. Dados bancários da contratada para recebimento; e

14.2.7. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

14.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

14.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CAGEF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

14.6. Constatando-se, junto ao CAGEF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

14.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao CAGEF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
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14.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

14.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

14.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao CAGEF.

14.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no CAGEF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

14.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.12. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente.

14.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)         I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
                             365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

15.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

15.1.3. fraudar na execução do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.1.6. não mantiver a proposta.

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;

15.2.2. Multa de:

15.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral
da avença;

15.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

15.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

15.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

15.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

15.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

15.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais, com o consequente descredenciamento no CAGEF pelo prazo de até cinco anos.

15.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

15.3. As sanções previstas nos subitens 23.2.1, 23.2.3, 23.2.4 e 23.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU      CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1

Permitir  situação  que  crie  a
possibilidade  de  causar  dano  físico,
lesão corporal ou conseqüências letais,
por ocorrência;

05

2

Suspender  ou  interromper,  salvo
motivo de força maior ou caso fortuito,
os  serviços  contratuais  por  dia  e  por
unidade de atendimento;

04

3
Manter  funcionário  sem  qualificação
para executar os serviços contratados,
por empregado e por dia;

03

4
Recusar-se  a  executar  serviço
determinado  pela  fiscalização,  por
serviço e por dia;

02

5

Retirar  funcionários  ou  encarregados
do serviço durante o expediente, sem a
anuência  prévia  do  CONTRATANTE,
por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar  e  controlar,  diariamente,  a
assiduidade  e  a  pontualidade  de  seu
pessoal, por funcionário e por dia;

01

7
Cumprir  determinação  formal  ou
instrução  complementar  do  órgão
fiscalizador, por ocorrência;

02

8

Substituir  empregado que se  conduza
de modo inconveniente ou não atenda
às  necessidades  do  serviço,  por
funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital
e  seus  Anexos  não  previstos  nesta
tabela  de  multas,  após  reincidência
formalmente  notificada  pelo  órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10
Indicar  e  manter  durante  a  execução
do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar  treinamento  para  seus
funcionários  conforme  previsto  na
relação  de  obrigações  da
CONTRATADA

01

15.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

15.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

15.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

15.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.

15.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor dos cofres do Estado de Minas Gerais, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

15.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

15.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.
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15.9. 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.

15.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

15.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.

15.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAGEF.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. No prazo de 5 (cinco) dias úteis anterior a data fixada para a abertura das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar este ato convocatório, nos termos do § 1º, do artigo 41, da Lei federal nº 8.666/93, portanto, este
CONVITE deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou discordância de seus termos.

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

16.3. É facultado à CLU ou à Autoridade Superior (Ordenador de Despesas da 15ª RPM), 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.

16.4. 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.

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

16.6. 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.

16.7. É vedado à contratada subcontratar, total ou parcialmente o objeto ora licitado.

16.8. A CLU 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.

16.9. Informações complementares sobre a presente licitação, se necessárias, serão prestadas pela CLU, no horário de 08h30min às 12h ou de 14h às 17h horas, de segunda a sexta-feira, exceto quarta-feira, cujo horário é de
08h30min às 13h horas, pelo telefone: (33) 3087-1215 (Compras/15ª RPM) ou por meio do email 15rpm-compras@pmmg.mg.gov.br / 15rpmcompras@gmail.com.

16.10. Em caso de divergência entre as especificações descritas em ambiente eletrônico e as constantes neste Edital e seus anexos, prevalecerá  o último.

16.11. A Comissão de Licitação se reserva o direito de:

Analisar e julgar em outra oportunidade o conteúdo dos envelopes apresentados;

Realizar diligências para esclarecimento do que entender necessário;

Exigir, para fins de conferência, os originais de todos os documentos apresentados em cópias;

Sanar possíveis falhas não essenciais ou fazer correções de caráter formal no curso do procedimento;

Solicitar aos setores competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar suas decisões.

Teófilo Otoni, 03 de setembro de 2021.

ANTÔNIO SOARES CHAVES, 1º TEN PM

Presidente da CLU da 15ª RPM

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

Data:
02/09/2021

Órgão solicitante:
PMMG

Seção responsável: Seção de Compras/15ª RPM
Responsável pelo pedido: CAP
PM Luis Henrique Silva Rosário.

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, instalação de elevador panorâmico externo PNE para acesso ao 2º pavimento do prédio, adaptação do
gás da cozinha, aprovação de Projeto de incêndio no Corpo de Bombeiros Militar e 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,  conforme  especificações,  exigências  e
quantidades estabelecidas neste documento.

LOTE 01 - SONDAGEM SPT

Item
Código
item no
CATMAS

Qtde.
Unidade

de medida
Descrição do item

Valor
unitário

Valor total

01 000105260 1,0000
1,00

Unidade

SERVIÇO  DE  SONDAGEM  A  PERCUSSÃO  -
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO COM DADOS DO
TERRENO;  ELABORAÇÃO  DE  RELATÓRIO
ENGENHEIRO COM DADOS DA NATUREZA DO
TERRENO QUE POSSIBILITEM DETERMINAR O
TIPO DE FUNDAÇÃO A SER EMPREGADO PARA
SUPORTAR AS CARGAS ESTÁTICAS DA OBRA.

R$ 5.128,63 R$ 5.128,63

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 5.128,63

LOTE 02 - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA

Item
Código
item no
CATMAS

Qtde.
Unidade

de medida
Descrição do item

Valor
unitário

Valor total

01 000026476 1,0000
1,00

Unidade

ESTUDO,  ANÁLISE  E  ELABORAÇÃO  DE
PROJETO  DE  ENGENHARIA  E    OU
ARQUITETURA.

R$ 54.669,25 R$ 54.669,25

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 54.669,25

SOMA TOTAL R$ 59.797,88

17. OBJETO:

17.1. 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,
instalação de elevador panorâmico externo PNE para acesso ao 2º pavimento do prédio, adaptação do gás da cozinha, aprovação de Projeto de incêndio no Corpo de Bombeiros Militar e 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, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

18. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

18.1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

18.1.1. LOTE 01 - SONDAGEM SPT

01 - Realizar sondagem a percussão D=2 1/2" com medida de SPT (fatuarmento mínimo=30 M). Obs.: Realizar 03 (três) furos de sondagem SPT com profundidade de 15m.
02 - Realizar mobilização e desmobilização por equipamento de sondagem a percussão D=2 1/2".

18.1.2. Detalhamento

18.1.2.1. 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.

18.1.2.2. 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.

18.1.2.3. Será gerado como produto o Relatório Final, conforme orientação dos manuais e NBR’s existentes e citadas nesta descrição, 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.

18.1.3. Recomendações

18.1.3.1. 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.

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

18.1.3.3. Tomar ciência dos projetos já existentes que serão disponibilizados ao vencedor.

18.1.4. Procedimento para execução

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

18.1.4.2. Conferir a área de execução e as instalações existentes.

18.1.4.3. A sondagem deverá ser iniciada após a realização de limpeza de área que permita a execução de todas as operações sem obstáculos.

18.1.4.4. 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.

18.1.4.5. Os serviços de Sondagem e Relatório obedecerão aos critérios, instruções, recomendações e especificações das normas vigentes, em especial à NBR 6484.
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18.1.4.6. 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.

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

18.1.4.8. 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.

18.1.5. Unidade de medição

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

18.1.6. Preço

18.1.6.1. 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 Termo.

18.1.6.2. 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.

18.1.6.3. O prazo total definido para a execução do Objeto da Licitação deverá ser cumprido rigorosamente, contado a partir da data da ordem de serviço.

18.1.7. Diretrizes gerais

18.1.7.1. sinalizações de delimitações

18.1.7.1.1. 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.

18.1.7.1.2. 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.

18.1.7.1.3. Em hipótese alguma os usuários do complexo poderão adentrar ao local pelo canteiro, sendo a empresa contratada responsável em adotar essa medida de segurança.

18.1.7.2. Considerações técnicas

18.1.7.2.1. Antes de iniciar a execução, todas as interferências com o serviço deverão ser estudadas e previamente elaborado o plano de ação para cada intervenção.

18.1.7.2.2. Por regra, não serão aceitos materiais diferentes dos especificados. A exceção deverá ser autorizada pela fiscalização, por escrito.

18.1.7.2.3. 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.

18.1.7.2.4. 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.

18.1.7.2.5. 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 Termo de
Referência, que se julguem relevantes ao desenvolvimento das intervenções.

18.1.7.3. Ambiente de trabalho

18.1.7.3.1. Todas as áreas sujeitas à intervenção deverão ser devidamente protegidas de acordo com o tipo de material a ser manipulado.

18.1.7.3.2. As áreas de trabalho deverão permanecer limpas.

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

18.1.8. Disposições gerais

18.1.8.1. A contratada deverá:

18.1.8.1.1. Se achar conveniente, realizar visita ao local das intervenções e verificar às condições do objeto contratado;

18.1.8.1.1.1.Realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais e serviços, caso seja necessário;

18.1.8.1.1.2.   Fornecer todas as ferramentas necessárias à execução do objeto contratado, uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC);

18.1.8.1.1.3.   Fornecer os materiais, equipamentos, transportes e profissionais qualificados para a entrega dos serviços executados;

18.1.8.1.1.4.   Recolher os tributos e encargos relativos aos serviços executados;

18.1.8.1.1.5.   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.

18.1.8.1.1.6.   Preencher o diário de serviços;

18.1.8.1.1.7.   Atentar para os prazos de contrato, solicitando aditamento quando devidamente justificáveis;

18.1.8.1.1.8.   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.

18.1.8.2. Presença obrigatória de responsável técnico disponibilizado pela Contratada

18.1.8.2.1. 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.

18.1.8.2.2. 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.

18.1.8.3. Análise do local

18.1.8.3.1. 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.

18.1.8.3.2. Após comprovada a inviabilidade do projeto, a equipe de COMPRAS/15ª RPM encaminhará à CONTRATADA nova localização para o serviço.

18.1.9. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

18.1.9.1. 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.

18.1.9.2. 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:

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.
 legais da União, Estado e Município;
 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;
 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;
 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.

18.2. LOTE 02 - PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA/ARQUITETURA

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO;
APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA;
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2;
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO;
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA;
PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO /CLIMATIZAÇÃO;
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS;
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO;
PROJETO EXECUTIVO DE SONORIZAÇÃO;
PROJETO EXECUTIVO DE SPDA;
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO;

Levantamento e elaboração do projeto executivo de Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP), com todos os requisitos para ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros após vistoria e emissão do
certificado de AVCB.

APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS;

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÕES NOVAS - AREA DE 1.001 M2 A 2.000 M2;

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2.

18.2.1. Detalhamento

18.2.1.1. Da construção do Auditório e anexos

18.2.1.1.1. 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.

18.2.1.1.2. A área a ser contemplada é de aproximadamente 800m2.

18.2.1.1.3. O espaço principal deve comportar no mínimo 200 pessoas sentadas, incluindo portadores de necessidades especiais e assento para obesos.

18.2.1.1.4. Deverá comportar também banheiros para uso geral e portadores de 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.

18.2.1.2. Da construção, ampliação e reformas diversas

18.2.1.2.1. 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.

18.2.1.2.2. A área a ser contemplada é de aproximadamente 700m2.

18.2.1.3. 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:
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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 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 Militar do Estado de Minas Gerais (CBMMG).

18.2.1.4. Recomendações

18.2.1.4.1. 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.

18.2.1.4.2. Tomar ciência dos projetos já existentes que serão disponibilizados ao vencedor.

18.2.1.4.3. Fazer os projetos conforme indicação do fiscal da PMMG. Contudo, nem todos os ambientes descritos acima necessitarão de todos os projetos.

18.2.1.5. Procedimento para Execução

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

18.2.1.5.2. 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.

18.2.1.5.3. 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.

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

18.2.1.5.5. 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.

18.2.1.6. Unidade de Medição

18.2.1.6.1. Para fins de recebimento, a unidade de medição poderá ser única ou em 3 etapas quinzenais.

18.2.2. Preço

18.2.2.1. 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.

18.2.2.2. 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.

18.2.2.3. O prazo total definido para a execução do Objeto da Licitação deverá ser cumprido rigorosamente, contado a partir da data da ordem de serviço.

18.2.3. Diretrizes Gerais

18.2.3.1. Sinalizações e delimitações

18.2.3.1.1. 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.

18.2.3.1.2. 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.

18.2.3.1.3. Em hipótese alguma os usuários do complexo poderão adentrar ao local pelo canteiro, sendo a empresa contratada responsável em adotar essa medida de segurança.

18.2.3.2. Considerações técnicas

18.2.3.2.1. Antes de iniciar a execução, todas as interferências com o serviço deverão ser estudadas e previamente elaborado o plano de ação para cada intervenção.

18.2.3.2.2. Por regra, não serão aceitos materiais/serviços diferentes dos especificados. A exceção deverá ser autorizada pela fiscalização, por escrito.

18.2.3.2.3. 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.

18.2.3.2.4. 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.

18.2.3.3. Ambiente de trabalho

18.2.3.3.1. Todas as áreas sujeitas à intervenção deverão ser devidamente protegidas.

18.2.3.3.2. As áreas de trabalho deverão permanecer limpas.

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

18.2.3.4. Disposições Gerais

18.2.3.4.1. A contratada deverá:

Realizar visita ao local das intervenções e verificar às condições do objeto contratado;
Realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais e serviços, caso seja necessário;
Fornecer todas as ferramentas necessárias à execução do objeto contratado, uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC);
Fornecer os materiais, equipamentos, transportes e profissionais qualificados para a entrega dos serviços executados;
Recolher os tributos e encargos relativos aos serviços executados;
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.
Preencher o diário de serviços;
Compatibilizar os projetos antes de começar a execução de cada etapa a fim de evitar retrabalho;
Atentar para os prazos de contrato, solicitando aditamento quando devidamente justificáveis;
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.

18.2.3.5. Presença obrigatória de responsável técnico disponibilizado pela Contratada

18.2.3.5.1. 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.

18.2.3.5.2. 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.

18.2.3.6. Análise do local

18.2.3.6.1. 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.

18.2.3.6.2. Após comprovada a inviabilidade do projeto, a equipe de COMPRAS/15ª RPM encaminhará à CONTRATADA nova localização para o serviço.

18.2.4. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS

18.2.4.1. 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.

18.2.4.2. 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 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 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
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(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 Atmosférias (Pára-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 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); 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 ERRATAS DO CBMMG RELATIVAS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.
 legais da União, Estado e Município;
 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;
 apresentação e desenvolvimento dos trabalhos deverão atender a orientações,            solicitações e aprovação da PMMG;
 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;
 as reuniões serão formalizadas em atas, cabendo à CONTRATADA fornecer material, equipamentos e funcionário específico para secretariar os trabalhos e digitalizar a ata;
 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

19. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

19.1. 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.

20.  PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

20.1. O prazo total definido para a execução do objeto da licitação é de 15 (quinze) dias corridos para o LOTE 01 e 45 (quarenta e cinco) dias corridos para o LOTE 02, que serão contados de acordo com o previsto em
contrato.

20.2. A elaboração dos projetos, emissão de ART’s/RRt’s definitiva assinada e impressão dos projetos também assinados estarão dentro desses prazos acima.

20.3. Para o LOTE 02, 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.

20.4. 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.

20.5. 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.

21. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

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

21.2. 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.

21.3. 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.

22. FISCALIZAÇÃO

22.1. 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.

22.2. 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.

23. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

23.1. As contratações fazem-se necessárias para a elaboração dos projetos para execução das obras de ampliação e reestruturação do Colégio Tiradentes de Teófilo Otoni/MG.

24. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

24.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de prestar os
serviços de forma independente.

25. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

25.1. Capacidade Técnico-Operacional:

25.1.1. 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;

25.1.2. 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

25.1.3. Para atendimento do quantitativo indicado no subitem anterior, é admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do objeto licitado.

25.2. Capacidade Técnico-Profissional:

25.2.1. 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.

25.2.2. 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.

25.2.3. 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.

25.2.4. 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.

25.3. Os atestados deverão conter:

25.3.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endereço, telefone).

25.3.2. Local e data de emissão.

25.3.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.

25.3.4. Período da execução da atividade.

25.4. 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.

26. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

26.1. O critério de aceitação das propostas será o de MENOR PREÇO GLOBAL, calculado de acordo com as especificações do objeto.

27. DA PROVA DE CONCEITO:

27.1. Não será exigida a apresentação de prova de conceito.

28. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

28.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

28.1.1. A CONTRATADA deverá elaborar cronograma, a ser entregue em até 05 (cinco) 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:
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28.1.1.1. Início das atividades: 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato;

28.1.1.2. Periodicidade:

Lote 01: 15 dias;
Lote 02: 45 dias;

29. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

29.1. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Vereador Marcos Ananias Soares, nº 185, CEP 39.801-126, Bairro Jardim Iracema - Teófilo Otoni/MG, no horário de 08h30min às 16h45min.

30. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

30.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

30.2. No prazo de até 05(cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

30.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

30.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, 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.

30.3.1.1. 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.

30.3.1.2. 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
dos serviços ou materiais empregados em sua realização, 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.

30.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos "as buit" (Manuais e Instruções exigíveis).

30.3.1.4. No prazo de até 10(dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

30.3.1.4.1. 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.

30.3.1.4.2. 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.

30.3.1.4.2.1.  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.

30.3.2. 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:

30.3.2.1. 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;

30.3.2.2. Emitir  Termo Circunstanciado para  efeito  de  recebimento  definitivo  dos  serviços  prestados,  que comprove a  adequação do  objeto  aos  termos contratuais,  com base  nos  relatórios  e  documentações
apresentadas; e

30.3.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

30.3.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

30.3.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência 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.

30.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

30.4.1. Conforme planilhas anexas.

31. REAJUSTE

31.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

31.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional da Construção Civil –
INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

31.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

31.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

31.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

31.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

31.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

31.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

32. DO PAGAMENTO:

32.1. 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;

32.2. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

32.2.1. Prazo de validade;

32.2.2. Data da emissão;

32.2.3. Dados do contrato e do Órgão contratante;

32.2.4. Período de prestação dos serviços;

32.2.5. Valor a pagar;

32.2.6. Dados bancários da contratada para recebimento; e

32.2.7. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

32.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

32.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

32.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CAGEF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

32.6. Constatando-se, junto ao CAGEF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

32.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao CAGEF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

32.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

32.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

32.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao CAGEF.

32.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no CAGEF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

32.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

32.12. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente.

32.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)         I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
                             365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

33. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO

33.1. Não será permitida a antecipação de pagamentos.

34. DO CONTRATO:

34.1. O presente Contrato terá seu prazo de vigência pelo período de 90 (noventa) dias corridos, a partir de sua assinatura.

35. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

35.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

35.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

35.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

35.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

35.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

35.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
67 da Lei nº 8.666, de 1993.

35.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

35.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde
que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

35.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos
serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

35.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

35.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.
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35.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

35.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

35.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

35.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

35.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

35.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,
de 1993.

36. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

36.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei nº 23.685, de 07/08/2020 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO), para o exercício financeiro
de 2021:

36.1.1. 1261.12.361.106.4302.0001.4.4.90.51.01.0.23.1

36.1.2. 1261.12.361.106.4302.0001.4.4.90.51.01.0.10.1

37. DAS GARANTIAS:

37.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

37.1.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto. 

37.2. GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

37.2.1.  contratada assegurará a garantia dos serviços prestados e dos materiais por ela utilizados, objeto deste anexo, pelo período abaixo descrito:

37.2.2.  aparentes: 90(noventa) dias após o recebimento provisório;

37.2.3.  rebiditórios: 180(cento e oitenta) dias após a sua constatação;

37.2.4. Vícios e patologias estruturais: 5(cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo, independentemente da vigência do contrato.

38. DA VISTORIA TÉCNICA:

38.1. Se achar conveniente, as empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor conhecimento das condições de execução do objeto.

38.2. A vistoria técnica será realizada nas seguintes condições:

38.2.1. Segunda, terça, quinta e sexta-feira das 08h30min às 11h30min e das 14h00min às 16h30min

38.2.2. Quarta-feira das 09h00min às 12h30min.

38.3. A vistoria técnica será acompanhada pelo servidor: Danyel Neres Pereira, Cb PM

38.4. 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.

38.5. 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.

38.6. 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.

39. DA SUBCONTRATAÇÃO:

39.1. Vedada a subcontratação.

40. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

40.1. DA CONTRATADA:

40.1.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.

40.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.

40.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto contratado.

40.1.4. 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.

40.1.5. 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.

40.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais necessários a prestação, se houver.

40.1.7. 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 documento e em sua proposta.

40.1.8. 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.

40.1.9. 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 Projeto Básico.

40.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Projeto Básico.

40.1.11. 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 Projeto Básico.

40.1.12. 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.

40.1.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para representá-lo no local da execução do objeto contratado.

40.2. DA CONTRATANTE:

40.2.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

40.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

40.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

40.2.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

40.2.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;

40.2.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

40.2.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento
direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

40.2.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

40.2.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica
para a qual o trabalhador foi contratado; e

40.2.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

40.2.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

40.2.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

40.2.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral do Estado - AGE para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

40.2.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
notificações expedidas;

40.2.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

40.2.11.1. as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

40.2.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

40.2.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

40.2.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

40.2.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

40.2.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).

40.2.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

41. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

41.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

41.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

41.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

41.1.3. fraudar na execução do contrato;

41.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

41.1.5. cometer fraude fiscal;

41.1.6. não mantiver a proposta.

41.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

41.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;

41.2.2. Multa de:

41.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral
da avença;

41.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

41.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

41.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

41.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

41.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

41.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais, com o consequente descredenciamento no CAGEF pelo prazo de até cinco anos.

41.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

41.3. As sanções previstas nos subitens 23.2.1, 23.2.3, 23.2.4 e 23.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

41.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
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Tabela 1

GRAU      CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1

Permitir  situação  que  crie  a
possibilidade  de  causar  dano  físico,
lesão corporal ou conseqüências letais,
por ocorrência;

05

2

Suspender  ou  interromper,  salvo
motivo de força maior ou caso fortuito,
os  serviços  contratuais  por  dia  e  por
unidade de atendimento;

04

3
Manter  funcionário  sem  qualificação
para executar os serviços contratados,
por empregado e por dia;

03

4
Recusar-se  a  executar  serviço
determinado  pela  fiscalização,  por
serviço e por dia;

02

5

Retirar  funcionários  ou  encarregados
do serviço durante o expediente, sem a
anuência  prévia  do  CONTRATANTE,
por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar  e  controlar,  diariamente,  a
assiduidade  e  a  pontualidade  de  seu
pessoal, por funcionário e por dia;

01

7
Cumprir  determinação  formal  ou
instrução  complementar  do  órgão
fiscalizador, por ocorrência;

02

8

Substituir  empregado que se  conduza
de modo inconveniente ou não atenda
às  necessidades  do  serviço,  por
funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital
e  seus  Anexos  não  previstos  nesta
tabela  de  multas,  após  reincidência
formalmente  notificada  pelo  órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10
Indicar  e  manter  durante  a  execução
do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar  treinamento  para  seus
funcionários  conforme  previsto  na
relação  de  obrigações  da
CONTRATADA

01

41.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

41.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

41.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

41.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

41.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.

41.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor dos cofres do Estado de Minas Gerais, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

41.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

41.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

41.9. 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.

41.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

41.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.

41.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

41.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAGEF.

42. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

42.1. O custo estimado da contratação é de:

LOTE 01 - R$ 5.128,63
LOTE 02 - R$ 54.669,25

Responsável:

Nr. 132.920-0

LUIS HENRIQUE SILVA ROSÁRIO, CAP PM

Responsável Técnico:

Nr. 146.259-7

DANYEL NERES PEREIRA, CB PM

CREA-MG: 192.718/D

Aprovação:

Nr. 122.734-7

BRUNO RODRIGUES DE FARIA, MAJ PM

ANEXO II

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O ARQUIVO SERÁ FORNECIDO PELA PMMG Disponível no site: https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action, ou através da Seção de Compras/15ª RPM – Rua Helmuth Neumann, 100, Bairro São
Jacinto, Teófilo Otoni/MG – Telefone: (33)3087-1215, email: 15rpm-compras@pmmg.mg.gov.br / 15rpmcompras@gmail.com.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL
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___________________________________________

(Local e data)

À

Comissão de Licitação da Unidade – CLU/15ª RPM

15ª RPM/PMMG - Rua Helmuth Neumann, 100 – Bairro São Jacinto

TEÓFILO OTONI-MG

Encaminhamos a Vossas Senhorias nossa proposta comercial para o CONVITE 01/2021 para a EXECUÇÃO DIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, destinada à 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, INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PANORÂMICO EXTERNO PNE PARA ACESSO AO 2º PAVIMENTO DO
PRÉDIO, ADAPTAÇÃO DO GÁS DA COZINHA, APROVAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E 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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, a saber:

• Valor global: R$ ____________________ (_______________________);

• Prazo de validade: ________ (______________________) dias, contados a partir da data desta licitação;

• Prazo de execução: _______ (___________________) dias, contados a partir da data de emissão da Nota de Empenho, pela SOFI/15ª RPM;

1. Responsável(eis) Técnico(s): ____________________________________________;

2. Responsável Legal:___________________________________________________.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente
licitação.

Atenciosamente,

(NOME COMPLETO E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(CONSTAR OS DADOS PESSOAIS: CPF, RG)

(DA EMPRESA: ENDEREÇO COMPLETO, CNPJ, INSCRIÇÃO ESTADUAL,TELEFONE. SE INEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Razão Social:

Endereço :

Inscrição Estadual :

C.N.P.J:

Ref. : CONVITE nº 01/2021 – 15ª RPM

C R E D E N C I A L

Pelo presente instrumento credenciamos o Sr.(a).................................................., CPF............... Carteira de Identidade nº................. do Estado de  ................ como preposto desta empresa junto à CLU/15ª RPM, a participar do Convite
sob  o  nº  01/2021  -  15ª  RPM,  instaurado  pela  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  na  qualidade  de  REPRESENTANTE  LEGAL,  outorgando-lhe  plenos  poderes  para  pronunciar-se  em  nome  da
empresa................................................................., CNPJ. .........................................., bem como praticar todos os demais atos inerentes ao certame para acompanhamento dos trabalhos e com poderes para interpor recursos ou desistir
de fazê-lo. ____________________/MG,______ de __________________      de  2020.

Carimbo da Empresa

Assinatura do responsável pela empresa/Nome do responsável pela empresa

Obs.: Caso o Contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

D E C L A R A Ç Ã O

....................  (nome da empresa)  ....................,  inscrita  no CNPJ sob o n.º..........................................................................,  sediada ..............  (endereço completo)  .................,  por  intermédio de seu representante legal  o(a)  Sr(a)

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

(LOCAL E DATA)

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

D E C L A R A Ç Ã O

.................... (nome da empresa) ...................., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........................................., sediada .............. (endereço completo) ................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ..........................................,
portador(a) da Carteira de Identidade n.º ...................................... e do CPF n.º ................................. DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo
licitatório  NA MODALIDADE  DE  convite  nº  01/2021  -  tipo  MENOR PREÇO,  para  a  EXECUÇÂO DIRETA,  sob  o  regime  de  EMPREITADA  POR  PREÇO GLOBAL,  destinada  à  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, INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PANORÂMICO EXTERNO PNE PARA ACESSO AO 2º PAVIMENTO DO
PRÉDIO, ADAPTAÇÃO DO GÁS DA COZINHA, APROVAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E 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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO e que está ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

(LOCAL E DATA)

SEI/GOVMG - 34821596 - Edital https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=d...

13 of 19 10/09/2021 08:56



(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

ANEXO VII

(MODELO) DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

DECLARAÇÃO DA EMPRESA REFERENTE AO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DA OBRA

Convite nº 01/2021

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital que o(s) Sr(s)............................. (são) nosso(s) indicado(s) como Responsável(eis) Técnico(s) para acompanhar a execução dos serviços, objeto deste Convite.

___________________

Local e data

Assinatura do responsável pela empresa Nome do responsável pela empresa

DE ACORDO.

Nome(s), Assinatura(s), CPF (MF) e CREA/CAU do(s) Responsável(eis) Técnico(s)

Observação: O responsável pela empresa e o (s) responsável (eis) deverão assinar em conjunto esta declaração.

ANEXO VIII

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DO BDI E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O ARQUIVO SERÁ FORNECIDO PELA PMMG Disponível no site: https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action, ou através da Seção de Compras/15ª RPM – Rua Helmuth Neumann, 100, Bairro São
Jacinto, Teófilo Otoni/MG – Telefone: (33)3087-1215, email: 15rpm-compras@pmmg.mg.gov.br / 15rpmcompras@gmail.com

ANEXO IX

PROJETOS ARQUITETÔNICOS E DE INCÊNDIO

O ARQUIVO SERÁ FORNECIDO PELA PMMG Disponível no site: https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action, ou através da Seção de Compras/15ª RPM – Rua Helmuth Neumann, 100, Bairro São
Jacinto, Teófilo Otoni/MG –

Telefone: (33)3087-1215, email: 15rpm-compras@pmmg.mg.gov.br / 15rpmcompras@gmail.com

ANEXO X

MINUTA DO CONTRATO

                                            POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

                                                                                      DÉCIMA QUINTA REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR                                           

CONTRATO N.º _______/2021          COMPRAS N.º 1261556 005/2021

Contrato de prestação de serviço que entre si celebram o Estado de Minas Gerais/PMMG, por intermédio da 15ª RPM e a empresa _______________________, na forma ajustada.

Contrato de prestação de serviço originário do Processo de Compra 1259970 005/2021, da licitação na modalidade de CONVITE n.º 01/2021, para a 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,  INSTALAÇÃO DE ELEVADOR PANORÂMICO EXTERNO PNE PARA ACESSO AO 2º  PAVIMENTO DO PRÉDIO,  ADAPTAÇÃO DO GÁS DA COZINHA,
APROVAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E 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, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. O presente contrato será regido pela Lei federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alterações posteriores, e, no que couber, pela Lei estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001; pelo Decreto estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e suas alterações posteriores; pela Resolução Conjunta SEPLAG
/SEDE/JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007; e pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007.

43. CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

43.1. CONTRATANTE:

PMMG/15ª RPM

Endereço: Rua Helmuth Neumann, 100, Bairro São Jacinto, Teófilo Otoni - MG

CNPJ:

Representante Legal:

Nº. Polícia                   e CPF N.º

43.2. CONTRATADA:

Nome:

Endereço:
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CNPJ: Inscrição Estadual:

Representante Legal: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF)

44. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

44.1. Este contrato tem por objetivo a 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, INSTALAÇÃO DE
ELEVADOR PANORÂMICO EXTERNO PNE PARA ACESSO AO 2º PAVIMENTO DO PRÉDIO, ADAPTAÇÃO DO GÁS DA COZINHA, APROVAÇÃO DE PROJETO DE INCÊNDIO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E
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,  CONFORME ESPECIFICAÇÕES,  EXIGÊNCIAS E QUANTIDADES
ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO,  expressos no Convite nº 01/2021-15ª RPM, Processo de Compra nº 1259970 – 005/2021, que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este
instrumento, independentemente de transcrição.

45. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

45.1. O preço global do presente contrato é de R$ _________(______) no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, conforme abaixo se vê:

46. CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

46.1. A CONTRATADA obriga-se a executar o serviço no prazo máximo de ......... (......................) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho, pela CONTRATADA, no endereço indicado no Projeto
Básico, Constante do Anexo I do instrumento convocatório, visando a assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções previstas na Cláusula Nona deste contrato.

46.2. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:

46.2.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo.

46.2.2. No prazo de até 05(cinco) dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA deverá entregar toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual; 

46.2.3. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

46.2.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, 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.

46.2.3.1.1. 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.

46.2.3.1.2. 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 dos serviços ou materiais empregados em sua realização, 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.

46.2.3.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos "as buit" (Manuais e Instruções exigíveis).

46.2.3.2. No prazo de até 10(dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

46.2.3.2.1. 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.

46.2.3.2.2. 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.

46.2.3.2.2.1.  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.

46.2.4. 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:

46.2.4.1. 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;

46.2.4.2. Emitir  Termo Circunstanciado para  efeito  de  recebimento  definitivo  dos  serviços  prestados,  que comprove a  adequação do  objeto  aos  termos contratuais,  com base  nos  relatórios  e  documentações
apresentadas; e

46.2.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

46.2.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei nº 10.406, de 2002).

46.2.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência 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.

47. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA

47.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

47.1.1. Não será exigida garantia de execução para este objeto. 

47.2. GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

47.2.1. Contratada assegurará a garantia dos serviços prestados e dos materiais por ela utilizados, objeto deste anexo, pelo período abaixo descrito:

47.2.2. Aparentes: 90(noventa) dias após o recebimento provisório;

47.2.3. Rebiditórios: 180(cento e oitenta) dias após a sua constatação;

47.2.4. Vícios e patologias estruturais: 5(cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo, independentemente da vigência do contrato.

48. CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

48.1. 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;

48.2. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

48.2.1. Prazo de validade;

48.2.2. Data da emissão;

48.2.3. Dados do contrato e do Órgão contratante;

48.2.4. Período de prestação dos serviços;

48.2.5. Valor a pagar;

48.2.6. Dados bancários da contratada para recebimento; e

48.2.7. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

48.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o
prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante;

48.4. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

48.5. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CAGEF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

48.6. Constatando-se, junto ao CAGEF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

48.7. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao CAGEF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou
entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

48.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem
como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

48.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

48.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao CAGEF.

48.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no CAGEF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

48.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

48.12. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente.

48.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a
data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)         I = ( 6 / 100 ) I = 0,00016438
                             365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

49. CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

49.1. As  despesas  com  a  prestação  do  serviço  indicado  na  Cláusula  Segunda  deste  contrato  correrão  à  conta  das  dotações  orçamentárias  1261.12.361.106.4302.0001.4.4.90.51.01.0.23.1  e
1261.12.361.106.4302.0001.4.4.90.51.01.0.10.1, prevista no PARO 2021 bem como nas demais dotações e fontes de recursos previstas no PARO 2021 correspondentes ao objeto licitado.

50. CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

50.1. DA CONTRATADA:

50.1.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.

50.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.

50.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto contratado.

50.1.4. 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.
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50.1.5. 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.

50.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e descarregamento dos materiais necessários a prestação, se houver.

50.1.7. 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 documento e em sua proposta.

50.1.8. 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.

50.1.9. 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 Projeto Básico.

50.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Projeto Básico.

50.1.11. 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 Projeto Básico.

50.1.12. 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.

50.1.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para representá-lo no local da execução do objeto contratado.

50.2. DA CONTRATANTE:

50.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

50.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

50.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;

50.2.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-financeiro;

50.2.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada;

50.2.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

50.2.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto,
tais como nos serviços de recepção e apoio ao usuário;

50.2.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

50.2.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a
qual o trabalhador foi contratado; e

50.2.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

50.2.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

50.2.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

50.2.9. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral do Estado - AGE para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

50.2.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e
notificações expedidas;

50.2.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

50.2.11.1. as built", elaborado pelo responsável por sua execução;

50.2.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;

50.2.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;

50.2.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

50.2.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

50.2.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor).

50.2.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.

51. CLÁUSULA NONA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

51.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

51.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

51.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto;

51.1.3. fraudar na execução do contrato;

51.1.4. comportar-se de modo inidôneo;

51.1.5. cometer fraude fiscal;

51.1.6. não mantiver a proposta.

51.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

51.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço
contratado;

51.2.2. Multa de:

51.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e
a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral
da avença;

51.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da
obrigação assumida;

51.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

51.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

51.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

51.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

51.2.4. Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais, com o consequente descredenciamento no CAGEF pelo prazo de até cinco anos.

51.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 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 a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

51.3. As sanções previstas nos subitens 23.2.1, 23.2.3, 23.2.4 e 23.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

51.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU      CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU

1

Permitir  situação  que  crie  a
possibilidade  de  causar  dano  físico,
lesão corporal ou conseqüências letais,
por ocorrência;

05

2

Suspender  ou  interromper,  salvo
motivo de força maior ou caso fortuito,
os  serviços  contratuais  por  dia  e  por
unidade de atendimento;

04

3
Manter  funcionário  sem  qualificação
para executar os serviços contratados,
por empregado e por dia;

03

4
Recusar-se  a  executar  serviço
determinado  pela  fiscalização,  por
serviço e por dia;

02

5

Retirar  funcionários  ou  encarregados
do serviço durante o expediente, sem a
anuência  prévia  do  CONTRATANTE,
por empregado e por dia;

03

Para os itens a seguir, deixar de:

6
Registrar  e  controlar,  diariamente,  a
assiduidade  e  a  pontualidade  de  seu
pessoal, por funcionário e por dia;

01

7
Cumprir  determinação  formal  ou
instrução  complementar  do  órgão
fiscalizador, por ocorrência;

02
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8

Substituir  empregado que se  conduza
de modo inconveniente ou não atenda
às  necessidades  do  serviço,  por
funcionário e por dia;

01

9

Cumprir quaisquer dos itens do Edital
e  seus  Anexos  não  previstos  nesta
tabela  de  multas,  após  reincidência
formalmente  notificada  pelo  órgão
fiscalizador, por item e por ocorrência;

03

10
Indicar  e  manter  durante  a  execução
do contrato os prepostos previstos no
edital/contrato;

01

11

Providenciar  treinamento  para  seus
funcionários  conforme  previsto  na
relação  de  obrigações  da
CONTRATADA

01

51.5. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

51.5.1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

51.5.2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

51.5.3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

51.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de
1993.

51.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor dos cofres do Estado de Minas Gerais, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serão inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente.

51.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

51.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

51.9. 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.

51.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

51.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu
rito normal na unidade administrativa.

51.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo
cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

51.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAGEF.

52. CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO

52.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito
cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

52.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

52.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

52.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a
adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

52.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo
com o estabelecido neste Termo de Referência, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

52.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.
67 da Lei nº 8.666, de 1993.

52.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo
culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

52.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde
que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

52.9. A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos
serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

52.9.1. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

52.10. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas,
falhas e irregularidades constatadas.

52.11. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

52.12. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

52.13. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,
resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

52.14. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos
fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

52.15. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

52.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666,
de 1993.

53. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

53.1. O presente Contrato terá seu prazo de vigência pelo período de 90 (noventa) dias corridos, a partir de sua assinatura.

53.2. Parágrafo Primeiro - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

53.2.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original;
sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

54. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

54.1. Das decisões proferidas pela Administração caberão:

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

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

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

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

55. DO REAJUSTE

55.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

55.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice Nacional da Construção Civil –
INCC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

55.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

55.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja
divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

55.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

55.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

55.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

55.7. O reajuste será realizado por apostilamento.

56. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

56.1. 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 n.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 79, inciso II,
combinado com o artigo 78 da mesma Lei.

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

57. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

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

57.2. É vedada à contratante subcontratar, total ou parcialmente, o objeto ora licitado.

58. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO

58.1. 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 n.º 8.666/93.

59. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DO FORO

59.1. 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.
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59.2. 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.

Teófilo Otoni/MG, _____ 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

ANEXO DE EDITAL XIV -   MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço: _______

Processo: _______ Procedimento de Contratação: _______

Órgão ou entidade: _______

CNPJ: _______
Unidade de Compra: _______

Dados do empenho

Nº e ano do empenho Data do empenho Unidade Contábil/executora Unidade Orçamentária Nº do Contrato ou instrumento equivalente

Elemento-Item de despesa: _______

Fornecedor: CNPJ: _______

Razão Social: _______

Endereço: _______ (endereço completo)

Telefones:_______

Banco: No Banco _______ – Nome do Banco _______

Agência: _______

Conta Corrente: _______

Unidade de Pedido: _______

Endereço de Entrega: _______

Item de serviço: _______

Especificação: _______

Demais informações necessárias para contratação: _______

Unidade aquisição/fornecimento Frequência de entrega Quantidade Valor unitário Valor total

Valor total da Ordem de Serviço: R$ ____________ (valor total por extenso)

SENHOR FORNECEDOR, não emitir cobrança bancária. Os nossos pagamentos são efetuados através de Ordem de Pagamento direto para sua conta corrente.

CONDIÇÕES GERAIS:

As notas fiscais deverão ser emitidas em nome de:

Nome: _______

CNPJ: _______

Telefones: _______ ou _______

Endereço: _______ (endereço completo)

Observações:
_______

Belo Horizonte, __________ de ___________________de _____________

_______________________________

Aprovação do Emitente

_________________________________
Assinatura do Fornecedor

Data: _______/_________/_________
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Referência: Processo nº 1250.01.0005004/2021-57 SEI nº 34821596
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