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ANEXO DE EDITAL V -   MINUTA DE ORDEM DE SERVIÇO
1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do Cento de Serviço Compartilhado de
Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais (CSC-Saúde), torna pública a realização de
licitação na modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço, no modo de disputa
aberto e fechado, em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br,
visando à contratação de sociedade empresária especializada na prestação de
serviços comuns de engenharia ou arquitetura com a finalidade de executar a
reestruturação do pátio de acesso e a adequação de espaços do estacionamento de
veículos da Central de Abastecimento Médico e Farmacêutico (CAMF), nos termos da
Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002, da Lei Estadual n° 14.167, de 10
de Janeiro de 2002, e do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, pelas Leis Estaduais nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº 20.826, de
31 de julho de 2013, pelos Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de
2012, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº 47.524, de 6 de novembro de 2018, e
nº 37.924, de 16 de maio de 1996, pela Resolução SEPLAG nº 93, de 28 novembro
de 2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de julho de
2003, e nº 8.898, de 14 de junho 2013, pela Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se subsidiariamente a
Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições estabelecidas nesse
Edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante e inseparável  para todos
os efeitos legais.

1.1. O pregão será realizado por Pregoeiro e Equipe de Apoio designados
no Boletim Interno do CSC-Saúde  n° 38, de 20 de setembro de  2021.

1.1.1. A sessão de pregão terá início no dia 23 de dezembro de
2021, às 09:00. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e
durante a sessão pública, observarão obrigatoriamente o horário de Brasília
- DF e, dessa forma, serão registradas no sistema e na documentação
relativa ao certame.

1.2. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do
Governo do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.br.

2. OBJETO
2.1. A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços comuns
de engenharia ou arquitetura com a finalidade de reestruturar o pátio de acesso
e adequar os espaços do estacionamento de veículos da Central de
Abastecimento Médico e Farmacêutico (CAMF), conforme especificações
constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com as exigências e
quantidades estabelecidas neste Edital e seus anexos.
2.2. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas
no Portal de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I -
Termo de Referência, o licitante deverá obedecer a este último.

3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO

3.1. O s pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações
referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03
(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico, no site http://www.compras.mg.gov.br/.

3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão
realizados, em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema
oficial do Estado de Minas Gerais, alternativamente, via e-mail
licitasaude@pmmg.mg.gov.br, observados o prazo previsto no item 3.1.
3.1.2. É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do
registro de impugnação informar à Seção de Licitação e Compras do Centro
de Serviços Compartilhados de Saúde da PMMG a indisponibilidade do
sistema.

3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser
feito por qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo
próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).
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3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os
interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para
pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço
completo, telefone e e-mail).
3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e
documentações pertinentes as solicitações.
3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser
mais alteradas, ficando o pedido registrado com número de entrada, tipo
(esclarecimento ou impugnação), data de envio e sua situação.
3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de
impugnação também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá
um e-mail de notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para
“concluída”.
3.2.5. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por
escrito, por meio de e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as
solicitações de retirada do Edital.

3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados
da data de recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis
pela elaboração do edital e dos anexos.
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo
de licitação.

3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos
aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração
e os licitantes.
3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação das propostas.
3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não
fundamentadas serão arquivadas pela autoridade competente.
3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a
decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia
do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam
e expiram os prazos em dia de expediente na Administração.

4.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade
seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento
regular no termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de
Fornecedores – CAGEF.
4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de
um licitante na presente licitação.
4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos
beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto nº 47.437, de 26 de
junho de 2018 se dará da seguinte forma:

4.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme
definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar
Federal nº 123, de 2006;
4.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326,
de 24 de julho de 2006;
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de 24 de julho de 2006;
4.3.3. produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal
nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
4.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do
art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.3.5. sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei
Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº
5.764, de 16 de dezembro de 1971.

4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação;
4.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a
funcionar no País;    
4.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de
licitações ou impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com
fundamento no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de
Minas Gerais, sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002;
4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a
Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com
fundamento no art. 87, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou
diretores membros dos poderes legislativos da União, Estados ou
Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54,
II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Constituição da República;
4.4.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9°
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.8. Empresas reunidas em consórcio.

4.5. A observância das vedações para não participação é de inteira
responsabilidade do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de
descumprimento.
4.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no
momento de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio
do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.6.1. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e
que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências
editalícias;

4.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que,
para fins de obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que
trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo
15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, registra que possui
restrição no (s) documento (s) de regularidade fiscal, com o
compromisso de que irá promover a sua regularização caso venha a
formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais
requisitos de habilitação, conforme determina o inciso XIII do art. 9º da
Lei Estadual nº 14.167/2002.

4.6.2. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.7. Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá
anexar, juntamente com a documentação de habilitação, as seguintes
declarações constantes do anexo III do Edital:

4.7.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.7.2. que está ciente das condições contidas no Edital e seus anexos;
4.7.3. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno,
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perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,
da Constituição;
4.7.4. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico o licitante deverá credenciar-se,
nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e
Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site
www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de Fornecedores , no prazo
mínimo de 02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.

5.1.1. Cada licitante deverá credenciar, no mínimo, um representante
para atuar em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá
uma senha eletrônica de acesso.

5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua
capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus
dados cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.

5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá
ensejar desclassificação no momento da habilitação.

5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo
de inteira responsabilidade do licitante e de cada representante qualquer
transação efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do
sistema eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por
terceiros.

5.4.1. O licitante se responsabiliza por todas as transações realizadas
em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os
lances efetuados por seu representante, sendo que o credenciamento do
representante do licitante implicará responsabilidade pelos atos praticados e
a presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob
pena da aplicação de penalidades.

5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão
obtidas no site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos
Fornecedores, via e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com
horário de atendimento de Segunda-feira a Sexta-feira das 08:00h às 16:00h.
5.6. O licitante enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que
desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº
123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº 47.437, de
2018 e pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de
2016 deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do seu
credenciamento ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro
Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao
cadastramento da proposta comercial.

5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário
até o momento do registro de proposta, o licitante não fará jus aos benefícios
listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação
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6.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação
de habilitação deverão ser anexados no sistema, por upload,
separadamente em campos próprios.

6.1.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e os
documentos de habilitação deverão ser assinados eletronicamente.

6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o
Portal de Assinatura Digital disponibilizado pelo Governo de Minas
Gerais, de acesso gratuito, disponível em:
http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação
à utilização do Portal de Assinaturas Digital podem ser
encaminhadas para o e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização da
assinatura digital importará na aceitação de todos os termos e
condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto
nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis,
admitindo como válida a assinatura eletrônica, tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações
efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis
de apuração civil, penal e administrativa.

6.1.2. As orientações para cadastro de proposta e envio dos
documentos de habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão
Eletrônico - Decreto nº 48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.

6.2. O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha..
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de
habilitação que constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF,
cuja consulta é pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio
no sistema a opção por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo
necessário o envio dos documentos que estiverem vigentes.
6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais
documentos exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão
ser anexados em até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar
nº 123/2006.
6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus
decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no
sistema;
6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de
classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a
realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e
para acesso público após o encerramento do envio de lances.
6.10. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste
Edital e seus anexos, podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o
preenchimento, no sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o
upload sua proposta comercial, conforme modelo constante no Anexo II -
Proposta Comercial.

7.1.1. Valor unitário e total do lote.
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7.1.2. Anexar em PDF arquivo referente à Proposta Comercial
contendo especificações do objeto, bem como outras informações
pertinentes presentes no Anexo I - Termo de Referência;
7.1.3. Devem ser anexadas informações para a avaliação da proposta
inicial constante de folder, catálogo, ficha para o referido lote.
7.1.4. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo
referente a Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a
cada lote.

7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos,
encargos sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os
quais ficarão a cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.

7.3.1. Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de
todos os custos unitários do itens envolvidos em cada lote do presente
certame.
7.3.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em
moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas decimais após a
vírgula.

7.4. Os licitantes estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem
isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão
informar na proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os
valores com e sem ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.

7.4.1. Os licitantes mineiros deverão informar nas propostas enviadas,
pelo sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço
resultante da dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF
nº 3.458, de 22 de julho de 2003, alterada pela Resolução conjunta
SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho de 2014.
7.4.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento
dos preços, o registro dos preços e a homologação serão realizados a
partir dos preços dos quais foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.4.3. Os licitantes mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão
suas propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.4.1 e
7.4.2.
7.4.4. O disposto nos subitens 7.4.1 e 7.4.2 não se aplica aos
contribuintes mineiros optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.4.5. Os licitantes mineiros de que trata o subitem 7.4.4 deverão
anexar às suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual
conste a opção pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta,
consultar a opção por este regime através do site:
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.4.6. O licitante mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor, deverá
enviar, quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, sua
proposta comercial assinada e atualizada com os valores finais ofertados
durante a sessão deste Pregão, informando na proposta, além do preço
resultante da dedução do ICMS, o preço com ICMS.

8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por
meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o
sigilo do licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de
Referência.

8.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise
prévia, e não poderá implicar quebra de sigilo do licitante, bem como não
exime a Administração da verificação de sua conformidade com todas as
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especificações contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de
aceitabilidade da proposta do licitante detentor do menor preço para cada
lote.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu
julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de
aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

8.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em
tempo real, o valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes,
bem como todas as mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo
vedada a identificação do licitante.
8.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de
mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do lote, sendo certa
a obrigação de especificar a composição unitária por item, quando do
preenchimento da proposta comercial.

8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o
horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou
percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo
sistema.
8.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado” em que os licitantes apresentarão lances públicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.8. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze
minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará o aviso de fechamento
iminente dos lances e transcorrido o período de tempo, aleatoriamente
determinado, de até dez minutos, a recepção de lances será automaticamente
encerrada.
8.9. Encerrando o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá a
oportunidade para que o licitante da oferta de valor mais baixo e os autores das
ofertas com valores de até dez por cento superiores àquela possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

8.9.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas
acima, poderão os licitantes dos melhores lances, na ordem de
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em
até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.

8.10. Após o término dos prazos estabelecidos acima, o sistema ordenará
os lances conforme sua vantajosidade.

8.10.1. Na ausência de lance final e fechado classificado na forma
estabelecida nos subitens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada,
para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de
lance fechado atenda às exigências de habilitação.
8.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão
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informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificação do licitante.
8.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos
licitantes para a recepção dos lances.
8.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e
reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato
pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.17. Do empate ficto 

8.17.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa
de lances, será efetivada a verificação junto ao CAGEF do porte da entidade
empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com
os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim
como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts.
44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 47.437/2018.
8.17.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas
de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas
com a primeira colocada.

8.17.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o
direito de encaminhar uma última oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a
comunicação automática para tanto.
8.17.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte
melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido,
serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por
cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

8.17.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.

8.18. Do empate real
8.18.1. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.
8.18.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério
de desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de
1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços
prestados:

8.18.2.1. no país;
8.18.2.2. por empresas brasileiras;
8.18.2.3. por empresas que invistam em pesquisa e no
desenvolvimento de tecnologia no País;
8.18.2.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

8.18.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
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Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

8.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta,
vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

8.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.19.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.

8.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação
e julgamento da proposta.
8.21. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.21.1. O critério de julgamento será o de menor preço, apurado de
acordo com o Anexo II - Proposta Comercial.
8.21.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao valor estimado para contratação
neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do
art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 48.012/2020.

8.21.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para
todos os fins aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas
neste Edital, contenha vícios insanáveis, manifesta ilegalidade ou
apresentar preços manifestamente inexequíveis.
8.21.2.2. Considera-se inexequível a proposta que a presente
preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,
incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se
referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante,
para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.21.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de
preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do
§ 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
8.21.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a
30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados para o
mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e
evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a
sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de
diligências para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

8.21.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem
diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo
apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
8.21.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública
para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata;
8.21.5.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento
digital complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da
proposta.

8.21.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a
partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de
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findo o prazo.
8.21.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo
Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do
serviço ofertado, bem como as planilhas de custo readequadas com o
valor final ofertado, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o
caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo
do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não
aceitação da proposta.

8.21.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o
Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim
sucessivamente, na ordem de classificação.
8.21.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão,
informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.21.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a
proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante
para que seja obtido preço melhor.

8.21.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o
pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste
Edital.
8.21.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para
a desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante,
no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço
global nem dos unitários.

9. DA PROVA DE CONCEITO
9.1. Não haverá prova de conceito no presente certame.

10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no
certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a)  CADIN – Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais acessível pelo site
http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do;
b)CAGEF/CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos acessível
pelo site
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do;
c) Lista de Inidôneos mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.1.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.

10.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a
existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará
para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.1.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
10.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente
à sua inabilitação.

10.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o
licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.3.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema,
da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
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para aceitação da proposta subsequente.
10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº
47.524/2018.

10.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital
mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no
cadastramento no CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas;
10.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
proposta, a respectiva documentação atualizada.

10.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam
entre a data de envio da documentação concomitante ao cadastro da
proposta e o momento da verificação da habilitação, deverá ser
solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da documentação
atualizada, por meio de documentação complementar via sistema.

10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do
licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de
certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões)
válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 48.012/20.

10.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.4. A apresentação de documentos físicos originais somente será
exigida se houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para
fins de habilitação:
10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

10.7.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas das propostas comerciais constantes no Anexo II - Proposta
Comercial e das declarações constantes no Anexo III - Modelos de
Declarações.

10.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes
ao(s) responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à
Administração Pública.

10.7.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário
individual;
10.7.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações
posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta
Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou
empresas individuais de responsabilidade limitada e, no caso de sociedade
de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus
administradores;
10.7.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de
Pessoas Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária,
acompanhado de prova da diretoria em exercício;
10.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no País.
10.7.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
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10.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas
as alterações ou da consolidação respectiva.

10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda - CNPJ;
10.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
10.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual
sede do licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;

10.8.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a
Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil –
RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, referente a
todos os tributos federais e à Dívida Ativa da União – DAU por elas
administrados, bem como das contribuições previdenciárias e de
terceiros.
10.8.3.2. Se o licitante 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, que poderá ser
emitida pelo site: www.fazenda.mg.gov.br.

10.8.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e
perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –FGTS.
10.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com
efeito de negativa, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de
2011, nos termos do Título VII-Ada Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei  nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.8.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá
ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas
de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
10.8.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.

10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor
do domicílio da pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses.

10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.10.1. Comprovação de aptidão para prestação de serviços
compatíveis com as características e quantidades do objeto da licitação,
estabelecidas no Termo de Referência anexo a este Edital, por meio da
apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa
jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica
para atendimento ao objeto da presente licitação, vedado o auto atestado.
10.10.2. Os atestados deverão conter:

10.10.2.1. Nome empresarial, dados de identificação da instituição
emitente (CNPJ, endereço, telefone, fax);
10.10.2.2. Local e data de emissão;
10.10.2.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do
responsável pela veracidade das informações.
10.10.2.4. Período da execução da atividade.

10.10.3. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro,
todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
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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;

10.10.3.1. Os documentos exigidos para qualificação técnica
específica 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 pelo
pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no momento da
análise dos documentos de habilitação;
10.10.3.2. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor
do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões constitui meio legal de prova;
10.10.3.3. A Administração não se responsabilizará pela eventual
indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação.
Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado.

10.10.4. A licitante deverá comprovar, até a assinatura do contrato, que
existe em seu quadro de pessoal, profissionais reconhecidos nos Conselhos
Regional de Classe, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
devidamente registrado e acompanhado da respectiva certidão de acervo
técnico, expedidas por esses Conselhos.
10.10.5. A licitante deverá apresentar comprovante de registro ou
inscrição na entidade profissional competente.
10.10.6. Demais documentos exigidos no item 6 do Anexo I - Termo de
Referência.

10.11. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
10.11.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão – SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele
constante, exigido para este certame, desde que este esteja com a validade
em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a
validade expirada, tal não poderá ser utilizado, devendo ser apresentado
documento novo com a validade em vigor.

10.11.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos
exigidos para este certame, sendo desconsiderados todos os outros
documentos do CRC, mesmo que estejam com a validade expirada.

10.11.2. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados
no momento do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal
de Compras http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a
classificação das propostas.

10.11.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a
verificação de informações e o fornecimento de documentos que
constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas
municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais
documentos ser juntados ao processo. A Administração não se
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos,
no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não
sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o
licitante será inabilitado.

10.11.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ
do licitante.

10.11.3.1. Se o licitante figurar como estabelecimento matriz, todos
os documentos deverão estar em nome da matriz;
10.11.3.2. Se o licitante figurar como filial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial;
10.11.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos
que, pela própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome
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da matriz;
10.11.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica
ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e
com o número do CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

10.11.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas
provocará a inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente,
às punições legais cabíveis.
10.11.5. Aos beneficiários listados no item 4.3 será concedido prazo de
05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
administração, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista,
contado a partir da divulgação da análise dos documentos de habilitação do
licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art.
6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

10.11.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item
implicará a inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.
10.11.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o
beneficiário regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o
pregoeiro deverá suspender a sessão de pregão para o lote específico
e registrar no “chat” que todos os presentes ficam, desde logo,
intimados a comparecer no dia e horário informados no site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do
lote em referência.

11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo 10min (dez minutos),
para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada,
isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir
se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal,
mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção
de recorrer importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de
então, o prazo de três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema
eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias úteis, que começarão a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica,
devidamente identificados, relativos aos recursos interpostos ou
contrarrazões, se houver, será efetuada mediante envio para o e-mail
licitasaude@pmmg.mg.gov.br, e identificados com os dados da empresa
licitante e do processo licitatório (nº. do processo e lote), observados os
prazos previstos no item 11.1.

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis
de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
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interessados, no endereço constante neste Edital.
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

12.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os
que dele dependam.

12.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados
para acompanhar a sessão reaberta.
12.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”),
e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados
contidos no CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão,
na qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências
relevantes, disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
13.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor,
por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a
regularidade dos atos procedimentais pela autoridade competente, esta
adjudicará o objeto ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório.

14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do
licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo IV -
Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

14.1.1. O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do
Sistema Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -
SEI/MG.

14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua 
cadastro, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -
SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar
em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".
14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser
encaminhadas para o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br.
14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário  Externo no
SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições que
regem o processo eletrônico, conforme Decreto Estadual nº 47.222,
de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como
válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha),
tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das
ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão
passíveis de apuração civil, penal e administrativa.

14.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições
de habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente.
14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no
momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação.

14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de
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habilitação, o licitante deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, sem prejuízo das sanções previstas
no Edital e das demais cominações legais, conforme disposto no art.
48, §2º do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.

14.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta
vencedora deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do
recebimento da comunicação, que se dará através do sistema do Portal de
Compras - http://www.compras.mg.gov.br/#.
14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação,
somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e
devidamente fundamentada.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o
serviço ora ajustado.

16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
16.1. Não haverá exigência de garantia financeira da execução para o
presente certame.

17.  DO PAGAMENTO
17.1. 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
licitante indicar, no prazo de [30 (trinta)] dias corridos da data do recebimento
definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e
aprovados pela CONTRATANTE. 

17.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o
pagamento se referir, bem como, demais documentos necessários para a
efetiva comprovação da execução do objeto, se houver.
17.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota  Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação
da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e
(o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido
pela Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-
e, mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da
NF-e.
17.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência
pelo gestor.
17.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão
devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a
partir da data da reapresentação do documento considerado válido pela
CONTRATANTE.
17.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa  exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as
datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.

17.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
17.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes
ao sancionamento da empresa e rescisão contratual.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações,
previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17
de julho de 2002, na Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, e nos
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Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e nº 48.012, de 22 de
julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às
seguintes sanções:

18.1.1. Advertência por escrito;
18.1.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor estimado do(s)
lote(s) dos quais o licitante tenha participado e cometido a infração;
18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos subitens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto
no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto
na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31
de janeiro de 2002.
18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

18.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatório.
18.7. As sanções relacionadas nos subitens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
18.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;

18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances;

18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de
agosto de 2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015,
como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do
processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa
deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado, com despacho
fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
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investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
19. DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, 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 elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com
o Anexo I - Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e
previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.
19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a
sessão do pregão.
19.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá
relevar omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.
19.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de
interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou
anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.7. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação,
valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais
privilegiado que seja ou venha a ser.
19.8. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o
presente Edital de Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº I - Termo de Referência/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0000549/2021-62
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA ÓRGÃO SOLICITANTE NÚMERO DA UNIDADE DE
COMPRAS

01/02/2021 CSC-SAÚDE 1255302

 
RESPONSÁVEL PELA

SOLICITAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA

OU DIRETORIA

Nome:Carlos Renato Inácio de
Miranda
E-
mail:manutencaohpm@gmail.com
Ramal para contato:5385

Diretoria de
Manutenções

1.        OBJETO
1.1. Prestação de serviços comuns de engenharia ou arquitetura com a
finalidade de executar a reestruturação do pátio de acesso e a adequação de
espaços do estacionamento de veículos da Central de Abastecimento Médico e
Farmacêutico (CAMF), conforme exigências, quantidades e qualidades estabelecidas
neste instrumento.

 

Lote Item

Código
do

Serviço
no

SIAD

Quantidade
Unidade

de
Aquisição

Descrição do item CATMAS

1 1 1015 01 1,00
UNIDADE

REPARO, RESTAURAÇÃO E
RECUPERAÇÃO DE BENS

IMÓVEIS
 

1.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
1.2.1. Todas as especificações dos serviços a serem executados estão
descritos nos seguintes documentos, que integram este Termo de Referência,
independentemente de transcrição:

1.2.1.1. Parecer Técnico da DAL (36145292);
1.2.1.2. Memorial Descritivo (36144912);
1.2.1.3. Projeto 01 (36146483);
1.2.1.4. Projeto 02 (36146755);
1.2.1.5. Projeto de Pavimentação (24898629).

1.3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:               
1.3.1. Para
execução dos serviços deverão ser observadas as considerações descritas neste
Termo de Referência e nos documentos acima indicados. Deverão ser cumpridas,
ainda, as diretrizes constantes na Planilha Orçamentaria e no Cronograma Físico-
financeiro. 
1.3.2.
O local em que serão realizadas as intervenções está localizado na Avenida
Jequitinhonha, 700, Bairro Vera Cruz, Belo Horizonte/MG.
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1.3.3. A empresa vencedora do certame, antes de iniciar os serviços, deverá
realizar visita a fim de averiguar o local e esclarecer dúvidas.
1.3.4. Qualquer divergência entre as condições definidas neste Termo e nas
especificações técnicas deverão ser discutidas oficialmente com o Contratante, que
solicitará apoio à Seção de Engenharia e Arquitetura, antes da continuidade dos
serviços.
1.3.5. Sinalizações e delimitações:
1.3.5.1. 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 da edificação. 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 empreendimento e ao público usuário, direta ou indiretamente, das edificações,
além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação. Em
hipótese alguma os usuários do complexo poderão adentrar ao local pelo canteiro,
sendo a empresa contratada responsável em adotar essa medida de segurança.
1.3.6. Considerações técnicas:
1.3.6.1. Antes do início dos serviços, todas as interferências com o serviço a ser
executado deverão ser estudadas e previamente elaborado o plano de ação para a
intervenção.
1.3.6.2. Não serão aceitos materiais diferentes dos especificados. A troca de
material deverá ser autorizada pela fiscalização, por escrito.
1.3.6.3. 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, 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 Fiscal do Contrato.
1.3.6.4. 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 Termo de Referência, que julguem relevantes
ao desenvolvimento dos serviços. A Contratada deverá estar ciente de que poderão
ocorrer, a critério da CONTRATANTE, alterações técnicas em virtude de imprevistos
inerentes à execução do objeto.
1.3.7. Ambiente de trabalho:
1.3.7.1. Todas as áreas sujeitas à intervenção deverão ser devidamente
protegidas de acordo com o tipo de material a ser manipulado.
1.3.7.2. As áreas de trabalho deverão permanecer limpas.
1.3.7.3. Todos os funcionários deverão utilizar, durante a realização dos serviços,
os equipamentos de proteção individual e coletivo, conforme previsão contida na
legislação vigente.
1.3.7.4. A empresa deverá seguir todas as diretrizes nas Normas
Regulamentadoras NR-6, NR-7 e NR-18.
1.3.8. Presença obrigatória de responsáveis técnicos disponibilizados
pela Contratada:
1.3.8.1. A empresa contratada deverá disponibilizar responsável técnico para
acompanhamento das intervenções, o qual deverá permanecer diariamente no local
de sua execução, por período igual ou superior a 03 (três) horas diárias. Esse
responsável 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.
1.3.8.2. Conforme o subitem 9.3.2.2 do Acórdão Nº 2622/13 do Tribunal de
Conta da União (TCU), fica estabelecido o critério objetivo de medição com a
estipulação de pagamentos proporcionais à execução financeira dos serviços
realizados, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e no art.
55, inciso III, da Lei 8.666/93.
1.3.9. Especificações dos serviços:

1.3.9.1. Estudo do local das intervenções para início dos serviços;
1.3.9.2. Demolições, remoções e afastamentos conforme previsto em
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planilha com bota-fora;
1.3.9.3. Fornecimento e execução de revestimentos dos muros de divisa;
1.3.9.4. Fornecimento e execução de pingadeira, guarda-corpo e canaleta.
1.3.9.5. Fornecimento e execução de materiais e serviços para realização de
iluminação do pátio.
1.3.9.6. Fornecimento e execução de pavimentação asfáltica.
1.3.9.7. Fornecimento e execução de supressão de árvores;
1.3.9.8. Demais serviços que se fizerem necessários para o bom
funcionamento das tarefas contratadas.

1.3.10. Critérios para medição e pagamentos:
1.3.10.1. As medições serão realizadas conforme cronograma físico-financeiro,
após a execução dos serviços previstos, e o pagamento será efetuado de forma
proporcional aos serviços realizados, depois da análise das planilhas apresentadas
pela contratada, conferência dos serviços executados no local e elaboração de
parecer técnico emitido por profissional competente da Seção de Engenharia e
Arquitetura da DAL, em apoio ao Fiscal do contrato e Comissão Permanente de
Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) da Unidade.
1.3.11. Fiscalização:
1.3.11.1. O Fiscal do contrato e a CPARM realizarão a verificação do cumprimento
das disposições contratuais, técnicas, legais e administrativas, em todos os seus
aspectos, podendo ter o apoio de profissional técnico da Seção de Engenharia e
Arquitetura da DAL.
1.3.11.2. Após a assinatura do contrato e antes do início dos serviços o Fiscal do
contrato deverá entrar em contato com a Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL
e a empresa vencedora a fim de agendar reunião para entrega de documentos e
esclarecimento de dúvidas.
2. DOS LOTES
2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES: não se aplica, por se tratar
de lote único.
2.2.  LOTE ABERTO À AMPLA CONCORRÊNCIA: em razão de o valor da
contratação superar o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme artigo 48,
inciso I, da LC n° 123/2006.
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
3.1. Considerando que a rampa de acesso à entrada da CAMF foi criada em
forma de "S", e dada a existência de inclinação, dificulta-se o acesso de veículos de
carga e descarga.        
3.2. Considerando a necessidade de realizar melhorias na estrutura que
aumentem a segurança física e das pessoas que transitam na região.
3.3. Considerando que foi elaborado um plano de melhorias para o local, de
forma que fossem realizadas mudanças para diminuir os impactos causados pela
nova estrutura construída nas imediações da CAMF.
3.4. Considerando que a execução do serviço contribuirá para aumentar a
segurança do quartel.
3.5. Considerando a necessidade de providenciar nova área para
estacionamento de veículos, visando à segurança dos pedestres e dos veículos, além
da organização do recebimento de entregadores, já que as entregas são realizadas
mediante agendamento.
3.6. Justifica-se a reestruturação do pátio de acesso e do estacionamento da
CAMF.
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.1. A adoção do Pregão Eletrônico é obrigatória na aquisição de bens e
serviços comuns, nos termos do art. 1º, §1º, c/c art. 3º, II, todos do Decreto
Estadual nº 48.012/2020, veja-se:

Art. 1º - Este decreto regulamenta a licitação na modalidade de
pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a
contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de
engenharia, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica
e fundacional do Poder Executivo.
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§ 1º - É obrigatória a utilização da modalidade de pregão, na forma
eletrônica, pelos órgãos da Administração direta, pelas autarquias,
pelas fundações e pelos fundos especiais nas licitações de que
trata o caput.
Art. 3º Para fins do disposto neste decreto, considera-se:
(...)
II - bens e serviços comuns: bens e serviços cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais do
mercado;
(...)

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio,
devido à baixa complexidade do objeto a ser executado e considerando que as
empresas que atuam no mercado têm condições de prestar os serviços de forma
independente.
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1. Comprovação de aptidão para prestação de serviços compatíveis com as
características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas neste Termo de
Referência, por meio da apresentação de atestados de desempenho anterior,
fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, vedado o auto
atestado.
6.2. Os atestados deverão conter:

6.2.1. Nome empresarial, dados de identificação da instituição emitente
(CNPJ, endereço, telefone, fax);
6.2.2. Local e data de emissão;
6.2.3. Nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações.
6.2.4. Período da execução da atividade.

6.3. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, 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.

6.3.1. Os documentos exigidos para qualificação técnica específica 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 pelo pregoeiro ou por membro de sua equipe de apoio, no
momento da análise dos documentos de habilitação.
6.3.2. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do
certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui
meio legal de prova.
6.3.3. Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade
dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para
verificação, o licitante será inabilitado.
6.3.4. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão
conter, de forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do
fornecedor;
6.3.5. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos
deverão estar no nome da filial exceto aqueles documentos que, tenham que ser
emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz.

6.4. O licitante deverá comprovar, até a assinatura do Contrato, que existe
em seu quadro de pessoal, profissionais reconhecidos nos Conselhos Regional de
Classe, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente
registrado e acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico (CAT), expedidas
por esses Conselhos.
6.5. O licitante deverá apresentar comprovante de registro ou inscrição na
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entidade profissional competente.
7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. As propostas comerciais deverão apresentar preços unitário e total por
item e por lote, sendo vedada a imposição de condições ou opções.

7.1.1. O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade
exigida por lote, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do
objeto.
7.1.2. Na proposta de cada licitante participante, deverão ser informados
os elementos mínimos para identificação do objeto a ser executado, em campo
próprio do Sistema.

8. DA PROVA DE CONCEITO:
8.0.1. Não será exigida a apresentação de prova de conceito.
9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.1.1. A CONTRATADA deverá  elaborar cronograma, a ser entregue em até
05 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato contendo detalhamento dos
serviços e produtos a serem utilizados, indicando os respectivos locais para a
execução, observando:

9.1.1.1. Início das atividades: 10 (dez) dias após a publicação do
contrato;
9.1.1.2. Prazo total de execução:  60 (sessenta) dias corridos.
9.1.1.2.1. Qualquer alteração de prazo, poderá ser efetivada com
aprovação da CONTRATANTE após justificativa formal apresentada pela
CONTRATADA. Caso a CONTRATADA não apresente justificativa ou, se a
justificativa não for aceita e o prazo não for cumprido, a CONTRATADA será
considerada inadimplente.
9.1.1.2.2. O prazo total definido para a execução do Objeto da Licitação
deverá ser cumprido rigorosamente.

9.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.2.1. Os serviços serão prestados nos seguintes endereços: Central de
Abastecimento Médico e Farmacêutico – CAMF, sediada na Avenida Jequitinhonha,
nº 700, Bairro Vera Cruz, Belo Horizonte/MG.

9.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
9.3.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento
definitivo dos serviços, nos termos abaixo.
9.3.2. 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.
9.3.3. O recebimento provisório será realizado pelo Fiscal do Contrato e
pelo Fiscal Técnico ou pela equipe de fiscalização após a entrega da
documentação acima, da seguinte forma:

9.3.3.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados do serviço, com a finalidade
de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.

9.3.3.1.1. 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.
9.3.3.1.2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando
cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos
Manuais e Instruções exigíveis.

9.3.3.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos a partir do recebimento
dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização
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deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

9.3.3.2.1. 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.
9.3.3.2.2. 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.

9.3.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o item
anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como
realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do
esgotamento do prazo.

9.3.4. No prazo de até  5(cinco) dias corridos a partir do recebimento
provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretize o ateste da execução dos serviços, obedecendo as
seguintes diretrizes:

9.3.4.1. 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;
9.3.4.2. 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
9.3.4.3. Comunicar à empresa 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. 

9.3.5. 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.
9.3.6. 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.
9.3.7. As medições serão realizadas conforme cronograma físico-
financeiro, após o fornecimento dos materiais e serviços previstos.

9.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:                                          
                   

9.4.1. Conforme cronograma produzido pela Seção de Engenharia da
DAL, a medição será realizada após o fornecimento dos serviços previstos, e o
pagamento será efetuado depois da análise das planilhas apresentadas pela
contratada, conferência dos serviços executados no local e elaboração
de parecer técnico expedido pela Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL em
apoio ao Fiscal do Contrato e Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento
de Materiais (CPARM) da Unidade.

10. DO PAGAMENTO:
10.1. 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 licitante
indicar, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com
base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE. 

10.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à
CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura,
acompanhada do relatório da execução do objeto do período a que o pagamento
se referir, bem como, demais documentos necessários para a efetiva
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comprovação da execução do objeto, se houver.
10.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota  Fiscal
Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da
validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o
destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela
Receita Federal do Brasil) e a concessão da Autorização de Uso da NF-e,
mediante consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
10.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo
gestor.
10.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à
CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a correr a partir da data da
reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.
10.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa  exclusiva da
Administração, o valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia –SELIC.

10.2. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de
habilitação previstos no Edital.
10.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da
CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e
atestado. Tal hipótese ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao
sancionamento da empresa e rescisão contratual.
10.4. O pagamento será efetuado, após a medição da Seção de Engenharia e
Arquitetura da DAL, em apoio ao fiscal do contrato e à Comissão Permanente de
Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) da Unidade.

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

11. DO CONTRATO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º,
XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2. O contrato terá vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado,
mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, §1°, da Lei nº
8.666/93.
12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:
12.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do
artigo 67 da Lei nº 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente,
agente para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da
Administração.

12.1.1. Será designado como fiscal do contrato o Chefe da Seção
de Manutenção Predial do CSC-Saúde, que será o responsável pelo
acompanhamento do contrato quanto aos aspectos administrativos, tratando de
questões relativas ao planejamento da contratação, aspectos econômicos,
prorrogações, além de promover as medidas necessárias à fiel execução das
condições previstas no ato convocatório e no instrumento de contrato.
12.1.2. Será designado como Fiscal Técnico o engenheiro civil do CSC-Saúde,
devendo, ainda, contar com apoio da Seção de Engenharia da Polícia Militar (DAL-
3), sendo responsáveis pela fiscalização do cumprimento das disposições
contratuais, tendo por parâmetro os resultados previstos, visando à qualidade da
prestação e adotando providências necessárias ao fiel cumprimento do contrato.
12.1.3. A forma como se dará a substituição do Fiscal de contrato em caso
de férias, licenças médicas e demais impedimentos legais do titular de cada
função, será regulado por meio de ato administrativo próprio.

12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à Contratada, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
12.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
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responsabilidade da Contratada por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela
lei civil.
12.4. O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus
anexos e da proposta da Contratada.
12.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de contrato,
que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser
observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902,
de 27 de janeiro de 2012.
12.6. As decisões e providências que ultrapassem a competência do Fiscal do
Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para
adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº.
8.666/93.
12.6.1. Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários ao
pleno cumprimento do contrato.
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual relativa
ao exercício financeiro vigente:

13.1.1. 1251.10.302.037.2023.0001.3390.39.22.0.49.2 
14. DAS GARANTIAS:
14.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO: não será exigida garantia de
execução para este objeto.                                                            
14.2. GARANTIA DO SERVIÇO, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA
CONVENCIONAL:

14.2.1. A garantia dos serviços realizados deverá seguir o que determina o
artigo 618 do Código Civil, que estabelece garantia de 5 (cinco) anos contra
defeitos ou falhas que comprometam de forma séria a segurança e a solidez dos
imóveis, assim como em razão dos materiais, como do solo.

15. DA VISTORIA TÉCNICA:
15.1. As empresas interessadas poderão realizar visita técnica para melhor
conhecimento das condições de execução do objeto.
15.2. A vistoria técnica será realizada nas seguintes condições: nos dias úteis
no horário de 07:00 as 12:00 e de 13:00 as 15:00.
15.3. A vistoria técnica será acompanhada pelo Engenheiro Civil do CSC-
Saúde/DS/PMMG.
15.4. O licitante que desejar realizar visita técnica deverá agendar dia e horário
específico pelo telefone (31) 3071-5218, até 02 (dois) dias antes da sessão, sendo
vedada a visita de mais de um licitante no mesmo momento.
15.5. 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.
15.6. 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.
16. DA SUBCONTRATAÇÃO:
16.1. Não será permitida a subcontratação dos serviços por parte da
empresa vencedora do certame, devido ao fato de haver empresas no mercado
capazes de executar todo o objeto a ser contratado, incluindo fornecimento e
instalação.
17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
17.1. DA CONTRATADA:
17.1.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
17.1.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
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para ateste e pagamento.
17.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.
17.1.4. 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 de 03
(três) dias úteis.
17.1.5. 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.
17.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e descarregamento
dos materiais necessários a prestação, se houver.
17.1.7. 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 Termo de Referência e em sua proposta.
17.1.8. 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.
17.1.9. 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
termo de referência.
17.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
17.1.11. 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 Termo de Referência.
17.1.12. 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.
17.1.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para
representá-lo no local da execução do objeto contratado.
17.1.14. Realizar visita ao local das intervenções para esclarecimento de dúvidas e
verificar a compatibilidade entre projetos, planilha e memorial descritivo;
17.1.15. Realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais e
serviços;
17.1.16.  Fornecer todas as ferramentas necessárias à execução do objeto
contratado, uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC);
17.1.17.  Fornecer os materiais, equipamentos, transportes e profissionais
qualificados para a entrega dos serviços executados;
17.1.18.  Recolher os tributos e encargos relativos aos serviços executados;
17.1.19.  Fornecer as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao
conselho regional de classe seja ele CREA/MG ou CAU/MG;
17.1.20.  Preencher o Diário de serviços;
17.1.21.  Compatibilizar os projetos antes de começar a execução de cada etapa a
fim de evitar retrabalho;
17.1.22.  Atentar para os prazos de contrato, solicitando aditamento quando
devidamente justificável;
17.1.23. 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;
17.1.24.  Toda execução de serviço e materiais deverá seguir as orientações
contidas na nota técnica do IEPHA e pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Oservar se o local se trata de uma edificação tombada pelo patrimônio.
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17.2. DA CONTRATANTE:
17.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
17.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
17.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.
17.2.4. 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 que as soluções por ela
propostas sejam as mais adequadas.
17.2.5. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
17.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
17.2.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
17.2.8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
17.2.9. Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço.
17.2.10. Observar as obrigações constantes nos subitens 9.3.4.1 a 9.3.4.3.
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas nas Leis
Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e nº 10.520, de 17  de julho  de 2002, na
Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, e nos Decretos
Estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
18.1.1. advertência por escrito;
18.1.2. multa de:
18.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;
18.1.2.2. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após ultrapassado o prazo
de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado objeto, ou entrega com vícios ou
defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o
valor ou, ainda fora das especificações contratadas;
18.1.2.3. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou
norma da legislação pertinente.
18.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual,
nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
18.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos subitens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou
de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa
e/ou judicialmente.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo
de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
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Estadual nº 14.184, de 2002.
18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
18.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros, que poderão ser apurados no  mesmo processo
administrativo sancionatório.
18.7. As sanções relacionadas nos subitens 18.1.3, 18.1.4 e 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
18.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Comportarem-se de modo inidôneo;
18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral
do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização – PAR.
19. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
19.1. O preço para a execução dos serviços objeto deste Termo, na planilha de
orçamento elaborada, inserido todos os materiais e serviços descritos neste termo,
custos diretos e indiretos, foi estimado em R$ 198.278,30 (cento e noventa e oito
mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

19.1.1. O valor acima descrito foi balizado nas planilhas de referência abaixo
e média de preço de licitações realizadas pela PMMG:

19.1.1.1. Secretaria de Transportes e Obras Públicas (SETOP);
19.1.1.2. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil (SINAPI).

 
 
Carlos Renato Inácio de Miranda, Cap PM - Nº 096.853-7
Chefe da Seção de Manutenção Predial

 
Newton Arlem Eleutério, Maj PM - Nº 113.924-5
Diretor de Manutenções

 

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 10/12/2021, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
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verificador 26836616 e o código CRC 039E8753.

Referência: Processo nº 1250.01.0000549/2021-62 SEI nº 26836616
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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PARECER TÉCNICO 162/2021

Unidade: Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF, da Polícia Militar de Minas Gerais.
Endereço: Rua Jequitinhonha, nº 700 – Vera Cruz – Belo Horizonte / Minas Gerais.
Assunto: Parecer de Vistoria do terreno para implantação do estacionamento comum do
CAF e CPMAMB. 

1. Origem da demanda
Demanda originada do PA de número 202105038262624-2105, de 06mai2021, referente a
solicitação de vistoria do terreno onde funcionará o estacionamento de uso comum.

1.1. Integrantes da Visita

3º Sgt PM Dias – DAL3
Ten Cel PM Florenzano – CPMAMB
Major PM Fernando – CPMAMB
1º Ten PM Jéferson – CAF

2. Contato na Unidade

O contato foi realizado com o Sr Tenente Coronel Florenzano do CPMAMB e 1º Tenente
Jéferson do CAF.

3. Da solicitação

No dia 02 de setembro de 2021, foi determinado pela Chefe da Seção de Engenharia e
Arquitetura  Cap  PM  Irani,  realizar  DSP  conforme  solicitação  via  PA  de  nº
202105038262624-2105, do CSC-Saúde, para avaliar o local definido para implantação de
um estacionamento para os usuários do complexo.
Foram feitos os seguintes apontamentos:
– Item 01: Realização de projeto de pavimentação de bloco intertravado para ser o patio de
estacionamento;
– Item 02: demolição de parte do muro de divisa do terreno e recomposição para melhoria
da estabilidade e melhor visualização de todo o terreno;
– Item 03: supressão de três árvores que aparentemente estão doentes e com risco de
queda.
– Item 04: ampliação da rampa de acesso para melhor atendimento das demandas do CAF,
que recebe caminhões grandes mas o local de acesso principal e estrangulado;
– Item 05: reforma do piso do pátio da seção de transporte, utilizando o mesmo material que
hoje e composto de concreto desempenado e alinhado.

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BA2089B4C984
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4. Análise das solicitações

Após análise do que foi apresentado pela unidade e realizada conferência no local indicado,
foram levantados os seguintes apontamentos:
 – Item  01:  Será  confeccionado  projetos  arquitetônico,  estrutural,  planilha,  cronograma
físico-financeiro, memorial descritivo e projeto básico, para auxiliar a licitação dos serviços e
materiais;
 – Item 02: Após análise do muro foi possível entender que o muro não terá resistência
suficiente para passar por uma reforma, por isso o mais indicado e a demolição do muro e
reconstrução de um outro no local para conter o talude;
 – Item 03: Deverá a Unidade providenciar as licenças e autorizações para efetivação de
supressão das árvores, na planilha já está previsto o corte das três árvores indicadas pela
Unidade;
 – Item 04:  Será  realizada  requalificação  da  rampa e  do  acesso  principal  de  unidade,
ampliando a rampa e a seção das vias;
 – Item 05: O projeto contemplará a substituição do piso da seção de transporte;

5. Conclusão

Após  avaliação,  entende-se  que  o  local  é  adequado  para  executar  o  empreendimento
pretendido (Pátio que servirá de estacionamento).
Assim foram elaborados os projetos, planilha, cronograma físico-financeiro, projeto básico e
memorial descritivo para auxiliar a Unidade no certame. 
Ressalta-se que este parecer foi elaborado tão somente quanto aos pressupostos técnicos
de  Engenharia/arquitetura,  relativo  a  referida  demanda  apresentada  pela  Unidade,
subtraindo-se do âmbito da competência da Seção de Engenharia e Arquitetura – DAL/3,
análises  e  decisões que importem considerações de ordem Jurídicas,  orçamentárias  ou
administravas.

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2021.

Everaldo Dias Roza, 3º SGT PM
Engenheiro Civil CREA/MG 196.833/D

Auxiliar da DAL/3
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INTRODUÇÃO

Este documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas, termo de

referência e é trabalhado em conjunto com a Especificação Geral de Materiais da Polícia Militar de

Minas Gerais - PMMG e Lei 8.666/93.

As dúvidas de execução deverão ser  sanadas por  escrito  junto  ao Fiscal  Administrativo  do

Contrato da Unidade que submeterá a documentação à análise e aprovação do Fiscal de Obras DAL-

3 e na sua falta o Responsável Técnico dos projetos.

Para cada convênio, acordo, ajuste ou congênere celebrado deverá estar designado pelo menos

um Fiscal Administrativo do Contrato pela PMMG, que atuará como gerente do respectivo instrumento

jurídico, o qual será responsável pelas atribuições que constam na Resolução 4.234/12-CG, de 13 de

dezembro de 2012, especialmente o artigo 34.

Os serviços deverão ser executados rigorosamente dentro das especificações apresentadas,

observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de Segurança do Trabalho. 

Qualquer falha decorrente da execução e não conformidade com projetos, planilha e memorial

poderá ser cobrada a correção a qualquer tempo pela CONTRATANTE.

Cabe ao contratado elaborar, de acordo com as necessidades do local, projetos complementares

e detalhamentos de execução. Esses projetos serão previamente examinados e autenticados pela

Administração Pública Militar contratante.

Caberá  ao  Fiscal  Administrativo  de  Contrato  e  a  CPARM  fiscalizar  o  cumprimento  das

disposições contratuais,  na esfera administrativa  e jurídica,  em todos os seus aspectos,  podendo

formalizar solicitação de assessoramento técnico da Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL, para

emissão de parecer técnico ou Boletim de medição nos casos em que julgar necessário.

A empresa contratada deverá disponibilizar Responsável Técnico (RT) para acompanhamento

das construção, o qual deverá permanecer diariamente no local de sua execução, por período igual ou

superior a 03 (três) horas diárias. Esse responsável deverá providenciar confecção e entrega das

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) em até 05 (cinco) dias úteis, ao Fiscal Administrativo

do Contrato, após a expedição da nota de empenho da prestação de serviço e entregar as vias à

contratante devidamente assinadas.
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Após a assinatura do contrato e antes do início dos serviços, o Fiscal Administrativo do contrato

deverá solicitar, via Painel Administrativo à Seção de Engenharia e Arquitetura o agendamento de

reunião, com a empresa vencedora, para a entrega de documentos e esclarecimento de dúvidas.

A empresa deverá manter em seu canteiro o diário de serviços rigorosamente atualizado.

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores e aos fiscais, gratuitamente, EPI adequado

ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na

NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI.

O  canteiro  de  serviços  deverá  oferecer  condições  adequadas  de  proteção  contra  roubo  e

incêndio e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de

proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros.

É  vedado  o  ingresso  ou  a  permanência  de  trabalhadores  no  canteiro,  sem  que  estejam

assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com a fase em execução.

A observância do estabelecido na NR18 não desobriga os empregadores do cumprimento das

disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislação federal,

estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações coletivas de trabalho.

Caso os materiais a serem utilizados, forem diferentes dos especificados em projetos, memorial

ou  na  planilha,  a  empresa  contratada  deverá  apresentar  laudo  técnico  dos  materiais  que  serão

utilizados e os mesmos deverão ser submetidos à aprovação técnica.

O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa,

deverá ser de procedência legal,  certificada ou de manejo florestal sustentável,  conforme Decreto

Estadual 44903/08.

Os termos usados como referência neste documento (obra, reforma, serviços, intervenção, etc.)

são  termos  técnicos  utilizados  na  engenharia  e  arquitetura,  independente  dos  empreendimentos

executados e origem do recursos financeiros.

Os  equipamentos  previstos  (extintores,  elevadores,  ar  condicionado,  câmeras,  RACK,

NOBREAK, SWITCH, Gravador, HD, boilers, placas solares, etc...) entregues no local deverão ter os

prazos de garantia iniciados a partir o termo de recebimento definitivo e encerramento do contrato.
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A Contratada deve elaborar um cronograma com os prazos para entrega dos equipamentos que

deverá ser autorizado pelo Fiscal Administrativo de Contrato e Fiscal de Obra DAL3.

Todos  os  equipamentos  entregue  no  decurso  da  obra\serviço  é  de  responsabilidade  da

Contratada que deverá proteger o equipamento e fazer qualquer manutenção e\ou intervenção que for

necessária.

O desconto dado na licitação em relação ao preço de referência deverá ser o mesmo para

serviços que por ventura possam gerar necessidade de aditamento ao contrato.

Ao final  dos serviços a empresa deverá fornecer a Contratante o Manual de Uso das

Instalações com as devidas notas fiscais e garantias.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Instalações de placa de identificação do empreendimento

A placa de identificação deverá ter dimensão de 2,00x1,50 m e conter, obrigatoriamente, os seguintes

elementos indicativos:

 Nome do responsável  técnico  e  seu registro  profissional  no Conselho Regional,  inclusive

região;

 Nome da empresa executora, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu registro

no Conselho Regional;

 Nome do empreendimento que será eregida;

 Valor do empreendimento;

 Prazo de execução;

 Logomarca da PMMG;

 Logomarca da empresa responsável.

A placa deverá ser em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em

estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20 pintadas na frente e no verso com fundo

anticorrosivo e tinta automotiva. 

O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, cabendo a

colocação e conservação das mesmas ao responsável técnico pela execução. A placa e seu conteúdo

devem ser aprovadas e licenciadas pela Prefeitura Municipal.
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1.2 Mobilização e desmobilização do Canteiro

A Mobilização  e  Desmobilização  cobrirá  as  despesas  com  transporte,  carga  e  descarga

necessários  à  mobilização  e  à  desmobilização  dos  equipamentos  e  profissionais  utilizadas  no

canteiro.

O canteiro de serviço referente aos serviços, para efeito deste Memorial Descritivo, compreende

todas as instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada, com a finalidade de garantir

condições adequadas de trabalho,  abrigo,  segurança e higiene a todos os elementos envolvidos,

direta  ou  indiretamente  na  execução  do  empreendimento,  além  dos  equipamentos  e  elementos

necessários à sua execução e identificação.

A instalação do canteiro deverá ser orientada pelo Fiscal Administrativo do contrato que aprovará

ou  não  as  indicações  das  áreas  para  sua  implantação  física,  devendo  a  CONTRATADA visitar

previamente o local informando-se das condições existentes.

Caso  a  CONTRATADA utilize,  como  canteiro  de  serviços,  alguma  instalação  cedida  pela

CONTRATANTE,  tal  instalação,  ao término  do serviço,  deverá  ser  entregue limpa,  pintada  e em

perfeito estado de conservação à CONTRATANTE.

A utilização das instalações físicas existentes na PMMG como: vestiários, refeitórios, depósitos

de  materiais  e  outras  instalações  pela  empresa  contratada  poderá  ser  aceita  sendo  realizado  o

estorno do recurso no valor de planilha.

A CONTRATADA deverá apresentar a disposição física do canteiro e submetê-lo à aprovação do

Fiscal Administrativo do contrato, dentro do prazo legal, após a data de emissão da ordem de serviço,

anteriormente ao início dos serviços. 

No canteiro deverão ser mantidos: diário de serviço, projeto executivo completo, edital, contrato,

planilha, ordem de serviço inicial,  cronograma, plano de segurança, anotação de responsabilidade

técnica (ART), inscrição no INSS, alvará de instalação.

Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser mantidos em permanente

estado de limpeza, higiene e conservação inclusive a edificação durante a retirada e inserção de

materiais.

A escrituração do Diário de serviço tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de cada

parte diária. Para definir com clareza o período de vigência do Diário, O FISCAL DE CONTRATO

formalizará os termos de abertura e encerramento, em páginas separadas somente para este fim.

1.3 Canteiro de Serviços

A  Instalação  de  Canteiro  de  Serviços  remunerará,  dentre  outras,  as  despesas  com  a

infraestrutura  física  do  empreendimento  necessária  ao  perfeito  desenvolvimento  da  execução

composta de construção provisória, compatível com a utilização, para escritório, sanitários, oficinas,

centrais  de  forma,  armação,  instalações  industriais,  cozinha/refeitório,  vestiários,  alojamentos,
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tapumes, bandeja salva-vida, estradas de acesso, placas de identificação e instalações provisórias de

água, esgoto, telefone e energia.

A CONTRATANTE poderá  fornecer  espaço  para  que  a  CONTRATADA possa  utilizar  como

barracão sendo este entregue em perfeitas condições de uso (pintado, limpo e com suas instalações

sanitárias em perfeito estado) após o término dos serviços.

Caso não haja espaço a CONTRATADA deverá mobilizar barracão de serviço.

Na planilha o valor e área para a construção do Barracão são baseados nos valores da planilha

do SETOP que usa como padrão as instalações do DEOP (Departamento de Obras Públicas de Minas

Gerais).

Na mobilização do canteiro  deverá  ser  construído barracão  de  serviço  conforme NR18.  Os

barracões deverão seguir as áreas descritas na planilha de contrato, barracão para pessoal, incluindo

local adequado para almoço, barracão depósito e ferramentaria, barracão instalação sanitária, com

vestiário, para troca de roupa dos trabalhadores que não residem no local.

A desmobilização  do  canteiro  incluirá  a  retirada  de  toda  estrutura  montada,  priorizando  a

segurança dos trabalhadores e população local, realizando o destino correto da estrutura utilizada, de

acordo com a legislação atual.

Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser executadas de

modo a atender às necessidades da demanda, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das

concessionárias. Todo material e serviço destinado a instalação dos padrões de água e luz estão

incluso na planilha.

Para intervenções realizadas dentro da Unidade da PMMG a Contratada poderá utilizar para

abastecimento de água, esgoto e energia as redes internas da PMMG, deste que apresente laudo da

concessionária  formalizando a restrição/impossibilidade de instalação de um padrão para  aferir  o

consumo  das  intervenções  no  local  em  questão.  As  ligações  deverão  ser  providenciadas  pela

CONTRATADA  após  a  autorização  do  Fiscal  Administrativo  do  contrato  com  a  instalação  de

medidores para aferir o consumo até o seu recebimento. A CONTRATADA deverá após o término,

emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) do consumo de água e energia para pagamento

ao estado. O medidor ficará por definitivo de posse da Contratante após o fim dos servços.

1.4 Locação com gabarito

Deverá ser construído gabarito contínuo de madeira formado por guias de tábuas de 6” x 1”

colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas niveladas em barrotes de 3”

x 3”, a uma altura mínima de 60 cm, estando os barrotes fincados fortemente no terreno ou, havendo

necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1 m entre

si.
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O gabarito será construído afastado da estrutura a ser locada a uma distância suficiente para

que não seja  atingido pelo material  da escavação e para que não atrapalhe a movimentação de

pessoal e de equipamentos.

Em casos específicos, havendo consentimento do Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de

obra DAL-3, o gabarito poderá ser descontínuo.

No topo das guias de tábuas, e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia

marcará a projeção dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas (fundações, pilares,

cintas etc). Cada eixo será marcado e numerado a tinta em, pelo menos, quatro pontos do gabarito,

permitindo a sua locação posterior, no interior do local de intervenção, pelo sistema de par ordenado.

Para cada ponto deverão ser utilizados 3 pregos, sendo um prego de 1”, cravado quase na sua

totalidade (deverá manter a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 2 1/2”, cravados até a metade.

A marcação  desses  pontos  deverá  ser  feita  com  cotas  acumuladas,  a  partir  dos  pregos

correspondentes  ao eixo  ou face  da primeira  estrutura  locada,  e  cravados em lados  opostos  do

gabarito.

Para a locação das estruturas do terreno, serão estirados fios de arame recozido Nº 18, de

maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses fios de

arame, com a utilização de um prumo de centro, será determinado o ponto desejado, cuja marcação

no terreno será feita com um piquete de madeira.

A locação será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser executada e conferida

através de equipe de topografia devidamente habilitada.

Todo  e  qualquer  engano  de  cota  e/ou  alinhamento  será  de  inteira  responsabilidade  da

CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções mesmo que para

isso sejam necessárias demolições de serviços já concluídos.

Somente o Fiscal Administrativo do Contrato apoiado tecnicamente pelo Fiscal de obra DAL-3

poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela CONTRATADA.

Deverão ser conferidos os afastamentos das divisas, os ângulos reais do terreno, assinalado(s)

o(s) RN'(s) e marcados os pontos característicos através dos aparelhos de precisão (teodolito ou

nível).

O  gabarito  deverá  ser  desmanchado  somente  após  a  concretagem  do  primeiro  nível  do

empreendimento após autorização do Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de obra DAL-3.

O  critério  de  medição  para  pagamento  da  Locação  será  a  área  de  projeção  horizontal  da

edificação.

1.5 Colocação de Tapume

Os tapumes são dispositivos  empregados com o objetivo de isolar  o canteiro,  impedindo o

acesso de elementos estranhos e garantindo a segurança. 
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É obrigatório a colocação de Tapume, construídos de forma a resistir ao impacto de no mínimo,

600 Pa (60 kgf/m²) e observar a altura mínima de 2,20m em relação ao nível do terreno. 

A critério do Fiscal  Administrativo do Contrato e Fiscal  de obra DAL-3 o tapume poderá ser

enterrado ou fixado em base de concreto, dependendo das necessidades e limitações do local.

Deverá ser instalado fechamento com tapume em todo o perímetro do local de intervenção,

dividindo-o com o logradouro público. O tapume será instalado na calçada, devendo ser solicitado,

autorização ao órgão competente do Executivo Municipal para estrangulamento temporário da citada

calçada quando o empreendimento fizer divisa com logradouro publico. Caso o local de execução seja

interna a Unidade e mesma deverá avaliar a necessidade de execução do tapume.

O tapume deverá ser construído e fixado de forma resistente, e ter altura mínima de 2,2m em

relação ao nível do terreno.

Especificações

As chapas de compensado resinado terão espessura de 12 mm, com revestimento de cola

fenólica em ambas as faces. 

Montantes/pontaletes peças inteiras de seção 7x7 cm 

Eventuais  portões  de  acesso  ao  canteiro  não  serão  objeto  de  medição  e  pagamento  em

separado.

Os locais onde serão executados portões serão definidos em conjunto com a contratante.

O pagamento de tapumes contempla a reutilização dos tapumes pela Contratada, por mais de

uma vez, sendo pagos na reutilização somente dos profissionais de instalação. Este equipamento é

de propriedade da Contratante. Definições de reutilização e pagamentos deverão ser discutida na

primeira reunião entre Contratante e Contratada. 

Na época da desmobilização, a contratante indicará quais serão os materiais que deverão ser

retirados do canteiro  e  quais  ficarão sob propriedade do Contratante,  sendo responsabilidade da

Contratada a retirada destes e descarte em local apropriado.

É obrigatória  a manutenção dos tapumes e respectiva área circundante em bom estado de

conservação, bem como a sua limpeza diária.

Deverá ser providenciado nos tapumes, aberturas de no mínimo 10cm do solo que possibilitem a

saída de água no caso de intempéries.

O tapume deverá ser construído e fixado de forma resistente, e ter altura mínima de 2,2m em

relação ao nível do terreno.

1.5.1 Processo Executivo

Cravar  os  pontaletes  no  solo,  profundidade  50cm,  na  posição  vertical,  distanciados

aproximadamente 1,00m um do outro.
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Fixar  as  chapas  de  madeira  compensada  nos  pontaletes  através  de  pregos  colocados  na

posição horizontal.

Os pregos não poderão ficar com as pontas amostra devendo ser virados caso necessário, para

se evitar acidentes.

1.6 Administração Local

De acordo com o porte do empreendimento e a real necessidade de determinados profissionais,

a Administração local contemplará: as despesas para atender as necessidades do empreendimento

com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro responsá-

vel, engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de produção, apontador, almoxari-

fe, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e serventes de canteiro, mecânicos de manutenção,

a equipe de topografia, a equipe de medicina e segurança do trabalho, outros que se fazem necessá-

rios no canteiro, bem como controle tecnológico de qualidade dos materiais e das instalações.

Conforme o item 9.3.2.2 do Acórdão Nº 2622/13 do Tribunal de Conta da União (TCU), fica esta-

belecido que o critério de medição para a administração local, será estipulando pagamentos proporci-

onais à execução financeira do empreendimento, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constitui-

ção Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993.

O Engenheiro Residente deverá permanecer no local das intervenções no mínimo 3 horas/diá-

rias durante o período de execução e o Encarregado Residente em tempo integral.

2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, pela Norma

Regulamentadora NR-18.

2.1 Prescrições complementares

As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos

cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óptica, água, canalizações de esgoto e de

escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas.

As normas e determinações das empresas concessionárias de energia elétrica, água, esgoto,

rede estabilizada, rede lógica e etc. deverão ser respeitadas.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir

a formação de poeira.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não deverá obstruir

o trânsito de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas.

O material de demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade de carga deste.
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Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem através de

lavagem.

O pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser eliminado através de varrição, evitando a

poeira nestes locais.

Os  serviços  de  demolições  ou  retiradas  deverão  ser  complementados  com  a  remoção

(transporte do material retirado até o local de armazenamento) e, após, encaminhado ao bota fora

(aterro). Esse aterro deverá ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal com licenciamento

ambiental para tal operação.

Não se pode jogar lixo e resíduos orgânicos nem restos de alimentos nas caçambas, pois isso

torna  mais  difícil  o  reuso,  reciclagem e  a  destinação.  Separe  sempre  os  resíduos.  Caçamba  é

destinada apenas para entulhos. 

Todo  material  que  será  reutilizado  deverá  ser  armazenado  adequadamente  pela  empresa

contratada, sendo esta responsável por qualquer avaria.

A PMMG indicará local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local deverá possuir

chaves e a mesma deverá ter responsável indicado pela PMMG.

Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos a PMMG, esta deverá se

resguardar com recibo de entrega.

Faz  parte  da  composição  do  serviço  de  “demolição  de  alvenaria”  a  retirada  de  todos  os

materiais/insumos que dela fizerem parte, como equipamento de elétrica e hidráulica (eletrodutos, fios,

cabos, tubos, conexões, tomadas, etc.). E para reformas, é considerado no serviço de remoção e

demolição desses materiais todo o perímetro do ambiente.

2.2 Supressão de Árvores

A poda, corte, transplantio e plantio de árvores são regulamentados, por legislação municipal

específica devendo a CONTRATADA verificar qual é a legislação vigente para posterior execução do

que se pede em planilha e/ou projeto. Qualquer iniciativa que afete árvores de passeio, praças ou

parques, como aquelas plantadas dentro dos terrenos particulares, exigem autorização da Prefeitura. 

Não pode ser realizado dentro do canteiro a queima de materiais orgânicos provenientes do

descocamento, capina, poda, etc. 

Para o corte de árvores deverão ser tomadas todas as precauções necessárias a segurança do

trabalhador com equipamentos adequados e fiscalização do RT.
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3. FUNDAÇÃO

Conforme indicado em projeto estrutural deverão ser executadas fundações profundas para a

respectiva edificação, sendo esta constituída de estacas associadas a blocos de coroamento e vigas

baldrames travando todo o sistema estrutural da fundação.

A locação das estaca deverá obedecer ao projeto estrutural/arquitetônico.

Este serviço deverá ser acompanhado de perto pelo engenheiro RT e o mestre de obras.

Eventuais custos de manutenção, energia, combustível e água serão também de ônus exclusi-

vos da CONTRATADA.

As estacas deverão ser executadas por empresa especializada, com equipamento próprio para

este fim, com acompanhamento de engenheiro técnico responsável que deverá apresentar ao Fiscal

Administrativo do Contrato, ART de execução de (tipo de fundação a ser executada), devidamente re-

colhida junto ao CREA.

Para a execução das fundações, deverão ser tomadas precauções para que não hajam danos

nos prédios existentes e vizinhos, torres, outros empreendimentos vizinhos e ou adjacentes, nas insta-

lações hidráulicas, elétricas, telefônicas, etc., existentes, bem como não serão permitidos processos

que causem tremores no solo ou grande quantidade de lama.

Deverão ser apresentadas especificações detalhadas de todos os serviços à serem executados,

assim como dos materiais e equipamentos a serem utilizados na execução das fundações.

3.1 Fundação Rasa - Blocos e cintas de fundação

3.1.1 Blocos de fundação

Os blocos serão instaladas nas dimensões definidas no projeto de fundação.

Durante a abertura da vala de dimensões  definidas no projeto de fundação, (20cm para cada

lado)  deverá  ser  providenciado  o seu  escoramento  laterais  por  tábuas,  mantidas  na  vertical  por

intertravamento com caibros.

As tábuas serão removidas logo após a execução do baldrame, realizando a impermeabilização

e enchendo seus vazios com terra e compactando.

O fundo da vala,  antes  do  lançamento do  concreto,  será  bem compactado,  utilizando-se  para  a

finalidade, um soquete de madeira de, aproximadamente, 10kg.

Deverá ser providenciado lastro de concreto magro fck>= 8 Mpa e espessura de 5 cm.

Os blocos terão armaduras principais aço CA 50, diâmetro 6,3 mm espaçados a cada 10 cm e

na armadura secundária CA 50, diâmetro 8 mm espaçados a cada 9 cm.

Toda  armadura  deverá  ser  montada  conforme  normas  vigentes,  aliada  a  boa  prática  da

construção civil.

Os blocos deverão ser impermeabilizados com pintura asfáltica, em suas três faces.
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3.1.2 Cintas baldrames

As cintas serão instaladas nas dimensões descritas no projeto. Caso seja avaliada, durante a

execução, a presença de solo mole ou constituído por entulho,  esse deverá ser removido,  numa

profundidade mínima de 01 metro.

Durante a abertura da vala de dimensões descritas no projeto com acréscimo de 20 cm para

cada lado, deverá ser providenciado o seu escoramento lateral por tábuas, mantidas na vertical por

intertravamento com caibros.

As tábuas serão removidas logo após a execução do baldrame, realizando a impermeabilização,

enchendo seus vazios com terra e compactado.

O fundo da vala, antes do lançamento do concreto, será bem compactado, utilizando-se para a

finalidade, um soquete de madeira de, aproximadamente, 10kg.

Deverá ser providenciado lastro de concreto magro fck>= 8 Mpa e espessura de 5 cm.

As cintas serão armadas com aço CA 50, diâmetro 10 mm em toda sua extensão, com duas

barras superiores e duas inferiores. A armadura de cisalhamento será composta por estribos em barra

de aço CA 60 diâmetro 5 mm espaçados a cada 20 cm, distribuído em cada tramo da estrutura.

Toda  armadura  deverá  ser  montada  conforme  normas  vigentes,  aliada  a  boa  prática  da

construção civil.

A cinta  deverá  ser  impermeabilizada  com  pintura  asfáltica,  em  suas  três  faces,  conforme

especificado.

3.1.3 Inspeção pela Contratada 

Os  serviços  deverão  ser  inspecionados  pela  CONTRATADA rigorosamente  e  realizado  de

acordo com a prática indicada neste memorial e na locação indicada no projeto.

4. ESTRUTURAS DE CONCRETO

Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do

projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua

edição mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretados sem a prévia e minuciosa

verificação, por parte da CONTRATADA e do Fiscal Administrativo do Contrato apoiado pelo Fiscal de

obra DAL-3., das fôrmas e armaduras, bem como do exame da correta colocação de tubulações elétri-

cas, hidráulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens

das tubulações através de vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto, não sen-

do permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor do projeto. Deverá

ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que o Fiscal Administrativo do Contrato e/ou Fiscal de obra DAL-3 tiver dúvida a respeito

da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade
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da resistência das peças. O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no proje-

to.

Para a execução da Laje pré-fabricada treliçada com EPS (isopor) ou lajotas (cerâmica) a

Contratada deverá elaborar projeto específico com quantitativos de material e detalhamento com RT

responsável, seguindo a sobrecarga especificada em projeto estrutural.

4.1 Armaduras e Acessórios

4.1.1 Concreto Armado

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua

montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber :

NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às

suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e

corrosão. Para efeito de aceitação de cada lote de aço a Contratada providenciará a realização dos

correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo e, de conformidade

com as Normas NBR ISO 6892/18 e NBR 7438. Os lotes serão aceitos ou rejeitados em função dos

resultados dos ensaios comparados às exigências da Norma NBR 7480.

As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de

modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados por categorias, por tipo e

por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em função da ordem cronológica de

entrada.

Cobrimento

Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no

projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão

utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento

previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças

às quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras.

Limpeza

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à

aderência,  retirando  as  camadas  eventualmente  agredidas  por  oxidação.  A limpeza  da  armação

deverá ser feita fora das respectivas fôrmas.

Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garantir

que os materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.

Corte

O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.

16

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BAC9334FB1E4

Memorial Descritivo (Engenheiro Responsável)  (36144912)         SEI 1250.01.0000549/2021-62 / pg. 49



Dobramento

O  dobramento  das  barras,  inclusive  para  ganchos,  deverá  ser  realizado  com  os  raios  de

curvatura previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da

Norma NBR 6118.  As  barras  de  aço  serão sempre  dobradas a frio.  As  barras  não  poderão  ser

dobradas junto às emendas com solda.

Emendas

As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As

emendas por solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações

da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo deverá ser também aprovado através de ensaios

executivos de acordo com a Norma NBR 6892.

Fixadores e Espaçadores

Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e

adensamento  do  concreto,  deverão  ser  utilizados  fixadores  e  espaçadores,  a  fim  de  garantir  o

cobrimento mínimo preconizado no projeto.

Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou

deterioração nas superfícies externas.

Montagem

Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da Norma

NBR 6118.

Proteção

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de

modo a não acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas

contra a oxidação, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão

limpas de modo a permitir uma boa aderência.

4.2 Fôrmas

4.2.1 Materiais

Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento desejado e indica-

do no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bru-

to. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, ma-

deira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme in-

dicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada

pela do Fiscal Administrativo do Contrato apoiado pelo Fiscal de obra DAL-3.

As  madeiras  deverão  ser  armazenadas  em  locais  abrigados,  onde  as  pilhas  terão  o

espaçamento  adequado,  a  fim de prevenir  a  ocorrência  de  incêndios.  O material  proveniente  da

desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho.
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4.2.2 Processo Executivo

A execução das fôrmas deverá atender às prescrições da Norma NBR 6118. Será de exclusiva

responsabilidade da Contratada a elaboração do projeto da estrutura de sustentação e escoramento,

ou cimbramento das formas. O Fiscal Administrativo do Contrato apoiado pelo Fiscal de obra DAL-3.

não  autorizará  o  início  dos  trabalhos  antes  de  ter  recebido  e  aprovado  os  planos  e  projetos

correspondentes.

As fôrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações,

devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis.

As fôrmas serão construídas de forma a respeitar as dimensões, alinhamentos e contornos indicados

no projeto.

No caso de concreto aparente, as fôrmas deverão ser executadas de modo a que o concreto

apresente a textura e a marcação das juntas exigidas pelo projeto arquitetônico adequado ao plano de

concretagem. Os painéis serão perfeitamente limpos e deverão receber aplicação de desmoldante,

não sendo permitida a utilização de óleo. Deverá ser garantida a estanqueidade das fôrmas, de modo

a não permitir  a fuga de nata de cimento.  Toda vedação das fôrmas será garantida por meio de

justaposição das peças, evitando o artifício da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais.

A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa exposição antes

da concretagem.

A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser realizados por meio de tensor passando

por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, colocado com espaçamento uniforme. A ferragem será

mantida afastada das fôrmas por meio de pastilhas de concreto.

4.2.2.1 Escoramento

As  fôrmas  deverão  ser  providas  de  escoramento  e  travamento,  convenientemente

dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e recalques nas estruturas superiores a

5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na Norma NBR 6118.

4.2.2.2 Precauções Anteriores ao Lançamento do Concreto

Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fôrmas deverão ser conferidas,

a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerâncias previstas

na  Norma  6118.  As  superfícies  que  ficarão  em contato  com o  concreto  serão  limpas,  livres  de

incrustações de nata ou outros materiais estranhos,  e convenientemente molhadas e calafetadas,

tomando-se ainda as demais precauções constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.

4.2.2.3 Desfôrma

As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com

segurança o seu peso próprio, as demais cargas atuantes e as superfícies tenham adquirido suficiente

dureza para não sofrer danos durante a desforma. A Contratada providenciará a retirada das fôrmas,

obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a não prejudicar as peças executadas, ou a

um cronograma acordado com o Fiscal Administrativo do Contrato apoiado pelo Fiscal de obra DAL-3.
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4.2.2.4 Reparos

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies

serão reparadas de modo a restabelecer as características do concreto. As rebarbas e saliências que

eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da

argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços

de reparos serão inspecionados e aprovados pela o Fiscal Administrativo do Contrato apoiado pelo

Fiscal de obra DAL-3.

4.2.3 Inspeção pela Contratada 

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, conforme descrito nos

itens anteriores.

4.3 Concreto

4.3.1 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e os métodos de

ensaio brasileiros. O cimento Portland comum e o de alta resistência inicial atenderá à Norma NBR

16697.

Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. No caso de

concreto aparente, não será permitido o emprego de cimento de mais de uma marca ou procedência.

O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos secos, à prova

d’água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a

possibilidade  de  qualquer  dano,  total  ou  parcial,  ou  ainda  misturas  de  cimento  de  diversas

procedências. Também deverão ser observadas as prescrições das Normas NBR 16697 e NBR 6118.

O controle de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a ordem cronológica de entrada no

depósito.

4.3.2 Agregados

Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às prescrições das Normas NBR

7211 e NBR 6118, bem como às especificações de projeto quanto às características e ensaios.

Agregado Graúdo

Será utilizado o pedregulho natural  ou a pedra britada proveniente do britamento de rochas

estáveis,  isentas  de  substâncias  nocivas  ao  seu  emprego,  como  torrões  de  argila,  material

pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graúdo será uniforme, com pequena incidência

de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua composição granulométrica na especificação

da Norma NBR 7211.

O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a

impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.
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Agregado Miúdo

Será utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante da britagem de rochas estáveis, com

uma granulometria que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211. Deverá estar isenta de

substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica,

torrões de argila e outros materiais. O armazenamento da areia será realizado em local adequado, de

modo a evitar a sua contaminação.

4.3.3 Água

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos,

óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, deverá ser

utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias

prejudiciais,  deverão  ser  providenciadas  análises  físico-químicas.  Deverão  ser  observadas  as

prescrições do item 8.1.3 da Norma NBR 6118.

4.3.4 Processo Executivo

Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos agregados

graúdos e miúdos, de conformidade com as dimensões das peças a serem concretadas. A fixação do

fator água-cimento deverá considerar a resistência, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto,

bem como as dimensões e acabamento das peças.

No caso do concreto  aparente,  este fator  deverá ser  o menor possível,  a fim de garantir  a

plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes aprovados pelo Fiscal

Administrativo do Contrato apoiado pelo Fiscal de obra DAL-3, de forma a evitar a segregação dos

componentes.

A proporção dos  vários materiais  usados na composição da mistura será  determinada pela

Contratada em função da pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e da correta

relação água-cimento, de modo a assegurar uma mistura plástica e trabalhável. Deverá ser observado

o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.

A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações de umidade

nos agregados, no momento de sua utilização na execução dos serviços. A utilização de aditivos

aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes poderá ser proposta

pela Contratada e submetida à aprovação da Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal

de Obra, em consonância com o projeto estrutural. Será vedado o uso de aditivos que contenham

cloreto de cálcio.

Cimentos especiais,  como os de alta resistência inicial,  somente poderão ser utilizados com

autorização  do  Fiscal  Administrativo  do  Contrato  com  o  apoio  do  Fiscal  de  Obra,  cabendo  à

Contratada apresentar a documentação e justificativa da utilização. Deverão ser exigidos testes no

caso de emprego de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais.

Todos  os  materiais  recebidos  ou  utilizados  em  usina  serão  previamente  testados  para

comprovação de sua adequação ao traço adotado.  A Contratada efetuará,  através  de laboratório
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idôneo, os ensaios de controle do concreto e seus componentes de conformidade com as Normas

Brasileiras relativas à matéria e em atendimento às solicitações ao Fiscal de Obra, antes e durante a

execução das peças estruturais.

O controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto no item 15 da Norma NBR 6118. O

concreto  estrutural  deverá  apresentar  a  resistência  (fck)  indicada  no  projeto.  Registrando-se

resistência  abaixo  do  valor  previsto,  o  autor  do  projeto  estrutural  deverá  ser  convocado  para,

juntamente com o Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de Obra , determinar os procedimentos

executivos necessários para garantir a estabilidade da estrutura.

4.3.4.1 Mistura e Amassamento

O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com equipamento adequado

e  convenientemente  dimensionado  em  função  das  quantidades  e  prazos  estabelecidos  para  a

execução dos serviços.

O amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem interrupção, e deverá durar o

tempo  necessário  para  permitir  a  homogeneização  da  mistura  de  todos  os  elementos,  inclusive

eventuais aditivos. A duração necessária deverá aumentar com o volume da massa de concreto e

será tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo mínimo para o amassamento deverá observar o disposto no item 12.4 da Norma NBR

6118. A adição da água será realizada sob o controle do RT. No caso de concreto produzido em usina,

a mistura deverá ser acompanhada por técnicos.

4.3.4.2 Transporte

O concreto será transportado até as fôrmas no menor intervalo de tempo possível. Os meios de

transporte  deverão  assegurar  o  tempo  mínimo  de  transporte,  a  fim  de  evitar  a  segregação  dos

agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. O tráfego de pessoas e equipamentos no

local da concretagem deverá ser disciplinado através de tábuas e passarelas. Deverá ser obedecido o

disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118.

4.3.4.3 Lançamento

O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela Contratada e aprovado pelo

Fiscal  Administrativo  do  Contrato  com  o  apoio  do  Fiscal  de  Obra,  não  se  tolerando  juntas  de

concretagem  não  previstas  no  planejamento.  No  caso  de  concreto  aparente,  deverá  ser

compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de modulação das fôrmas, de modo que todas

as  juntas  de  concretagem  coincidam  em  emendas  ou  frisos  propositadamente  marcados  por

conveniência arquitetônica.

A Contratada comunicará previamente ao Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de Obra, em

tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada

após a liberação dos ficais. O início de cada operação de lançamento será condicionado à realização

dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, na presença do Fiscal Administrativo do

Contrato e Fiscal de Obra, em cada betonada ou caminhão betoneira. 
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O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de peças

embutidas e preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado pelo RT e Fiscal da

Obra.  Todas  as  superfícies  e  peças  embutidas  que  tenham  sido  incrustadas  com  argamassa

proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento

seja  lançado.  Especiais  cuidados  serão  tomados  na  limpeza  das  fôrmas  com ar  comprimido  ou

equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde poderá ser exigido a abertura de furos

ou janelas para remoção da sujeira.  O concreto deverá ser  depositado nas fôrmas, tanto quanto

possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua

segregação.

A queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será contínuo e

conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez

iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas

de concretagem preestabelecidas. A operação de lançamento também deverá ser realizada de modo

a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. Cada camada de concreto deverá ser consolidada

até o máximo praticável em termos de densidade. Deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma

que o concreto seja perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças embutidas.

A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a Contratada comprove

previamente  a  disponibilidade  de  equipamentos  e  profissionais  suficientes  para  que  haja  perfeita

compatibilidade  e  sincronização  entre  os  tempos  de  lançamento,  espalhamento  e  vibração  do

concreto. O lançamento por meio de bomba somente poderá ser efetuado em obediência ao plano de

concretagem, para que não seja retardada a operação de lançamento, com o acúmulo de depósitos

de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operação de adensamento.

4.3.4.4 Adensamento

Durante  e  imediatamente  após  o  lançamento,  o  concreto  deverá  ser  vibrado  ou  socado

continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será executado

de modo a que o concreto preencha todos os vazios das fôrmas. Durante o adensamento, deverão

ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação dos

materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios em seu redor,

com  prejuízo  da  aderência.  Especial  atenção  será  dada  no  adensamento  junto  às  cabeças  de

ancoragem  de  peças  protendidas.  O  adensamento  do  concreto  será  realizado  por  meio  de

equipamentos  mecânicos,  através  de  vibradores  de  imersão,  de  configuração  e  dimensões

adequadas às várias peças a serem preenchidas. Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de

placa. A utilização de vibradores de fôrma estará condicionada à autorização do RT e Fiscal da obra e

às medidas especiais,  visando assegurar  a indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes.  Os

vibradores de imersão não serão operados contra fôrmas, peças embutidas e armaduras.

Serão observadas as prescrições do item 13.2.2 da Norma NBR 6118.
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4.3.4.5 Juntas de Concretagem

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em processo de

pega, a lavagem da superfície da junta será realizada por meio de jato de água e ar sob pressão, com

a finalidade de remover todo material solto e toda nata de cimento eventualmente existente, tornando-

a a mais rugosa possível. Se recomendado pelo Fiscal de Obra ou previsto no projeto, deverá ser

utilizado adesivo à base de epóxi, a fim de garantir perfeita aderência e monoliticidade da peça.

Se, eventualmente, a operação somente for processada após o endurecimento do cimento, a

limpeza da junta será realizada mediante o emprego de jato de ar comprimido, após o apicoamento da

superfície. Será executada a colagem com resinas epóxi, se recomendada pelo Fiscal de obra ou

indicada no projeto. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118.

4.3.4.6 Cura

O concreto preparado com cimento Portland terá de ser mantido umedecido por diversos dias

após sua concretagem, pois a água é indispensável às reações químicas que ocorrem durante o

endurecimento do concreto, principalmente durante os primeiros dias.

A cura, como é denominado esse processo de endurecimento, torna-o resistente e mais durável,

quando realizada com rigor e critérios, sendo esse o objetivo desse contrato, para que o concreto não

tenha prejuízo em sua durabilidade.

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo de

impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do

concreto,  as  superfícies  deverão  ser  protegidas  contra  chuvas,  secagem,  mudanças  bruscas  de

temperatura,  choques e vibrações que possam produzir  fissuras ou prejudicar a aderência com a

armadura.

Para  impedir  a  secagem  prematura,  as  superfícies  de  concreto  serão  abundantemente

umedecidas com água durante, no mínimo, 3 dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser

aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a formação de uma

película impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrmas e todo aquele já desformado deverá

ser  curado imediatamente  após ter  endurecido  o  suficiente  para evitar  danos nas  superfícies.  O

método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura. 

A cura adequada também será fator relevante para a redução da permeabilidade e dos efeitos

da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

A NBR 7678 deverá ser seguida para definição dos tempos mínimos de cura.

4.3.4.7 Reparos

No  caso  de  falhas  nas  peças  concretadas,  serão  providenciadas  medidas  corretivas,

compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais

adequados. Registrando-se graves defeitos advindos da execução e que não esteja de acordo com o

projeto estrutural assinado por responsável técnico, este deverá ser procurado pela CONTRATADA
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com o  objetivo  de  acrescentar  aos  documentos  do  empreendimento  Parecer  Técnico  e  demais

documentos deste profissional a cerca dos procedimentos corretivos.

4.3.4.8 Aparelhos de Ancoragem

Deverão obedecer às dimensões, características técnicas e disposição de conformidade com as

indicações de projeto. A colocação deverá ser realizada de modo a garantir a sua indeslocabilidade e

a fixação dos cabos de protensão.

4.3.5 Inspeção pela Contratada 

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, em conformidade com

os itens anteriores.

4.4 Aceitação da Estrutura

Satisfeitas as condições do projeto e desta Prática, a aceitação da estrutura se fará mediante

as prescrições no item 16 da Norma NBR 6118.

5. ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS

5.1 Rasgos em alvenaria para embutir tubulações

Para  instalação  de  tubulações  embutidas  em paredes  de  alvenaria,  os  tijolos  deverão  ser

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte, podendo

ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulações embutidas  em paredes de alvenaria  serão  fixadas pelo  enchimento do vazio

restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Os custos para Rasgo em alvenaria e para embutir todas as tubulações existentes em

projetos já estão inclusos no valor para execução das instalações da Planilha Orçamentária.

5.2 Alvenaria de Bloco Cerâmico

Os  blocos  cerâmicos,  também denominados  tijolos  de  barro  furados  serão  de  procedência

conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a

que  se  destinam,  isentos  de  fragmentos  calcários  ou  outro  qualquer  material  estranho. Deverão

apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares.

Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 15270,

para tijolos maciços. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos

serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas,

umidade, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.
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5.2.1 Processo Executivo

As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos

indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá

ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serão umedecidos antes

do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. As camadas de argamassa deverão ser

aplicadas nas juntas na posição horizontal e vertical cobrindo todos os lados os tijolos. 

A argamassa de assentamento, o chapisco, emboço e reboco das três primeiras fiadas do pano

de alvenaria deverão receber aditivo impermeabilizante na sua mistura.

O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no

traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo projeto ou Fiscal de obra. A critério do Fiscal

Administrativo  do  Contrato  com o  apoio  do  Fiscal  de  Obra  poderá  ser  utilizada  argamassa  pré-

misturada.

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado

chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo,

quando não especificado pelo projeto. 

Deverá ser prevista o uso de tela galvanizada de fios de 1,65 mm, com malha de 15 x 15 mm. O

tamanho da tela deve ser proporcional à largura da parede. Mas o comprimento total da tela padrão é

de 50 cm, ficando com dobra de 10 cm, junto ao pilar e outra de 40 cm assentada na junta horizontal

entre os blocos.

A tela deverá ser fixada na estrutura utilizando finca pinos. Cravar os pinos de aço zincado com

arruela.  Manter  a  tela  sem  dobrar,  encostada  no  pilar,  até  o  momento  de  sua  dobra  sobre  a

argamassa. 

A tela  será inserida a cada duas fiadas,  de forma que fique 10 cm junto ao pilar  e 40 cm

embutida na junta horizontal, entre os blocos. Verificar o detalhe em anexo.

A elevação  do  pano  de  alvenaria  deverá  ser  executada  o  mais  tarde  possível,  atendendo

cronograma  de  serviços.  Caso  não  seja  possível  retardar  a  elevação  do  pano  de  alvenaria,  o

travamento,  através  de encunhamento,  deverá ser  realizado, no mínimo,  após duas semanas do

assentamento dos tijolos. 

5.2.2 Inspeção pela Contratada 

Todas  as  etapas  do  processo  executivo  deverão  ser  rigorosamente  inspecionadas  pela

CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro

das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

5.3 Alvenaria de Blocos de Concreto

Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, compactos, ho-

mogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondula-

ções e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas deverão ser
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regulares e com espessura uniforme. Suas características técnicas serão enquadradas nas especifi-

cações das Normas NBR 6136. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural,

os blocos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma.

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas,

lascas e outras condições prejudiciais.

5.3.1 Processo Executivo

As alvenarias de blocos de concreto serão executadas em obediência às dimensões e alinha-

mentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serão

umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. 

O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volu-

métrico 1:4, quando não especificado pelo projeto, aplicada de modo a preencher todas as superfícies

de contato.

As amarrações das alvenarias deverão ser executadas de conformidade com as indicações do

projeto ou Fiscal de obra.

Nas alvenarias de blocos estruturais,  deverão ser  atendidas as disposições da Norma NBR

15961 - Execução e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serão perfeitamente alinhadas e de espessura

uniforme, levemente rebaixadas com auxílio de gabarito. Não deverão ser utilizados blocos cortados

na fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarrações serão executadas com blocos especiais, a

fim de manter fachada homogênea. Se não for indicado no projeto, a contratada deverá apresentar um

plano de assentamento dos blocos para a prévia aprovação do Fiscal Administrativo do Contrato com

o apoio do Fiscal de Obra. Os serviços de retoques serão cuidadosamente executados, de modo a

garantir a perfeita uniformidade da superfície da alvenaria. 

Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos de argamas-

sa.

5.3.2 Inspeção pela Contratada 

Todas  as  etapas  do  processo  executivo  deverão  ser  rigorosamente  inspecionadas  pela

CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro

das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

5.4 Encunhamento, vergas e contra-vergas

O  sistema  de  encunhamento  aceito  será  constituído  por  tijolos  de  barro  assentados

inclinadamente, comprimindo fortemente a argamassa de assentamento de cimento e areia, no traço

volumétrico  1:3,  contra  o  fundo  da  viga  previamente  chapiscado.  Não  será  aceito  argamassa
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expansiva  para  encunhamento.  Para  o  encunhamento  será  usado  tijolo  maciço  a  45°  e  caso

necessário será usado tijolos em paralelo dependendo da espessura da alvenaria.

Todos os vãos de portas e janelas deverão receber vergas contínuas de concreto armado com o

mínimo de 4 diâmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe em anexo.

Sobre  os  parapeitos,  guarda-corpos,  platibandas  e  paredes  baixas  de  alvenarias  de  tijolos  não

encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado.

Todos os vãos de janelas deverão receber contra-vergas contínuas de concreto armado com o

mínimo de 4 diâmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe em anexo.

5.5 Paredes de gesso acartonado

Os painéis de gesso acartonado, utilizados em paredes internas da edificação, são sistemas

produzidos em gesso e estruturados por folhas de papelão aplicadas em ambas às faces. As paredes

são estruturadas por montantes de chapa dobradas de aço galvanizado, distanciados ao longo de um

plano  vertical  conforme  medida  do  painel.  O  espaço  modular  entre  os  montantes  deverá  ser

preenchido  com material  que  assegure,  à  parede,  melhor  desempenho  acústico,  térmico  e  anti-

chamas (em geral mantas de lã de vidro ou lã de rocha).

5.5.1 Processo executivo

A montagem dos painéis é feita mediante a demarcação e colocação das guias, o assentamento

dos  montantes  metálicos,  o  corte  dos  painéis  e  sua  fixação  nos  montantes  por  meio  de

parafusamento, em uma das faces da parede, o preenchimento dos vãos com manta de lã de vidro

(ou  equivalente); o assentamento dos painéis na outra face da parede e por fim o tratamento das

juntas  entre  os  painéis.  O  acabamento  deverá  ser  executado  conforme  descrito  em  projeto  de

arquitetura. Os  painéis  de  gesso  acartonado  apresentam  uma  série  de  características  de

utilização e implicam mudança drástica da técnica construtiva, bem como com materiais específicos e

profissio especializada. 

Durante a montagem os barrotes, sarrafos ou pedaços de tábuas deverão ser imunizados contra

traças para posterior fixação de tubos, caixas de descarga, quadros de luz, eletrodutos, tomadas,

interruptores, etc.

5.5.2 Inspeção pela Contratada

Todas  as  etapas  do  processo  executivo  deverão  ser  rigorosamente  inspecionadas  pela

CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro

das divisórias, bem como o encaixe e movimentação das portas, de conformidade com o projeto.  

Serão verificados igualmente a uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias.
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6. REVESTIMENTOS

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros,

serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

6.1 Chapisco

O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco, para que não

ocorra absorção, principalmente pelos blocos, da água necessária à cura da argamassa do chapisco.

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. As três

primeiras  fiadas  de  alvenaria  receberá  chapisco  com  aditivo  impermeabilizante  na  mistura  da

argamassa.  Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço

volumétrico 1:4, deverão ter espessura máxima de 5 mm.

Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas

e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

A argamassa tem que ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a alvenaria a ser

revestida.

6.2 Emboço

O  emboço  de  cada  pano  de  parede  somente  será  iniciado  depois  de  embutidas  todas  as

canalizações  projetadas,  concluídas  as  coberturas  e  após  a  completa  pega das  argamassas  de

alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas

de um a dois metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos, de

dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede, por meio de botões

de argamassa, com auxílio de fio de prumo.

As  três  primeiras  fiadas  de  alvenaria  receberão  emboço  com  aditivo  impermeabilizante  na

mistura da argamassa.

Preenchidas  as  faixas  de  alto  e  baixo,  entre  as  referências,  dever-se-á  proceder  ao

desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão

retirados os sarrafos e emboçados os espaços. A argamassa a ser utilizada será de cimento, cal e

areia no traço de 1:2:9, cimento e areia no traço de 1:8 ou argamassa industrializada, fabricada à base

de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia que não contenha excesso de matéria

orgânica ou resíduo capaz de alterar sua resistência e aditivos especiais.

Depois  de  sarrafeados,  os  emboços  deverão  apresentar-se  regularizados  e  ásperos,  para

facilitar a aderência do reboco. A espessura dos emboços será de 10 a 13 mm.
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6.3 Reboco

O reboco só poderá ser  aplicado 48 horas após a pega completa do emboço,  e depois  do

assentamento dos peitoris, contra batentes e marcos. 

A superfície deverá ser limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa.

As três primeiras fiadas de alvenaria receberão reboco com aditivo impermeabilizante na mistura

da argamassa.

O  reboco  será  realizado  como  revestimento  de  argamassa  única,  fabricada  com  cimento

Portland,  calcário  e  aditivos  (não  contendo  cal),  preparada  em  estado  seco  e  homogêneo.  A

espessura do revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2,5 cm. Acima de 2,5 cm, a aplicação deve ser

realizada em duas camadas. A argamassa com boa trabalhabilidade é aquela que se mantém coesa

ao ser transportada, mas não adere à colher de pedreiro ao ser projetada; deixando penetrar a colher

de  pedreiro,  porém sem ser  fluida;  se  distribui  facilmente  e  preenche  todas  as  reentrâncias  do

substrato (base); não endurece rapidamente quando aplicada. 

Inicialmente, é preciso identificar os pontos de maior e menor espessura utilizando esquadro e

prumo. Depois, assentar, com a mesma argamassa a ser utilizada no revestimento as taliscas de

cerâmica,  de  preferência  nos  pontos  de menor  espessura.  Transferir  o  plano definido  por  essas

taliscas para o restante do ambiente, assentando então as demais. O taliscamento do teto deve ser

feito com auxílio de nível de mangueira ou nível a laser, considerando uma espessura mínima do

revestimento de 5 mm, no ponto crítico da laje. Posicionar e chumbar as cantoneiras metálicas para

acabamento dos  cantos  vivos  em argamassa.  Executar  as  mestras,  entre  as  taliscas  verticais  e

aplicar a argamassa de revestimento em chapadas ou com desempenadeira de madeira, espalhando-

a até a espessura necessária  e comprimindo-a fortemente com a colher de pedreiro.  Aguardar o

puxamento (momento em que, pressionando os dedos, estes não conseguem penetrar na argamassa,

permanecendo limpos) para então sarrafear a argamassa com régua de alumínio apoiada sobre as

mestras,  de  baixo  para  cima,  recobrindo  todas  as  falhas.  Como  acabamento,  é  preciso  utilizar

desempenadeira  de madeira  e/ou feltrada (ou espuma densa).  Para melhorar  o acabamento dos

cantos, utilizar desempenadeiras de canto interno e de quina. 

Para reboco de fachadas,  os andaimes necessários à aplicação da argamassa deverão ser

montados de forma a não apoiá-los nas paredes (afastados cerca de 20 cm delas). 

As juntas de trabalho (juntas de dilatação) tem de ser executadas logo após o desempeno da

superfície. As juntas deverão ser marcadas com auxílio do nível de mangueira e, em seguida o risco

deverá ser realizado com a utilização de um frisador. 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pelo Fiscal Administrativo do

Contrato  com  o  apoio  do  Fiscal  de  Obra,  de  modo  que  a  superfície  final  se  apresente  bem

homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, em

conformidade com as indicações de projeto.
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6.4 Massa Única

A Massa Única de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as

canalizações  projetadas,  concluídas  as  coberturas  e  após  a  completa  pega das  argamassas  de

alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas

de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de

dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de

argamassa, com auxílio de fio de prumo.

As três primeiras fiadas de alvenaria receberá emboço com aditivo impermeabilizante na mistura

da argamassa.

Preenchidas  as  faixas  de  alto  e  baixo  entre  as  referências,  dever-se-á  proceder  ao

desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão

retirados os sarrafos e emboçados os espaços. 

A argamassa utilizada e a técnica de execução deverão resultar em um revestimento capaz de

cumprir as funções tanto do emboço quanto de reboco. Para superfícies internas, a massa única deve

possuir traço de 1:2:8 ou 1:2:9. É importante lembrar que, por não receber uma camada de reboco, a

massa única deve ser mais resistente à agentes nocivos que o emboço.

Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a

aderência do reboco. 

A espessura do revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2 cm para ambientes internos e entre 3,0

cm e 4,0 cm para ambientes externos. Acima das espessuras especificadas, a aplicação deve ser

realizada em duas camadas.

6.4.1 Processo de aplicação da massa única e cuidados

Dentre  os tipos de misturas das argamassas,  a mistura manual  deve ser  evitada,  pois  não

permite uma mistura homogênea da argamassa, sendo assim pode comprometer o desempenho do

revestimento.  Recomenda-se  o  uso  de  equipamentos  de  mistura  mecânica,  como  misturador

contínuo.  É  importante  seguir  a  risca  a  quantidade  de  água  acrescentada  na  mistura,  sempre

respeitando o traço exigido.

A aplicação  da  massa  única  procede,  em  partes,  da  mesma  forma  que  para  o  emboço

convencional; a diferença é que, para fase de execução, por ser uma camada de acabamento, não é

recomendado o uso de guias ou mestras, somente taliscamento. De acordo com a NBR 7200/98,

deve-se respeitar a mesma idade do chapisco para aplicação da camada única, ou seja, três dias.

As camadas não podem ultrapassar a espessura de 3 cm. Para camadas mais grossas,  as

mesmas são executadas de 3 em 3 cm, de forma que cada uma das camadas é chapada desfazendo

as conchas. Após terminado o tempo de puxamento, pode-se iniciar a camada seguinte. É importante

lembrar que quando se fizerem necessárias camadas mais espessas que 6 cm, deve-se fazer uso de

telas galvanizadas.
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Deve-se evitar a formação de bolhas e/ou vazios. Para isso, executa-se a primeira camada de

massa única com as costas da colher do pedreiro, sempre pressionando para expulsar os vazios.

Para auxiliar na redução destes vazios, antes da execução do revestimento pode-se aplicar uma tela

de aço galvanizado eletrossoldado para reforço.

Para execução do desempeno, pode-se usar uma desempenadeira de madeira, com feltro em

seguida. Para se obter um acabamento mais agradável,  pode-se utilizar desempenadeira plástica.

Durante o processo, deverá ser pulverizanda a superfície com água.

As juntas de trabalho (juntas de dilatação) tem de ser executadas logo após o desempeno da

superfície. As juntas deverão ser marcadas com auxílio do nível de mangueira e, em seguida o risco

deverá ser realizado com a utilização de um frisador. 

6.4.2 Cura da Massa Única 

A cura será de 28 dias para superfícies com acabamento em pintura e 21 dias de idade para

acabamentos  decorativos.  Para  que  a  argamassa  para  camada única  obtenha uma boa  cura,  é

recomendável que não haja um intervalo superior à 2 horas após a mistura, não podendo também

adicionar água ou outros produtos.

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pelo Fiscal Administrativo do

Contrato  com  o  apoio  do  Fiscal  de  Obra,  de  modo  que  a  superfície  final  se  apresente  bem

homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, em

conformidade com as indicações de projeto.

6.5 Pinturas

Introdução

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes

gerais:

 as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de

modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;

 as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

 cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,

devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;

 igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um

intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;

 deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies

não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:

 isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;
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 separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros

materiais;

 remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequa-

do, sempre que necessário.

Antes  do  início  de  qualquer  trabalho  de  pintura,  preparar  uma  amostra  de  cores  com  as

dimensões mínimas de 0,50 x 1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação do Fiscal

Administrativo  do  Contrato  com  o  apoio  do  Fiscal  de  Obra.  Deverão  ser  usadas  as  tintas  já

preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou

Fiscal de obra. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na

proporção recomendada. As camadas serão uniformes, não poderá ter tintas escorridas, falhas ou

marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos

e  livres  de  quaisquer  materiais  estranhos  ou  resíduos.  Todas  as  tintas  serão  rigorosamente

misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a

aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e

componentes mais densos.

Para  pinturas  internas  de  recintos  fechados,  serão  usadas  máscaras,  salvo  se  forem

empregados  materiais  não  tóxicos.  Além  disso,  deverá  haver  ventilação  forçada  no  recinto.  Os

trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva

umidade.

A tinta  empregada deverá ser  de primeira  linha e seguir  as especificações de materiais  da

PMMG, com o fito de se obter a padronização visual em todo o Estado.

Materiais

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações

do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. 

6.5.1 Processo Executivo

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para

o tipo de pintura a que serão submetidas.

6.5.2 Preparação para pintura em alvenaria e teto (fundo selador)

Após a cura da alvenaria e laje, limpe e elimine o pó e aplique o selador acrílico.

A aplicação deverá ser com rolo de lã.

A aplicação entre demãos deverá aguardar a quantidade de horas entre demãos indicada pelo

fabricante.

A diluição com água deverá ocorrer no percentual indicado pelo fabricante.
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6.5.3 Emassamento

O reboco novo deverá ser lixado e ter o pó eliminado. Após a cura e secagem por, no mínimo, 30

dias, o selador acrílico deverá ser aplicado. Após secagem conforme fabricante.

Deverá ser aplicada uma primeira demão, esperar a secagem, por no mínimo 12h, lixar adequa-

damente e aplicar nova demão, retirando todas as irregularidades, nivelando e corrigindo imperfei-

ções. Esperar secar por 12 h e lixar novamente. As paredes, teto ou forro deverá estar perfeitamente

nivelada com duas demãos de emassamento conforme previsto em planilha. Custos adicionais refe-

rentes a emassamentos não serão pagos.

6.5.4 Pintura em Paredes Internas 

Antes  de  receber  a  pintura,  as  paredes,  onde  constar,  deverão  receber  reboco,  selador  e

emassamento com massa corrida acrílica. 

A pintura  deverá  ser  realizada  com tinta  acrílica,  acabamento semi  brilho,  seguindo  projeto

arquitetônico. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência a marca Coral

primeira linha, executando no mínimo duas demãos, rendimento por embalagem (lata 18 L) 350 - 380

m² por demão. Diluição indicada pelo fabricante: 60% com água potável para todas as demãos, em

superfícies seladas.

OBS:  Em circulações  com  alto  tráfego  de  pessoas,  onde  seja  necessária  a  colocação  de

barrados na parede, visando facilidade de limpeza, este deverá ser feito em tinta esmalte brilhante, na

cor branco gelo. A altura deverá ser definida para cada projeto específico.

6.5.5 Pintura no teto

A superfície  para  recebimento  da  tinta  deverá  ser  preparada  com emassamento  utilizando

massa corrida PVA de primeira linha, perfeitamente nivelada e sem a presença de irregularidades

pontuais, com recobrimento mínimo de duas demãos.

Pintado com tinta acrílica fosca cor branco neve.

Entre uma demão e outra utilizar lixa fina. Esperar um intervalo mínimo de 6 h entre as demãos.

Lixar perfeitamente a última demão.

Todas as superfícies que receberão a pintura deverão estar previamente preparadas, limpas e

livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer resíduos. Após a limpeza, as superfícies receberão

uma demão de tinta primária ou seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o

tipo do material a ser pintado.

A segunda  demão  só  será  aplicada  depois  de  completamente  seca  a  primeira,  seguindo

corretamente as recomendações do fabricante. 
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6.5.6 Textura em Paredes Externas

Antes do início do trabalho de textura, preparar uma amostra em uma faixa de 2,00 m no próprio

local a que se destina, para aprovação do Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de

Obra. Somente após aprovado é que se poderá dar prosseguimento ao trabalho de textura.

Após a execução do reboco novo, lixe, elimine pó e partes soltas. 

A textura acrílica deverá ser empregada com rolo de espuma rígido, dando efeito rolado.

A manipulação da textura deverá ser realizada conforme especificação do fabricante. É termi-

nantemente proibida sua diluição.

A pintura com tinta acrílica deverá ser executada após a secagem da textura, no mínimo 4h. A

cor a ser utilizada deverá gelo, em duas demãos, caso haja necessidade de emenda na textura, a tex-

tura antiga deverá ser delimitada com fita crepe. Nestas bordas a aplicação da textura deverá ser feita

espátula e depois trabalhada.

A interligação entre a textura antiga e a nova deverá ter o acabamento final semelhante ao ante-

riormente existente.

Fazer a aplicação da textura de baixo para cima e sempre retirar o excesso de material da alve -

naria.

6.5.6.1 Paredes: 2 opções

a. Tinta acrílica de alta durabilidade, resistente a intempéries (sol e chuva), acabamento fosco,

rendimento por embalagem (lata 18 L) de 350 - 380 m² por demão, diluição indicada pelo fabricante:

60% com água potável para todas as demãos, em superfícies seladas ou não seladas. Cores: Cor

geral das paredes externas, branco gelo. Nos volumes arquitetônicos que mereçam destaque, tais

como  reservatórios  de  água,  pilares  aparentes,  marquises  e  outros,  poderá  ser  utilizada  a  cor

concreto. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência (equivalência) os tons

gelo e concreto da marca Coral.

b. Textura aplicada com desempenadeira (efeito riscatto na vertical)  ou com rolo de espuma

rígida, para textura média e chapisco rolado. Cores: Cor geral das paredes externas, branco gelo. Nos

volumes arquitetônicos que mereçam destaque, tais como reservatórios de água, pilares aparentes,

marquises e outros, poderá ser usada a cor concreto. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão

seguir como referência (equivalência) os tons gelo e concreto da marca Coral. 
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6.5.6.2 Inspeção pela Contratada 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser  inspecionadas pela CONTRATADA, de

modo a verificar o preparo das superfícies, o nivelamento do reboco.

A textura não corrige imperfeições, portanto o reboco deverá ser rigorosamente inspecionado.

6.5.7 Pintura das Esquadrias de Madeira 

As portas, marcos e alisares após o devido preparo da superfície, será aplicada uma demão de

verniz  acetinado, conforme  projeto,  na diluição indicada pelo fabricante. Ou, pintadas em esmalte

sintético brilhante, cor branco gelo, conforme projeto.

Após 24 horas, a superfície será lixada com lixa fina, espanando-se o pó e plicando-se outra

demão do verniz. Repetir essa operação para a última demão.

6.5.8 Esquadrias de Madeira Revestida em Laminado

As  portas,  após  o  devido  preparo  da  superfície,  serão  revestidas  em  laminado  fenólico

melamínico cor platina, referência Formica, L-139 Platina TX, conforme projeto. Nas portas de acesso

às instalações sanitárias adaptadas ao uso de pessoas com mobilidade reduzida, ainda deverá ser

fixada chapa de proteção em aço inox AISI 304, colada na parte inferior na altura de 50cm. Após a

aplicação, toda a superfície da porta deverá ser rigorosamente limpa, não restando nenhum resíduo

de cola.

Os  marcos  reguláveis  são  compostos  por  batente  em  madeira  processada  com  base  de

poliuretano e duas guarnições com base de poliuretano, sendo uma delas regulável para se ajustar a

eventuais  variações  na  espessura  das  paredes,  referência  Pormade.  Estes  elementos  deverão

receber acabamento em pintura esmalte cor branco neve, referência Coral,  a ser aplicado em 03

demãos com intervalo entre elas de no mínimo 8 horas.

6.5.9 Grades

Painel de arames galvanizados eletrosoldados, fio mínimo de 4,30mm de diâmetro, malha de 5x20cm,

curvatura 3d, revestida em pintura eletrostática em poliéster na cor verde, postes e acessórios de

fixação  e  sustentação,  chumbados  em  base  de  concreto,  altura  conforme  projeto  arquitetônico.

Gramatura do revestimento do painel 150 mícrons e do poste 120 mícrons. Referência Nylofor Slim

Belgo ou equivalente.

6.6 Pré-Moldado duas águas com Pingadeira (Chapéu de muro)

O chapéu de muro deverá ser feito por peças pré moldadas de concreto.

Nas peças de pré moldados deverá ser observado os frisos das pingadeiras que não devem ser

fechados com argamassa na instalação.

Deverá  ser  realizado  o  rejunte  entre  os  pré  moldados  do  chapéu  de  muro  com  perfeito

acabamento evitando-se a passagem de água pluvial entre as peças.

O modelo a ser usado do Pré-moldado duas águas com pingadeira será o triangular.
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A pingadeira deve ser maior que a face da crista superior (alvenaria, pilares, vigas e etc) onde

serão instaladas, sendo que sua dimensão deverá ser superior em 2,5 cm no mínimo de cada lado da

base de sua extremidade.

7. PISOS

Neste memorial estão sendo considerados para a execução do piso as seguintes etapas:

 Lastro de Concreto Magro resistência mínima fck = 9 Mpa (Quando no piso houver armadura.

Quando não houver a execução de armadura esta camada deverá ser desconsiderada. A

critério da fiscal de obra;

 Contrapiso  ou  camada intermediária  entre  piso  e  camada de  regularização,  em concreto

FCK=15 MPa ;

 Camada de Regularização com argamassa 1:3;

 Camada de acabamento  - Revestimento do piso.

7.1 Contrapiso

Antes da Camada de Regularização deverá ser executado uma camada de lastro de concreto

magro,  espessura de 9cm, o solo que receberá o lastro deverá estar umedecido e perfeitamente

compactado.

Será executado concreto, misturado na betoneira FCK = 15 MPa.

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações com lastro de concreto.

7.2 Camada de Regularização Desempenada

O contrapiso de espessura de 3cm, deve estar devidamente regularizado/alinhado, com aditivo

impermeabilizante, uniforme e com seu caimento de 2% para os ralos, regularizado e desempenado.

Não serão admitidas falhas no caimento para os ralos.

Cimento e areia média no traço volumétrico 1:3

Deverão  ser  tomadas  precauções  no  recobrimento  das  canalizações  sob  o  piso  e  no

esquadrejamento entre paredes e contra piso.

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as

Normas NBR 16697 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas.

Depois de executado o contrapiso deverá ser realizado teste com água para verificar ser não

haverá empoçamento.  A água deverá escorrer  para os ralos e não apresentar empoçamento em

nenhum local.

À argamassa de contrapiso deverá ter adição de sika 01.
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7.2.1 Processo Executivo

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples,

com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada deverá ser

executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo. 

Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas às juntas plásticas, de modo a formar os

painéis  com  as  dimensões  especificadas  no  projeto.  Em  seguida  será  aplicada  a  camada  de

regularização  de  cimento  e  areia  média  no  traço  volumétrico  1:3,  quando não  especificado  pelo

projeto. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. Os  caimentos

deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se

as  superfícies  dos  pisos  cimentados  permanentemente  úmidas  durante  os  7  dias  posteriores  à

execução.

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento

da argamassa. 

Em seguida,  as  superfícies  serão  polvilhadas manualmente  com cimento em pó e alisadas

(queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o acabamento antiderrapante, após

o  desempeno  das  superfícies,  deverá  ser  passado sobre  o  piso  um rolete  provido  de  pinos  ou

saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura quadriculada miúda.

O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das superfícies. Se for prevista

uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado à argamassa de regularização um

corante adequado, como óxido de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto.

7.2.2 Inspeção pela Contratada 

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito

alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e

caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

7.3 Pavimentação Asfáltica

7.3.1 Imprimaduras e Pintura de Ligação

Imprimadura ou pintura ligante, têm funções muito semelhantes e, ainda, materiais, processos

executivos  também  semelhantes.  Diferem  muito  mais  em  função  das  condições  das  camadas

subjacentes do que propriamente dos materiais das próprias pinturas

A quantidade de asfalto a ser utilizada nas imprimaduras ou nas pinturas ligantes é da ordem de

0,8 a 1,6 litro por metro quadrado. Na distribuição, devem-se tomar todos os cuidados para que a

pintura seja a mais uniforme possível. Para tanto, é necessário que essa distribuição seja feita sob

pressão, com barras de aspersão.
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Os  serviços  para  execução  das  imprimaduras  betuminosas  consistirão  no  fornecimento  do

material betuminoso e na realização de todas as operações de execução e controle de qualidades

necessárias.

O ligante betuminoso não deve ser distribuído quando a temperatura ambiente for inferior a 10

ºC,  ou em dias de chuva,  ou quando a superfície  a ser  imprimada apresentar  qualquer sinal  de

excesso de umidade.

Todo  carregamento  de  ligante  betuminoso  que  chegar  deve  apresentar,  por  parte  do

fabricante/distribuidor,  certificado  de  resultados  de  análise  dos  ensaios  de  caracterização,

correspondente à data de fabricação ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao

canteiro de serviço, se o período entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também

indicação clara de sua procedência, do tipo e quantidade do seu conteúdo e distância de transporte

entre a refinaria e o canteiro.

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva

das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los.

Processo Executivo

O material  a  se  utilizado  será  cimento  asfáltico  de  petróleo  do  tipo  CAP-7,  satisfazendo à

Especificação EB 78/86.

A superfície sobre a qual vai ser executada a imprimadura será varrida, de modo a remover

materiais estranhos tais como solos, poeiras e materiais orgânicos.

A distribuição  do  material  betuminoso  não  poderá  ser  iniciada  enquanto  não  for  atingida  e

mantida, no material existente dentro do veículo distribuidor, a temperatura necessária à obtenção de

viscosidade adequada à distribuição.

O veículo distribuidor deverá percorrer a extensão a ser imprimada em velocidade uniforme,

segundo  trajetória  equidistante  do  eixo  da  pista.  A distribuição  será  feita  com  a  mangueira  de

operação manual sempre que a superfície a ser  imprimada não permitir  a utilização de barra  de

distribuição. Nas fendas, a aplicação será executada com o regador tipo bico de pato.

Execução da imprimadura e da pintura de ligação

A base a ser imprimada deve ser varrida por processo manual ou mecânico, de modo a eliminar

todo o pó e os materiais soltos existentes. Em seguida, aplica-se o material betuminoso adequado, na

temperatura de aplicação própria desse material. A quantidade de asfalto deve ser obtida regulando-

se a velocidade do caminhão distribuidor em função da vazão da bomba de asfalto. O consumo de

asfalto e a área coberta deverão estar na relação da quantidade fixada de pintura por metro quadrado.

Essas quantidades, como já foi visto, oscilam entre 0,8 e 1,6 litro por metro quadrado, escolhendo-se

a quantidade que resulte na completa absorção pela base no período de 24 horas.

Quanto à uniformidade da pintura, é obtida com mais facilidade com a utilização de distribuidores

mecânicos.  Com  distribuidores  manuais  (canetas  ou  semelhante),  a  uniformidade  depende

essêncialmente da experiência do operador da mangueira.
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Geralmente, deve-se dar preferência à imprimação de toda a largura da pista nas operações

diárias. Não sendo possível,  pode-se trabalhar em meia pista, devendo-se,  nesse caso, tomar os

devidos  cuidados  nas  juntas,  onde  a  superposição  é  uma  consequência.  Para  evitar  essa

superposição, é necessário cobrir com papel ou semelhante, transversal ou longitudinalmente à pista,

evitando que o material atinja áreas não destinadas à pintura em execução. As falhas que possam

ocorrer geralmente são sanadas com aplicação manual de asfalto.

É aconselhável proceder à imprimadura com a base levemente úmida, a fim de evitar absorção

muito rápida da pintura e facilitar-lhe a distribuição.

Nenhum  tráfego  pode  ser  permitido  sobre  a  superfície  recém-imprimada.  No  caso  de  ser

necessária a utilização da superfície, mais tarde e ainda antes da execução do revestimento pelo

menos 24 horas após a execução, a pista imprimada deve ser coberta com uma camada de areia ou

mistura de pedrisco e pó de pedra. A imprimadura, nesse caso, costuma ser chamada de reforçada, e

o tráfego por ela não pode exceder o período de um mês. Essa limitação atende à própria definição de

base de pavimento, que é uma camada destinada a resistir e distribuir esforços verticais e não estar

sujeita ao desgaste pela ação direta do tráfego. Essa condição é exercida pelo revestimento.

No caso de a imprimadura receber o tráfego por algum tempo, é necessário executar uma nova

pintura ligante, por ocasião da execução do revestimento.

Os controles a serem efetuados na execução da imprimadura devem ser de quantidade, de

temperatura e de qualidade.

O controle de qualidade é feito visando constatar, com ensaios convenientes de laboratório, se o

material betuminoso está atendendo às especificações próprias.

O controle de temperatura deve ser feito em intervalos nunca inferiores a duas determinações

por período de trabalho e visa verificar se o material betuminoso está sendo aplicado na temperatura

própria do material utilizado.

A uniformidade da pintura não oferece grandes dificuldades com a utilização dos distribuidores,

que dispõem de dispositivos especiais de medidas de vazão e de velocidade. Porém, é importante

verificar, antes de cada aplicação, se os bicos da barra de aspersão estão permitindo completamente

e de maneira uniforme a passagem do material betuminoso.

Tanto a imprimadura quanto a pintura de ligação são medidas e pagas por metro quadrado de

área imprimada.

7.3.2 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Os  serviços  consistirão  na  execução  de  uma  camada  betuminosa  usinada  a  quente,  com

equipamentos adequados e controle necessário,  seguindo o alinhamento,  perfil,  seção transversal

típica e dimensões indicadas no projeto.

Materiais

O agregado graúdo será constituído de pedra britada ou pedregulho (seixo rolado) britado. O

agregado fino consistirá nas partículas que passam na peneira n° 4 podendo ser constituído de areia,
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isento de torrões de argila e matéria orgânica. O material de enchimento ou “filler” deverá constituir-se

de partículas finas e inertes em relação aos demais componentes, não plástico, como pó calcário, cal

hidratada, cimento Portland. 

Os  agregados  deverão  ainda  apresentar  características  físicas  e  mecânicas,  conforme

especificado em projeto:

 Abrasão Los Angeles determinada pelo Método DNER-DPT- M35-64;

 Resistência à desintegração pela Método DNER-DPTM89- 64;

 Equivalente de areia do agregado fino pelo Método DNER-DPT-M54-63;

 Adesividade pelo Método DNER-DPT-M98-63 E M99- 63;

 Composição granulométrica pelo Método DER-M15-61.

O material betuminoso será do tipo CAP-20 ou CAP- 55 deverá satisfazer às exigências contidas

na  Especificação  EB  78/86.  Conforme  a  camada,  intermediária  ou  de  rolamento,  a  composição

granulométrica obedecerá ao especificado. A mistura betuminosa será dosada pelo método Marshall e

deverá satisfazer aos requisitos da especificação de materiais.

Não  serão  admitidas  na  execução,  fixada  a  granulometria  e  o  teor  de  betume,  variações

superiores a:

Peneira (mm) % Passando

19,00 e 12,50  ± 7%

9,50 e 4,80 ± 5%

2,00 e 0,42 ± 4%

0,18 ± 3%

0,07  ± 2%

Teor de asfalto ± 0,3%

Também poderão ser empregadas misturas que contenham materiais reciclados, fibras minerais,

polímeros, borrachas recicladas ou outros aditivos. Nesses casos deverão ser realizados estudos de

dosagem específicos.

7.3.2.1 Processo Executivo

Sobre a base ou sobre revestimentos antigos, depois de executada a imprimadura, a mistura

será distribuída com acabadora autopropulsionada, com mecanismo adequado para conformá-la aos

alinhamentos, perfis e seções transversais. A temperatura de aplicação da mistura no momento de

aplicação não deverá ser inferior a:

 no caso de cimento asfáltico, 125 °C;

 no caso de alcatrões, 75 °C.

O equipamento deverá deslocar-se a uma velocidade que permita a distribuição da mistura de

forma contínua  e  uniforme.  No caso  de  duas camadas,  a  segunda será  executada antes  que  a

40

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BAC9334FB1E4

Memorial Descritivo (Engenheiro Responsável)  (36144912)         SEI 1250.01.0000549/2021-62 / pg. 73



primeira receba tráfego, evitando o emprego de nova imprimadura. Os trabalhos manuais atrás da

acabadora serão reduzidos ao máximo. Logo após a distribuição da mistura na pista, será iniciada a

sua compactação. A rolagem será iniciada com rolo de pneus com baixa pressão e aumentada à

medida que a mistura for sendo compactada, suportando, portanto, maiores pressões. O acabamento

final será feito com rolos tipo tandem. As rodas dos rolos deverão ser molhadas para evitar a sua

adesão ao ligante. A compactação só terminará após atingir o grau fixado no projeto. Sempre que for

necessário fazer correções, estas serão executadas mediante remoção da parte defeituosa em toda a

espessura  da  camada,  em  área  retangular  ou  quadrada,  e  substituição  por  mistura  fresca,  à

temperatura adequada para aplicação,  compactando-a até  obter  a  mesma densidade do material

adjacente.

Durante todo o tempo necessário à execução das camadas e até o seu recebimento, o local

deverá  ser  protegida contra  a  ação  destrutiva  das  águas pluviais,  trânsito  e  outros  agentes  que

possam danificá-la.

7.3.2.2 Inspeção pela Contratada 

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito

nivelamento do piso e arremates.

7.4 Piso Cimentado

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples,

com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada deverá ser

executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo. 

Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas às juntas plásticas ou de madeira, ou juntas

serradas de modo a formar os painéis com as dimensões especificadas no projeto. A profundidade

das juntas deverá alcançar a camada de base do piso.  Caso as juntas sejam serradas, os cortes

deverão ser realizados 20 dias após a concretagem com maquina clipper em quadros de 3,0x3,0m,

terão uma profundidade de 3mm, em toda sua extensão. As juntas serradas serão calafetadas com

aplicação mastique à base de poliuretano.

Em seguida  será  aplicada  a  camada  de  regularização  de  cimento  e  areia  média  no  traço

volumétrico  1:3,  quando não especificado pelo  projeto.  A compactação deverá  ser  realizada com

compactadores, tipo CM20 ou rolo compactador, juntamente com acompanhamento do controle de

compactação. Deverão ser tomadas precauções no esquadrejamento entre paredes e contra-piso,

que deverão formar triedos perfeitos.

Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser

curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7

dias posteriores à execução.

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento

da argamassa (Nata de Concreto Desempenado). 
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Em seguida,  as  superfícies  serão  polvilhadas manualmente  com cimento em pó e alisadas

(queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço.

Com o piso acabado, desempeno mecânico será realizado para retirada das marcas de sarrafo e

posterior alisamento do concreto utilizando lâmina de concreto para retirada de todos os poros com

variação  de  ângulo.  O  concreto  deverá  ser  polido  mecanicamente  por  pessoas  e  equipamentos

especializados.

Para piso em concreto o processo é o mesmo sendo acrescentado a lona após o lastro,  o

concreto com FCK 25 Mpa polido mecanicamente (nível zero) na espessura indicada de no mínimo

8cm e armado com tela de aço CA 60, tipo Q92. Os furos do piso para colocação das traves, em

quadras poliesportivas, devem ser deixados com suas devidas tampas.

7.4.1 Inspeção da Contratada 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Contratada, de modo a

verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates,

juntas, ralos e caimentos de 0,5% para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as

indicações do projeto.

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 Manta Asfáltica

Deverão ser utilizados o feltro asfáltico tipo 250/15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3, de conformidade

com as  Normas  NBR 9575 e especificações de  projeto.  O feltro  ou manta asfáltica  não poderá

apresentar furos, quebras ou fissuras e deverá ser recebido em bobinas embaladas em invólucro

adequado. O armazenamento será realizado em local coberto e seco. O asfalto será homogêneo e

isento de água. Quando armazenado em sacos, deverá ser resguardado do sol.

Processo Executivo

Os  serviços  de  impermeabilização  deverão  ser  realizados  por  empresa  especializada  e  de

comprovada experiência.

8.1.1 Preparo da Superfície

A  superfície  a  ser  impermeabilizada  será  convenientemente  regularizada,  observando  os

caimentos mínimos em direção aos condutores de águas pluviais, com argamassa de cimento e areia

no traço volumétrico 1:3 e espessura de 2 cm (em torno dos condutores de águas pluviais).

Para a execução dessa etapa a contratada deverá  estar atenta as etapas anteriores como

concretagem de laje e piso que deverão estar regularizadas/niveladas.

Todas as arestas e cantos deverão ser arredondados e a superfície apresentar-se lisa, limpa,

seca e isenta de graxas e óleos. As áreas mal aderidas ou trincadas serão refeitas.

Para  instalação  da  manta  asfáltica  a  superfície  deverá  estar  seca,  firme,  sem  trincas  ou

saliências, retirados todos os elementos estranhos presentes na superfície a ser impermeabilizada.
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Nos rodapés, a manta ficará embutida na alvenaria, para isso, o encaixe é de no mínimo 3 cm,

com altura de, no mínimo,30 cm, sendo os cantos arredondados (meia-cana).

8.1.2 Aplicação da Manta

Após o preparo, toda superfície sobre a qual será aplicada a manta, inclusive os ralos e paredes

laterais, será imprimada com duas demãos de primer asfáltico. A manta só poderá ser colada, no

mínimo, após 6 horas da aplicação do primer asfáltico, dependendo das condições de temperatura e

ventilação do local.

Manter o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem.

Inicialmente a superfície será imprimada com uma solução de asfalto em solventes orgânicos. 

Esta  solução  será  aplicada  a  frio,  com  pincel  ou  broxa.  Quando  a  imprimação  estiver

perfeitamente seca, deverá ser iniciada a aplicação da membrana ou manta, que será composta de

diversas camadas de feltro ou manta colados entre si com asfalto.

É importante certificar-se de que não há bolhas de ar embaixo da manta.

O número de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverão obedecer às

indicações de projeto, respeitadas as disposições dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da Norma NBR 9575. As

emendas  das  mantas  deverão  se  sobrepor  no  mínimo 10  cm e  serão  defasadas em ambas as

direções das várias camadas sucessivas.

Nos pontos de localização de tubos de escoamento de águas pluviais, deverão ser aplicadas

bandejas de cobre sob a manta asfáltica, a fim de dar rigidez local, evitando o rompimento da manta

originado pela movimentação do tubo e a infiltração de água entre o tubo e a manta aplicada. A última

camada deverá receber uma demão de asfalto de acabamento.

A 2ª bobina da manta deve sobrepor a 1ª (transpasse) em 10 cm, no mínimo.

A fim de evitar qualquer infiltração, é necessário que seja feito, após a colagem das mantas, o

reaquecimento das emendas dando o acabamento. Este serviço “biselamento” aquece a colher de

pedreiro e alisa as emendas, exercendo leve pressão sobre a superfície da manta asfáltica.

Nas superfícies verticais, em 1º lugar, deve-se levar a manta do piso até cobrir parte da meia-

cana. Depois, colar outra manta, fazendo a parte do rodapé e descendo no piso 10 cm (transpasse).

O trecho do rodapé fica com manta dupla. Nas paredes, estruturar a argamassa com tela galvanizada,

malha 1/2”.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superfície receberá proteção com argamassa

de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, na espessura mínima de 2 cm, com requadros de 2x2 m,

e juntas preenchidas com asfalto e caimento adequado, conforme detalhes do projeto.

Em  toda  extensão  da  manta  deverá  ser  executado  tela  metálica  para  estrutura-las  e

posteriormente  receberão  argamassa.  As  área  verticais  deverá  ser  colocado  a  tela  e  logo  após

argamassa no traço volumétrico 1:4, precedida de chapisco. 
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Para as calhas de concreto armada a execução da manta deverá ficar 10cm acima do nível

máximo que a água pode atingir ou para calhas com menos de 30 cm de altura a manta deverá cobrir

toda calha e virar na platibanda. 

Detalhe de Ralos

Com o maçarico, aplicar a manta asfáltica descendo cerca de 10 cm na parte interna do ralo e

deixando cerca de 10 cm para fora, o qual será cortado com um estilete. As tiras serão coladas sobre

a imprimação.

Sobrepor um pedaço de manta em toda a extensão do ralo e cortar em forma de “pizza” a área

correspondente ao diâmetro do ralo, a qual será colada no interior do tubo.

A grelha deve obrigatoriamente ser fixada na proteção mecânica.

8.1.2.1 Inspeção pela Contratada 

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo executivo, de modo a verificar o

preparo  das  superfícies  e  a  aplicação  das  camadas  de  manta,  de  conformidade  com  as

especificações de projeto. Antes da aplicação da camada de proteção, serão executadas as provas de

impermeabilização, na presença do Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de Obra.

Se for comprovada a existência de falhas, deverão estas serem corrigidas na presença do Fiscal

Administrativo  do  Contrato  e  Fiscal  de  Obra  e  em  seguida  realizadas  novas  provas  de

impermeabilização.  O  processo  deverá  se  repetir  até  que  se  verifique  a  estanqueidade  total  da

superfície impermeabilizada.

A prova de água será executada do seguinte modo:

 serão instalados nos coletores de águas pluviais pedaços de tubos, com altura determinada

em função da sobrecarga de água admissível, a ser fornecida pelo autor do projeto, a fim de

permitir o escoamento da água em excesso a vazão durante a prova ou as chuvas;

 a seguir, a área será inundada com água, mantendo-se durante 72 horas, no mínimo, a fim de

detectar eventuais falhas da impermeabilização.

8.2 Emulsão asfáltica 

As cintas receberão aplicação de emulsão asfáltica em todas as suas faces. Após a execução

das cintas os blocos de concreto do muro também receberão a impermeabilização 60cm acima do

solo.

Caso o arrimo ou os blocos baldrames fiquem abaixo do terreno deverá ser previsto mais uma

fiada de bloco impermeabilizado até a superfície do terreno evitando o contato com a terra.

As superfícies de concreto deverão estar limpas, secas, isentas de óleos, graxas e partículas

soltas de qualquer natureza.
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Aplicação

A emulsão  será  preparada  com a  adição  de  água  pura,  se  recomendada  pelo  fabricante,

agitando-se a mistura de modo que fique homogênea. 

Após  a regularização  do  baldrame,  deve  ser  aplicado  o  primer.  Após  a  secagem deve  ser

aplicada a primeira  demão da emulsão.  Nesta demão, denominada "penetração",  esfregar bem o

material sobre o alicerce.

Aplicar uma primeira demão de penetração, esfregando o pincel ou a brocha sobre a superfície e

procurando esticar o material o máximo possível. A segunda demão aplica-se de forma farta, sempre

observando o intervalo mínimo entre demãos até que a película formada pela emulsão tenha 3 mm de

espessura.  Liberar  a  área  tratada  somente após secagem total  de no mínimo 24 horas,  após  a

aplicação da terceira e última demão.

Em áreas verticais, para aumentar a aderência do revestimento, pode-se pulverizar areia na

última demão do impermeabilizante antes da cura total do produto

A quantidade de camadas da emulsão e o processo executivo obedecerá ao disposto na Norma

NBR 9575/2010

Nunca se deve queimar nem mesmo alisar a superfície com desempenadeira de aço ou colher

de pedreiro.

8.2.1 Inspeção pela Contratada 

Os  serviços  deverão  ser  inspecionados  pela  CONTRATADA rigorosamente  e  realizado  de

acordo com a prática indicada neste memorial.

8.3 Argamassa Impermeável

Serão utilizados cimento Portland, areia e aditivo impermeabilizante em traço especificado. O

cimento  Portland  deverá  satisfazer  às  Normas  do  INMETRO  e  será  armazenado  sobre  uma

plataforma de madeira, em local coberto e seco.

A superfície a ser impermeabilizada deverá se apresentar limpa isenta de corpos estranhos, sem

falhas, pedaços de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades serão tratadas,

de modo a obter uma superfície contínua e regular. Os cantos e arestas deverão ser arredondados e a

superfície com caimento mínimo adequado, em direção aos coletores.

A superfície a ser impermeabilizada receberá um chapisco com cimento e areia no traço 1:3. A

argamassa impermeável será executada com cimento, areia peneirada e aditivo impermeabilizante no

traço volumétrico 1:4. A proporção de aditivo/água deverá obedecer às recomendações do fabricante. 

Após  a  “pega”  do  chapisco,  será  aplicada  uma  camada  de  argamassa  impermeável,  com

espessura máxima de 1 cm. Será aplicado novo chapisco nas condições descritas, após a “pega”,

nova  demão  de  argamassa  impermeável,  com espessura  de  2  cm,  que  será  sarrafeada  e

desempenada  com  ferramenta  de  madeira,  de  modo  a  dar  acabamento  liso.  A cura  úmida  da

argamassa será executada no mínimo durante 3 dias.
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Finalmente, após a cura, toda a superfície receberá colmatagem com aplicação de uma demão

de tinta primária de imprimação e, em seguida, duas demãos de asfalto oxidado e quente, reforçada

nos cantos, arestas e em volta dos tubos com véu de fibra de vidro amarelo, de conformidade com o

projeto.

8.3.1 Inspeção pela Contratada 

Todas  as  etapas  do  processo  executivo  deverão  ser  rigorosamente  inspecionadas  pela

CONTRATADA,  de  modo  a  verificar  o  preparo  das  superfícies  e  a  aplicação  das  camadas  de

argamassa,  de  conformidade  com  as  especificações  de  projeto.  Após  a  “cura”  da  argamassa

impermeável e antes da colmatagem final, deverá ser executada a prova de água como teste final de

impermeabilização. 

Eventuais falhas detectadas deverão ser reparadas na presença do Fiscal  Administrativo do

Contrato com o apoio do Fiscal de Obra.

9. INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA

Materiais e Equipamentos

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço

ou local  de entrega,  através de processo  visual.  Quando necessário  e  justificável,  o  Contratante

poderá  enviar  um  inspetor  devidamente  qualificado  para  testemunhar  os  métodos  de  ensaio

requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com

antecedência da data em que a inspeção será feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá basear-se na descrição

constante da nota fiscal  ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de

materiais e serviços.

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente,

no atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes:

 verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais;

 verificação da quantidade da remessa;

 verificação  do  aspecto  visual,  constatando  a  inexistência  de  amassaduras,  deformações,

lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis;

 verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados.

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser

acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, cobre e ferro fundido deverão ser

estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por

tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As
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pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a

orientação das extremidades.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a

verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado.

Para a vedação do vaso sanitário deverá ser previsto anel de vedação com massa pré-formada

adesiva,  não secativa,  à base de borracha sintética,  óleos e cargas minerais.  Desenvolvido para

eliminação de vazamentos  e  também para eventuais  odores  de esgoto  possam ser  eliminados.  

Dispensando o uso de bolsa plástica.

Processo Executivo

Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o

projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá

ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local.

Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria,  os tijolos deverão ser

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso

de  blocos  de  concreto,  deverão  ser  utilizadas  serras  elétricas  portáteis,  apropriadas  para  essa

finalidade.

As tubulações embutidas  em paredes de alvenaria  serão  fixadas pelo  enchimento do vazio

restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de

ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos

estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser

executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto.

Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima

cobertura possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas

sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.

As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura

mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério do fiscal da obra, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo

(berço), constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com

material  de boa qualidade, isento de entulhos e pedras,  em camadas sucessivas e compactadas

conforme as especificações do projeto.

As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em

todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes

de projeto.
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Instalação de Equipamentos

Todos  os  equipamentos  com base  ou  fundações  próprias  deverão  ser  instalados  antes  de

iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos

poderão ser instalados durante a montagem das tubulações.

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu

perfeito alinhamento e nivelamento.

Meios de Ligação

Tubulações de PVC

Rosqueadas

Para a execução das juntas rosqueadas de canalização de PVC rígido, dever-se-á:

 cortar o tubo em seção reta, removendo as rebarbas; 

 usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

 limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;

 para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedação à base de resina

sintética;

 para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epóxi.

Soldadas

Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

 limpar  a  bolsa da conexão e a  ponta do tubo e retirar  o  brilho das  superfícies  a serem

soldadas com o auxílio de lixa adequada;

 limpar as superfícies lixadas com solução apropriada;

 distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga,

o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

 encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo; 

 aguardar  o  tempo de  secagem especificado  no  manual  de  instruções  do  fabricante  para

encher a tubulação de água;

 nos terminais  das tubulações deverão ser  instaladas conexões reforçadas com bucha de

latão;

 após a instalação da válvula de descarga de baixa pressão deverá ser instalado o tubo de

descida com joelho azul, 38 mm/DN 40;

 toda tubulação deverá ser testada antes de efetuar o acabamento.

Tubulações de Polietileno e Conexões

Para a execução das ligações dos tubos com as conexões rosqueadas de polietileno, dever-se-á:

 cortar o tubo perpendicularmente ao eixo longitudinal, com a utilização de cortador para tubo;

 introduzir a porca cônica e a seguir a garra cônica, mantendo-as próximas à extremidade do

tubo;
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 colocar o anel de vedação na extremidade do tubo;

 introduzir o tubo no corpo da conexão, verificando se o anel de vedação está na posição

correta, pressionar a garra cônica até que o ressalto encoste no corpo da conexão e rosquear

a porca cônica;

 o aperto total da porca cônica nas conexões de diâmetro 20 e 32 mm deverá ser manual; nas

conexões de diâmetros superiores utilizar chave cinta;

 as  conexões  deverão  ter  seu  curso  de  aperto  até  encontrar  forte  resistência,  ou  pelas

encostas da porca e conexão.

Inspeção pela Contratada 

Compete a CONTRATADA, antes de realizar os testes, mandar limpar toda a tubulação com

descargas  de  água  sucessivas  e  reenchê-la,  deixando  os  pontos  de  água  selecionados  na

amostragem, em condições de uso.

Antes do recebimento das tubulações embutidas e enterradas, deverão ser executados testes

visando detectar eventuais vazamentos.

Reservatórios de água

Todo  reservatório  deverá  possuir  registro  de  bóia  e  dispositivo  para  extravasão  e  limpeza,

dotado de registro de manobra. 

A saída dos extravasores deverão possuir proteção com tela de cobre malha fina para evitar a

entrada de insetos no reservatório.

Essas  diretrizes  deverão  ser  executadas  mesmo  que  no  projeto  não  haja  clareza  nessas

definições.

Todos os  reservatórios deverão ser  adaptados com furos  reforçados conforme instrução do

fabricante para a instalação de flanges.

Alimentação predial e barrilete

A tubulação que abastece o reservatório de água deverá conter registro de gaveta  bruto antes

do reservatório.

A tubulação do barrilete, após reservatório, que alimenta as  prumadas de água fria, deverá ter

registro de gaveta bruto.

Alinhamento dos registros, válvulas e conexões ao acabamento da alvenaria

A CONTRATADA deverá primar para que as instalações dos registros, válvulas e conexões não

fiquem enterrados ou salientes na alvenaria acabada.

Água pluvial e esgoto

É terminantemente proibido o lançamento de água pluvial em caixas de esgoto e o lançamento

do esgoto em caixas de água pluvial

A canalização de esgoto e canalização de água pluvial somente poderá cruzar a água fria em

cota inferior.
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Para ligação à rede pública, a CONTRATADA precisa requerer à concessionária com a devida

antecedência,  o  pedido  de  dimensionamento,  locação,  profundidade  e  ligação  dos  coletores  de

esgoto.

As caixas de inspeção/passagem deverão ser em concreto pré moldado ou de outro tipo quando

indicados em projetos e planilha.  As tampas deverão receber reforço em aço e concreto quando

estiverem instaladas na pista de rolamento e poderão ser pré moldadas quando em lugares mais

isolados como jardins. 

Execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido

Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa;

Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;

Aplicar a pasta lubrificante TIGRE no anel e na ponta do tubo (NÃO USAR ÓLEO OU GRAXA,

QUE PODERÃO ATACAR O ANEL DE BORRACHA;

Fazer um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe;

Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações ex-

postas e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta

do tubo. Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta.

Atualização dos projetos

A Contratada  deverá  atualizar  os  desenhos  do  projeto  à  medida  que  os  serviços  forem

executados, devendo entregar, no final dos trabalhos, um jogo completo de desenhos e detalhes da

execução do empreendimento concluído.

Teste em Tubulação não Pressurizada

Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido. No ensaio

com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 KPa (6

M.C.A.);  a  pressão  será  mantida  por  um  período  mínimo  de  15  minutos.  No  ensaio  com  ar

comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme

de 35 Kpa (3,5 M.C.A.); a pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a introdução de

ar adicional.

Após a instalação dos aparelhos sanitários, serão submetidos à prova de fumaça sob pressão

mínima de 0,25 KPa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos.

Para  as  tubulações  enterradas  externas  à  edificação,  deverá  ser  adotado  o  seguinte

procedimento:

 o  teste  deverá  ser  feito  preferencialmente  entre  dois  poços  de  visita  ou  caixas  de

inspeção consecutivas;

 a tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da

vala;
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 os testes  serão  feitos  com água,  fechando-se  a  extremidade de  jusante  do  trecho  e

enchendo-se a tubulação através da caixa de montante.

Este  teste  hidrostático  poderá  ser  substituído  por  prova  de  fumaça,  devendo,  neste  caso,

estarem as juntas totalmente descobertas.

Teste em Tubulação Pressurizada

Nos casos em que houver tubulações pressurizadas na instalação, serão estas submetidas à

prova com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo

descer em ponto algum da tubulação a menos de 1kg/cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6

horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento.

Este teste será procedido na presença do Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de Obra, a

qual  liberará  o  trecho  testado  para  revestimento.  Neste  teste  será  também verificado  o  correto

funcionamento dos registros e válvulas.

Após a conclusão dos trabalhos e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será

posta em carga, e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado na

presença do Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de Obra.

Geral

Os testes deverão ser executados na presença do Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de

Obra. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água

proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

A  Contratada  deverá  atualizar  os  desenhos  do  projeto  à  medida  que  os  serviços  forem

executados, devendo entregar, no final dos trabalhos, um jogo completo de desenhos e detalhes do

empreendimento concluído.

9.1 Calhas

As calhas deverão ficar totalmente apoiadas ou, caso suspensas, presas com suporte a cada

1,20 m.

As junções das calhas deverão ser rebitadas com rebite pop a cada dois cm, com transposição

mínima de 3 cm e soldadas umas às outras na parte superior e inferior com solda de estanho e

chumbo, proporção 70% e 30%, respectivamente, de modo que fique totalmente estanque.

Verificar a inclinação e o perfeito funcionamento das calhas e descidas de tubos de água pluvial.

Não serão admitidas calhas amassadas, furadas, remendadas e que esteja empoçando água. 

A CONTRATATA deverá verificar se não há nenhum resto de material nas calhas.

9.2 Calhas de concreto 

A cobertura receberá calha de concreto armado usinado de 25Mpa, espessura de 8cm, moldada

“in loco”, com aditivo impermeabilizante, armadura de 5mm e quadrantes de 10 cm, impermeabilizada

com manta asfáltica mais proteção mecânica. As calhas de concreto deverão ser finalizada com a
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declividade  correta  de  no  mínimo  1%  e  caimento  para  os  bocais  e  decidas  já  existentes  e

arredondamento dos cantos vivos com argamassa. Não será aceito acumulo de água nas calhas. 

A CONTRATADA deverá verificar se não há nenhum resto de material nas calhas.

Não serão admitidas materiais amassados, furadas, remendadas e que esteja empoçando água.

9.2.1 Execução das calhas de concreto

As calhas serão executadas com o uso de formas, malha de aço com armadura de CA60-5mm

com quadrantes de 10cm e posteriormente o lançamento do concreto usinado de 25Mpa com aditivo

impermeabilizante com espessura de 8cm.

É importante que o revestimento seja desempenado, isto é, liso para facilitar as fases seguintes.

O fundo deve receber argamassa nos cantos de maneira a produzir uma meia-cana a fim de

facilitar o escoamento.

Em seguida, tiramos os pontos de nível e posicionamos taliscas com caimento em direção aos

condutores. A distância dependerá da régua de alumínio utilizada para sarrafear a argamassa entre as

taliscas. A inclinação poderá variar entre 1 e 2% dependendo da distância total da calha.

Em seguida adicionamos argamassa entre as taliscas e usamos a régua para formar uma meia-

cana com caimento para os condutores. Aguardamos alguns dias para a secagem total (ideal = 8

dias). A fase seguinte consiste em aplicar a manta asfáltica para impermeabilização devendo está ser

interiça e aplicada no sentido longitudinal com o menor número de emendas possível, caso necessário

utilizar transpasse mínimo de 15 cm.

Terminado o trabalho, teremos uma superfície única, como um tapete, contornando todo o canal

e impermeável. Cuidado especial com a borda dos condutores na colagem da tela, os bocais deverão

ter largura maior que os tubos de condução para que a manta seja introduzida em forma de canudo

dentro desta tubulação.

As calhas de concreto deverão ter espaço livre (passagem) de no mínimo 60cm, e o traspasse

da telha deverá ser de no mínimo 15cm. 

Para maior clareza a contratada deverá seguir detalhamento de projetos e orientação do fiscal.

10. PAISAGISMO

10.1 Grama

A grama será fornecida em placas retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou

comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as mesmas

características da de plantio. As placas deverão chegar no local, podadas, retificadas, compactadas e

empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à área de utilização, no máximo com um

dia de antecedência.
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10.2 Preparo do Terreno para Plantio

Limpeza

O  terreno  destinado  ao  plantio  será  inicialmente  limpo  de  todo  o  material  prejudicial  ao

desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não biodegradáveis,

materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou cobertos por uma camada

de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de aterro dos

entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo

da terra de plantio na espessura especificada. A vegetação daninha será totalmente erradicada das

áreas de plantio.

11. LIMPEZA

Após o término dos serviços acima especificados, proceder a limpeza do canteiro. A edificação

deve ser deixada em condições de pronta utilização.

Quando se tratar de edificações onde nos locais das intervenções possuírem esquadrias com

vidros, os mesmos devem ser entregues limpos, interno e externamente.

Deverá  ser  feito,  periodicamente,  desentulho  no  local,  mantendo-a  sempre  em  perfeitas

condições de higiene , organização e limpeza, sendo esta obrigação da contratada.

No ato do recebimento, será verificado se no local das intervenções apresentam-se isenta de

respingos de tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom

visual e a qualidade dos serviços acabados.

12. INSTRUÇÕES GERAIS

A instalação de produtos equivalentes deverá ser precedida de consulta formal à administração

pública militar contratante, que avaliará a qualidade e a padronização estética do material.

A contratada deverá fornecer  todos os subsídios necessários  à proteção individual  de seus

trabalhadores e dos visitantes.

Todos  os  produtos  e  processos  normatizados  pela  ABNT  deverão  seguir  os  preceitos  da

respectiva norma.

Os  projetos,  planilha  e  memorial  descritivo  são  documentos  complementares.  Dúvidas

relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou planilhas deverão ser

formalmente  encaminhadas  ao  fiscal  responsável  pela  execução  dos  serviços  contratados  que

indicará após consulta  ao setor de engenharia da contratante o procedimento a ser executado.

Para tráfego com N ≤ 1,5 x 106, a camada de base não é necessária. 
Para tráfego com 1,5 x 106 ≤ N < 1,0 x 107, a espessura mínima da camada de base cimentada

será de 10 cm. 
Para tráfego N ≥ 107, a espessura de base cimentada será determinada através da Figura 6.2. 
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12.01.Observações Gerais 
a) Camada de sub-base 

Quando o N < 5 x 105, o material de sub-base deve apresentar um valor de CBR ≥ 20%; se o
subleito natural apresentar CBR ≥ 20%, fica dispensada a utilização da camada de sub-base. 

Quando o N ≥ 5 x 105, o material da sub-base deve apresentar um valor de CBR ≥ 30%, se o
subleito apresentar CBR ≥ 30%, fica dispensada a utilização de camada de sub-base. 
b) Camada de revestimento 

Os blocos de concreto pré-moldados devem atender às especificações de materiais contidas na
EM-6, da SIURB/PMSP, e também seguir as orientações das normas brasileiras NBR 9780 e NBR
9781  -  Peças  de  concreto  para  pavimentação,  as  quais  fornecem  informações  precisas  aos
fabricantes, projetistas e usuários desse tipo de pavimento no que concerne a materiais utilizados,
características  geométricas  das  peças,  métodos de  ensaio,  além de procedimentos  de  inspeção,
aceitação e rejeição das peças. 

Dessas normas, cabe ressaltar alguns itens importantes, tais como: 
• Espessura e resistência dos blocos de revestimento 

A espessura dos blocos do revestimento será de 6 a 10 cm em função do tráfego solicitante,
conforme Quadro 6.3. 

TRÁFEGO ESPESSURA
REVESTIMENTO

RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES 

N ≤ 5x105 6,0 cm 35 MPa 

5x105<N<107 8,0 cm 35 a 50 MPa 

N > 107  10,0 cm 50 MPa 

Quadro 6.3 Espessura e resistência dos blocos de revestimento 

• Forma e dimensões 
As peças de concreto pré-moldadas mais utilizadas em pavimentação urbana são as definidas

como sendo de formato geométrico regular, com comprimento máximo de 40 cm, largura mínima de
10 cm e altura mínima de 6 cm, devendo também ser estabelecida uma relação de forma entre as
dimensões. 

As variações máximas permissíveis nas dimensões são de 3 mm no comprimento e largura e de
5 mm na altura das peças. Blocos com outras formas poderão ser contemplados, desde que atendam
ao estabelecido nesta norma. 

12.02. Exemplo de Aplicação
Dados iniciais 

Via pública a ser pavimentada com blocos pré-moldados de concreto, classificada como via de
Tráfego Leve (NTÍPICO= 105) em relação à expectativa de solicitações do eixo padrão,  para um
período de 10 anos. Os estudos geotécnicos indicaram valor de CBRP = 5,0%. Portanto, haverá a
necessidade de adoção de uma camada de sub-base com CBR ≥ 20%. 

• Determinação da espessura da sub-base (eSB) Da Figura 6.1, obtêm-se 18 cm com 
material de CBR=20%; 
• Determinação da camada da base Para o valor de N TIPICO= 105,  portanto inferior a 1,5

x 106, não é necessária a camada de base. 
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• Camada de assentamento de areia compactada fica com 5 cm; 
• Camada de rolamento com blocos pré-moldados definida em função de tráfego, conforme
Quadro 6.3, em 6,0 cm. 

• Seção Típica:

BLOCOS 6,0 CM 
AREIA 5,0 CM 
SUB-BASE CBR≥20% 18,0 CM 
SUBLEITO CBR ≥ 5% 15,0 CM

12.03. Materiais
Este  item  refere-se  aos  materiais  constituintes  das  camadas  do  pavimento  de  blocos  pré-

moldados e compreende os solos do subleito, sub-base e base, camada de assentamento e blocos. 

12.04. Solos do subleito
O subleito deverá estar regularizado e compactado na cota de projeto para receber as camadas

superiores. Recomenda-se que, quando o reconhecimento geotécnico acusar valores de CBR < 2,0%
e expansão ≥ 2%, seja colocada uma camada com material CBR > 5%, em uma espessura de 40,0
cm, a título de reforço. Deverá ser avaliada pela projetista a necessidade de remoções de solo. 

Os solos de subleito deverão ser isentos de solo vegetal e impurezas e não deverão possuir
expansão maior que 2,0%. 

12.05. Sub-base e Base
Os materiais escolhidos no projeto para compor as camadas de sub-base e base deverão seguir

as Instruções de Execução e Especificações de Material da SIURB/PMSP, podendo ser constituídas
por materiais granulares (brita graduada simples e o macadame hidráulico) e materiais cimentados
(concreto compactado com rolo e brita graduada tratada com cimento). 

12.06. Camada de assentamento
A camada  de  assentamento  dos  blocos  pré-moldados  será  sempre  composta  por  areia,

eventualmente pó-de-pedra, contendo no máximo 5% de silte e argila (em massa) e, no máximo, 10%
de material retido na peneira de 4,8 mm. Não serão admitidos torrões de argila, matéria orgânica ou
outras substâncias nocivas. 

12.07. Blocos pré-moldados de concreto 
 Os blocos pré-moldados de concreto que serão empregados na pavimentação de vias urbanas pela
Prefeitura do Município de São Paulo deverão atender os requisitos e características tecnológicas
mínimas descritas a seguir: 
 • os blocos deverão ser produzidos por processos que assegurem a obtenção de peças de concreto
suficientemente homogêneas e compactas, de modo que atendam ao conjunto de exigências desta
instrução especificamente no tocante às normas EM-06, NBR-9780 e NBR 9781; 
 •  as peças não devem possuir  trincas,  fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar  o seu
assentamento e sua resistência e devem ser manipuladas com as devidas precauções, para não
terem suas qualidades prejudicadas. 

O  recebimento  de  cada  lote  a  ser  empregado na  pavimentação,  a  critério  da  Fiscalização,
deverá ser feito na fábrica ou no local da obra, onde serão verificadas as condições mínimas exigidas

55

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BAC9334FB1E4

Memorial Descritivo (Engenheiro Responsável)  (36144912)         SEI 1250.01.0000549/2021-62 / pg. 88



na especificação de materiais dos blocos pré-moldados de concreto EM-6, da SIURB/PMSP. 
Das  condições  específicas  normalizadas,  destacam-se  a  seguir  algumas  consideradas  aqui
determinantes no processo de recebimento.

12.08. Lotes de Inspeção 
 As peças fornecidas deverão ser separadas em lotes formados por conjuntos de peças de mesmas
características, cabendo ao fabricante a indicação dos conjuntos que atendam a esses requisitos.
Esse lote deve possuir, no máximo, o número de blocos correspondente a 1600 m2 de fornecimento.

12.09. Obtenção da Amostra 
 De cada lote devem ser retiradas, aleatoriamente, peças inteiras para constituírem uma amostra
representativa que deve ter, no mínimo, 6 (seis) peças a cada 300 m2 e uma peça adicional para cada
50 m2 suplementares, até perfazer uma amostra máxima de 32 peças para ensaio à compressão.

12.10. Ensaio de Resistência a Compressão
O ensaio de resistência à compressão deve ser executado de acordo com o método ME-65, da

SIURB/PMSP. 

12.11. Resistência a Compressão 

A resistência característica  à compressão fck deverá ser  maior  ou igual  a 35 MPa para as
solicitações  impostas  aos  pavimentos  implantados  segundo  esta  instrução  e  respeitadas  as
orientações da NBR 9780 e NBR 9781. 

12.12. Execução
Todas as camadas integrantes da infraestrutura do pavimento deverão ser executadas de acordo

com as diretrizes executivas de serviços da SIURB/PMSP. 
A  camada  de  revestimento  constituída  por  peças  pré-moldadas  de  concreto  deverá  ser

executada  e  recebida  conforme  as  Instruções  de  Execução  e  Especificações  de  Material  da
SIURB/PMSP 

Belo Horizonte, 10 de setembro de 2021

Everaldo Dias Roza Engenheiro Civil – CREA/MG 196.833/D

Seção de Engenharia e Arquitetura – DAL/3

56

Documento assinado em 20/09/2021 12:12:22 por EVERALDO DIAS ROZA:03968457625. Conforme
§1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a
autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: BAC9334FB1E4

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Memorial Descritivo (Engenheiro Responsável)  (36144912)         SEI 1250.01.0000549/2021-62 / pg. 89

http://www.tcpdf.org


1
0

0

100

6
0

G
R

E
L
H

A
 E

M
 

F
E

R
R

O
 F

U
N

D
ID

O

S
A

ID
A

 D
A

 

T
U

B
U

L
A

Ç
Ã

O
 D

E
 

A
G

U
A

 P
L
U

V
IA

L
, 

2
 (D

O
IS

) T
U

B
O

S
 

D
E

 1
5

0
M

M

60

2
0
0

C
A

L
H

A
 E

M
 C

O
N

C
R

E
T

O
 

C
O

M
 IN

C
L
IN

A
Ç

Ã
O

 D
E

 1
%

, 

S
E

G
U

IR
 P

A
D

R
Ã

O
 

E
X

IS
T

E
N

T
E

.

C
A

IX
A

 D
E

 P
A

S
S

A
G

E
M

 E
M

 C
O

M
C

R
E

T
O

, 

D
IM

E
N

S
Õ

E
S

 6
0
x
6
0
x
1
0
0
c
m

, T
A

M
P

A
 E

M
 

F
E

R
R

O
 F

U
N

D
ID

O
 T

IP
O

 R
A

L
O

C
A

IX
A

 D
E

 P
A

S
S

A
G

E
M

 E
M

 C
O

N
C

R
E

T
O

, 

D
IM

E
N

S
Õ

E
S

 1
0
0

x1
0
0
x
2
0
0
c
m

.

V
IG

A
 D

E
 T

R
A

V
A

M
E

N
T

O
 D

O
S

 
B

L
O

C
O

S
 IN

T
E

R
T

R
A

V
A

D
O

S

V
IG

A
 D

E
 T

R
A

V
A

M
E

N
T

O
 D

O
S

 
B

L
O

C
O

S
 IN

T
E

R
T

R
A

V
A

D
O

S

D
E

M
O

L
IÇ

Ã
O

 D
O

 M
U

R
O

 E
 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
E

 M
U

R
O

 D
E

 
A

R
R

IM
O

N
O

V
O

.

PASSEIO RUA 
JEQUITINHONHA

M
U

R
O

 D
IV

IS
A

1
4
0
0

3
3
2
5

260

3
0

3
7

,0
0

D
N

 1
5
0

D
N

 1
5
0

D
N

 1
5
0

P
A

T
IO

 B
L

O
C

O
 

IN
T

E
R

T
R

A
V

A
D

O
 

C
A

IM
E

N
T

O
 D

E
 1

%
, 

A
R

E
A

 D
E

 1
0

0
,5

3
 m

²

P
A

T
IO

 E
M

 A
S

F
A

L
T

O
, 

S
E

G
U

IR
 C

A
IM

E
N

T
O

 

E
X

IS
T

E
N

T
E

, 

A
R

E
A

 D
E

 2
4

5
,1

0
 m

²

P
A

T
IO

 B
L

O
C

O
 

IN
T

E
R

T
R

A
V

A
D

O
 

C
A

IM
E

N
T

O
 D

E
 1

%
, 

A
R

E
A

 D
E

 8
9

0
,4

2
 m

²

P
A

T
IO

 E
M

 A
S

F
A

L
T

O
, 

R
E

C
A

P
IA

M
E

N
T

O
 D

O
 

P
IS

O
 E

X
IS

T
E

N
T

E
 E

 

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
R

 

O
N

D
E

 F
O

R
 

N
E

C
E

S
S

A
R

IO
, 

A
R

E
A

 D
E

 9
5

,0
0

 m
²

J
A

R
D

IM
 Q

U
E

 D
E

V
E

R
Á

 

S
E

R
 P

L
A

N
T

A
D

O
, 

A
R

E
A

 D
E

 1
5

9
,4

3
 m

²

M
U

R
O

 A
 S

E
R

 D
E

M
O

L
ID

O
 

P
A

R
A

 A
M

P
L

IA
R

 A
 R

A
M

P
A

.

M
U

R
O

 A
 S

E
R

 D
E

M
O

L
ID

O
 E

 

C
O

N
S

T
R

U
ID

O
 U

M
 N

O
V

O
 A

R
R

IM
O

.

P
IS

O
 S

E
Ç

Ã
O

 D
E

 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 

C
A

IM
E

N
T

O
 1

%
, E

M
 

C
O

N
C

R
E

T
O

 A
R

M
A

D
O

 

F
C

K
 3

0
 M

P
A

, A
R

E
A

 

1
9

2
,6

6
 m

²

1000

C
A

L
H

A
 E

M
 C

O
N

C
R

E
T

O
 

C
O

M
 IN

C
L
IN

A
Ç

Ã
O

 D
E

 1
%

, 

S
E

G
U

IR
 P

A
D

R
Ã

O
 

E
X

IS
T

E
N

T
E

.

V
IG

A
 D

E
 T

R
A

V
A

M
E

N
T

O
 

D
O

S
 B

L
O

C
O

S
 

IN
T

E
R

T
R

A
V

A
D

O
.

R
A

M
P

A
 E

X
IS

T
E

N
T

E

C
O

M
P

L
E

M
E

N
T

A
Ç

Ã
O

 D
A

 

R
A

M
P

A
 E

X
IS

T
E

N
T

E
 

D
E

V
E

R
Á

 S
E

G
U

IR
 O

 

M
E

S
M

O
 P

A
D

R
Ã

O
 E

 

E
X

E
C

U
T

A
R

 

P
A

V
IM

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

A
S

T
A

L
T

IC
A

.

P
R

E
V

Ê
 D

E
M

O
L
IÇ

Ã
O

 E
 

R
E

C
O

N
S

T
IT

U
IÇ

Ã
O

 D
O

 

L
O

C
A

L
 C

O
N

S
T

R
U

Ç
Ã

O
 D

E
 

J
A

R
D

IM
.

V
IG

A
 D

E
 T

R
A

V
A

M
E

N
T

O
 D

O
S

 

B
L
O

C
O

S
 IN

T
E

R
T

R
A

V
A

D
O

S

4
2
0

V
IG

A
 D

E
 T

R
A

V
A

M
E

N
T

O
 

D
O

S
 B

L
O

C
O

S
 

IN
T

E
R

T
R

A
V

A
D

O
.

V
IG

A
 D

E
 T

R
A

V
A

M
E

N
T

O
 D

O
S

 

B
L
O

C
O

S
 IN

T
E

R
T

R
A

V
A

D
O

S

V
IG

A
 D

E
 T

R
A

V
A

M
E

N
T

O
 D

O
S

 

B
L
O

C
O

S
 IN

T
E

R
T

R
A

V
A

D
O

S

V
IG

A
 D

E
 T

R
A

V
A

M
E

N
T

O
 D

O
S

 
B

L
O

C
O

S
 IN

T
E

R
T

R
A

V
A

D
O

.

D
E

M
O

L
IÇ

Ã
O

 D
O

 M
U

R
O

 E
 

E
X

E
C

U
Ç

Ã
O

 D
E

 M
U

R
O

 D
E

 
A

R
R

IM
O

N
O

V
O

260

3
0

3
7

,0
0

2
2

C
IN

T
A

S
, V

IG
A

S
, P

IL
A

R
E

S
 E

 A
L
V

E
N

A
R

IA
, 

F
O

R
M

A
 E

 A
R

M
A

Ç
Ã

O

R
.T

.

C
H

. D
A

L
/3

D
A

L

ASSINATURAS

IN
D

IC
A

D
A

E
S

C
A

L
A

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 T
O

T
A

L
 D

O
 M

U
R

O
 

D
E

T
A

L
H

E
S

T
ÍT

U
L

O
 D

O
 P

R
O

JE
T

O
 (re

fo
rm

a
 / le

va
n

ta
m

e
n

to
 e

tc
.)

P
R

O
JE

T
O

 E
X

E
C

U
T

IV
O

 - E
S

T
A

C
IO

N
A

M
E

N
T

O
 

DADOS DO PROJETO

P
R

O
JE

T
O

 E
S

T
R

U
T

U
R

A
L

P
R

O
J
E

T
O

 (e
stru

tu
ra

l/ a
rq

u
ite

tô
n

ico
/ h

id
rá

u
lico

 e
tc.)

C
IA

 IN
D

. / C
IA

 / D
E

S
T

.

PMMG

R
P

M

P
M

M
G

S
E

Ç
Ã

O
 D

E
 E

N
G

E
N

H
A

R
IA

 E
 A

R
Q

U
IT

E
T

U
R

A

B
E

L
O

 H
O

R
IZ

O
N

T
E

C
A

F

A
R

T
.:

D
A

T
A

0
1
/0

2

F
O

L
H

A

N
º P

R
O

JE
T

O

C
ID

A
D

E

B
A

T
A

L
H

Ã
O

D
A

L

IR
A

N
I C

O
E

L
H

O
 D

E
 S

O
U

Z
A

, C
A

P
 P

M

A
0

Á
R

E
A

 E
D

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 

M
A

R
C

E
L

O
 R

A
M

O
S

 D
E

 O
L

IV
E

IR
A

, C
E

L
 P

M

0
9
S

E
T

2
0

2
1

D
IR

E
T

O
R

IA
 D

E
 S

A
Ú

D
E

E
V

E
R

A
L

D
O

 D
IA

S
 R

O
Z

A
   C

R
E

A
 M

G
-1

9
6

.8
3

3
/D

-

-

Projeto 01 (36146483)         SEI 1250.01.0000549/2021-62 / pg. 90



D
E

T
A

L
H

E
 0

1

D
E

T
A

L
H

E
 0

2

D
E

T
A

L
H

E
 0

3
 

3
2

C
IN

T
A

S
, V

IG
A

S
, P

IL
A

R
E

S
 E

 A
L
V

E
N

A
R

IA
, 

F
O

R
M

A
 E

 A
R

M
A

Ç
Ã

O

R
.T

.

C
H

. D
A

L
/3

D
A

L

ASSINATURAS

IN
D

IC
A

D
A

E
S

C
A

L
A

E
X

T
E

N
S

Ã
O

 T
O

T
A

L
 D

O
 M

U
R

O
 

D
E

T
A

L
H

E
S

T
ÍT

U
L

O
 D

O
 P

R
O

J
E

T
O

 (re
fo

rm
a

 / le
va

n
ta

m
e

n
to

 e
tc.)

P
R

O
JE

T
O

 E
X

E
C

U
T

IV
O

 - M
U

R
O

 D
O

 E
S

T
A

C
IO

N
A

M
E

N
T

O
 D

O
 C

P
M

A
N

B
/C

A
F

DADOS DO PROJETO

P
R

O
JE

T
O

 E
S

T
R

U
T

U
R

A
L

P
R

O
J
E

T
O

 (e
stru

tu
ra

l/ a
rq

u
ite

tô
n

ico
/ h

id
rá

u
lic

o
 e

tc
.)

C
IA

 IN
D

. / C
IA

 / D
E

S
T

.

PMMG

R
P

M

P
M

M
G

S
E

Ç
Ã

O
 D

E
 E

N
G

E
N

H
A

R
IA

 E
 A

R
Q

U
IT

E
T

U
R

A

B
E

L
O

 H
O

R
IZ

O
N

T
E

C
A

F

A
R

T
.:

D
A

T
A

0
2
/0

2

F
O

L
H

A

N
º P

R
O

JE
T

O

C
ID

A
D

E

B
A

T
A

L
H

Ã
O

D
A

L

IR
A

N
I C

O
E

L
H

O
 D

E
 S

O
U

Z
A

, C
A

P
 P

M

A
0

Á
R

E
A

 E
D

IF
IC

A
Ç

Ã
O

 

M
A

R
C

E
L

O
 R

A
M

O
S

 D
E

 O
L
IV

E
IR

A
, C

E
L

 P
M

8
2
m

²
0
9
S

E
T

2
0

2
1

D
IR

E
T

O
R

IA
 D

E
 S

A
Ú

D
E

E
V

E
R

A
L

D
O

 D
IA

S
 R

O
Z

A
   C

R
E

A
 M

G
-1

9
6

.8
3

3
/D

-

-

1
1

2 2

40

3
2

4
5

Projeto 02 (36146755)         SEI 1250.01.0000549/2021-62 / pg. 91



Projeto Pavimentação (24898629)         SEI 1250.01.0000549/2021-62 / pg. 92



Av. Jequitinhonha - Vera Cruz - Google Maps https://www.google.com/maps/place/Av.+Jequitinhonha+-+Vera+Cruz,+Belo+Horizonte+-+MG,+30...

1 of 3 02/09/2021 11:55
Fotografia aérea (36146971)         SEI 1250.01.0000549/2021-62 / pg. 93



ORÇAMENTO

Página 1

PLANILHA  DE  ORÇAMENTO

DATA: AGOSTO/2021 PLANILHA N° /2021

                                                                                            SINAPI: 11/06/2021

LOCAL: PATIO DO CAF/CPMAMB SETOP: Abril/2021

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CAF/CPMAMB

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.

01 4,18% SUB-TOTAL 6.637,63 8.297,04

01.01 UNID 1,00 789,00 789,00 986,25 986,25

01.02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ORIENTAÇÃO DESCRITA NO MEMORIAL DESCRITIVO. UNID 2,00 1.750,00 3.500,00 2.187,50 4.375,00

01.03
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (2,00 X 1,50 M) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

UNID 1,00 400,00 400,00 500,00 500,00

01.04 MÊS 2,00 553,70 1.107,40 692,13 1.384,25

01.05 UNID 1,00 314,66 314,66 393,33 393,33

01.06 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA UNID 1,00 526,57 526,57 658,21 658,21

02 TERRAPLENAGEM E TRABALHOS EM TERRA 0,70% SUB-TOTAL 1.114,09 1.392,62

02.01 M² 1.812,00 0,29 525,48 0,36 656,85

02.02 ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. M3 230,08 1,18 271,49 1,48 339,37

02.03 CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA M3 69,24 1,38 95,55 1,73 119,44

02.04 M³KM 69,24 3,20 221,57 4,00 276,96

03 PÁTIO 69,57% SUB-TOTAL 110.355,86 137.944,83

03.01 PAVIMENTO EM CONCRETO (PÁTIO DESCOBERTO) E PISO INTERTRAVADO E ASFALTO

03.01.01 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M² 990,97 2,47 2.447,70 3,09 3.059,62

03.01.02 M2 990,97 74,05 73.381,33 92,56 91.726,66

03.01.03 M 31,00 26,11 809,41 32,64 1.011,76

03.01.04 M3 16,27 491,94 8.003,86 614,93 10.004,83

03.01.05 M 297,40 7,93 2.358,38 9,91 2.947,98

03.01.06 UNID 2,00 180,85 361,70 226,06 452,13

ENDEREÇO:    RUA JEQUITINHONHA- Nº 555 – BAIRRO SAUDADE – BELO HORIZONTE/MG                                         PRAZO DE EXECUÇÃO CONSIDERADO: 60 DIAS CORRIDOS

PR. UNIT. S/ 
BDI

PR. TOTAL. S/ 
BDI

PR. UNIT. C/ 
BDI

PR. TOTAL C/ 
BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS  E SERVIÇOS PARA O PERFEITO 
FUNCIONAMENTO

DESPESAS DECORRIDAS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL. 
SEGUIR MEMORIAL DESCRITIVO.

MONTAGEM DO BARRACÃO DE OBRA INCLUÍDO LIGAÇÕES PROVISÓRIAS. SEGUIR MEMORIAL 
DESCRITIVO.

LIGAÇÃO DE ÁGUA COM INSTALAÇÃO DE CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRÉ-MOLDADO E 
HIDROMETRO, COM CAVALETE E REGISTRO D = ½" COPASA NORMAS DA CONCESSIONÁRIA  LOCAL

LIMPEZA DO TERRENO COM RETIRADAS DE MATERIAL ORGÂNICO E ENCAMINHAMENTO AO ATERRO DA 
CIDADE, INCLUSIVE SUPRESSÃO DE TRÊS ARVORES.

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO 
PERÍMETRO URBANO)

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL, DIAM. 20X10, ESP=10CM, FCK 50 Mpa, DIM, INCLUINDO AREIA MÉDIA E 
PÓ DE PEDRA PARA BASE DO PAVIMENTO, VIGAS DE TRAVAMENTO. SEGUIR ORIENTAÇÕES DE 
INSTALAÇÃO DO MEMORIAL DESCRITIVO.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA), PARA VIAS URBANAS. (PASSEIOS)

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ESP. = 8 CM, FCK 25 MPA, INCLUINDO 
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO TERRENO.

PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS 
(2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA 

PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES 
ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BAC89856D7CA
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03.02 ASFALTO

03.02.01 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO M² 340,10 0,76 258,48 0,95 323,10

03.02.02 M³ 51,02 14,23 725,94 17,79 907,43

03.02.03 TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 15 A 20 KM -  DMT – 20 KM M3XKM 340,10 0,85 289,09 1,06 361,36

03.02.04 M² 340,10 6,66 2.265,07 8,33 2.831,33

03.02.05 M² 340,10 1,89 642,79 2,36 803,49

03.02.06 M³ 17,01 1.074,27 18.267,96 1.342,84 22.834,95

03.02.07 TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM M3XKM 850,25 0,64 544,16 0,80 680,20

04 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 3,81% SUB-TOTAL 6.039,51 7.549,38

PLUVIAL

TUBO REFORÇADO EM PVC SR, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETROS:

04.01 Ø150 M 17,00 93,59 1.591,03 116,99 1.988,79

04.02
PÇ 1,00 314,96 314,96 393,70 393,70

04.03

PÇ 1,00 1.597,91 1.597,91 1.997,39 1.997,39

04.04 M 38,69 50,30 1.946,11 62,88 2.432,63

04.05
M 2,00 294,75 589,50 368,44 736,88

05 PAISAGISMO 0,86% SUB-TOTAL 1.370,46 1.713,07

05.01 M2 159,53 6,32 1.008,23 7,90 1.260,29

05.02 CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM M 12,75 28,41 362,23 35,51 452,78

06 ESTRUTURA DOS MURO DE ARRIMO E RAMPA 19,73% SUB-TOTAL 31.293,09 39.116,36

06.01 M3 2,48 36,21 89,80 45,26 112,25

06.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 6,07 16,21 98,46 20,26 123,07

06.03 LASTRO DE CONCRETO H=5 CM M2 6,07 23,62 143,47 29,53 179,33

06.04 KG 268,00 12,73 3.411,64 15,91 4.264,55

06.05 KG 734,00 12,39 9.094,26 15,49 11.367,83

06.06 KG 569,00 10,65 6.059,85 13,31 7.574,81

EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM 
PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; INCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL BICA CORRIDA (E = 15 CM)

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E LANÇAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO, 
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO E LANÇAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS

EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, 
INCLUINDO ENSAIOS DE LABORATÓRIO  FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E LANÇAMENTO DO 
MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS - ESPESSURA 5,0 CM

CAIXA DE INSPEÇÃO PLUVIAL COM TAMPA PRÉ MOLDADA , DIM. Ø60X60X60, ARTE FÁCIL OU 
EQUIVALENTE  INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, BOTA-FORA E ENVELOPAMENTO COM 
ALVENARIA DA TUBULAÇÃO APARENTE.

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (100X100X200CM), REVESTIMENTO EM 
ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
REATERRO, BOTA-FORA E ENVELOPAMENTO COM ALVENARIA DA TUBULAÇÃO APARENTE.

CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 60 CM, PARA AGUA 
PLUVIAL 

 GRELHA EM FERRO FUNDIDO QUADRICULADA (20 X 20 MM) PARA 12,5 TONELADAS – FERRO 
NODULAR FE 50007 CLASSES B125 E C25 – LARGURA EXTERNA 60 CM VÃO INTERNO 55 CM , REF.: 
FUMINAS OU EQUIVALENTE

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, TRES MUDAS DE YPÊ, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E 
CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, 
ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM INCLUINDO CORTE E DOBRA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM INCLUINDO CORTE E DOBRA

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM INCLUINDO CORTE E DOBRA

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BAC89856D7CA
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ORÇAMENTO

Página 3

06.07 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 17,76 83,11 1.476,03 103,89 1.845,04

06.08 M3 23,77 378,38 8.994,09 472,98 11.242,62

06.09 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 1,57 9,71 15,24 12,14 19,06

06.10 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE M3 0,91 30,00 27,30 37,50 34,13

06.11 M2 60,74 31,00 1.882,94 38,75 2.353,68

07 LIMPEZA 1,14% SUB-TOTAL 1.812,00 2.265,00

07.01 LIMPEZA DIÁRIA E FINAL DA OBRA (INCLUINDO LIMPEZA DA PARTE INTERNA,  EXTERNA E VIDROS) UNID 1,00 1.812,00 1.812,00 2.265,00 2.265,00

TOTAL DE CUSTO 100,00% R$ 158.622,64 R$ 198.278,30

BDI 25,00%

OBSERVAÇÕES

3. PARA MELHOR EXECUÇÃO DO SERVIÇO A EMPRESA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE PROJETOS, PLANILHA E MEMORIAL DESCRITIVO.

6. INCLUINDO EM TODOS OS ITENS MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO.

___________________________________________

EVERALDO DIAS ROZA, ENG CIVIL 

CREA MG / 196.833D

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, 
BRITA 1 PARA BLOCOS DE ESTAQUEAMENTO, CINTA, PILARES, VIGAS DE COROAMENTO E ADICIONAL 
DE CONTENÇÃO.

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE  ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO CHEIO, ESP.14X19X39CM, 
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO.

1. PLANILHA DE SERVIÇO ELABORADA COM BASE NOS  PROJETOS DE ARQUITETURA,  ESTRUTURAL, ESTRUTURA METÁLICA, ELÉTRICO, SPDA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, CFTV, AR CONDICIONADO, PSCIP E 
HIDRÁULICO.

2. AS MARCAS DOS PRODUTOS APRESENTADOS NA PLANILHA SÃO REFERENCIADAS EM ESPECIFICAÇÃO DE QUALIDADE DELIMITADAS PELA PMMG. O USO DE MATERIAIS EQUIVALENTES PODERÁ SER AUTORIZADA 
PELO FISCAL, APÓS A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO FABRICANTE, CONTENDO OS ASPECTOS QUE PERMITAM A COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE. 

4. PREÇOS UNITÁRIOS TENDO COMO REFERÊNCIA PLANILHA DO SETOP, SINAP E MÉDIA DE PREÇO TENDO COM REFERÊNCIA AS LICITAÇÕES REALIZADAS PELA PMMG. PARA MENSURAÇÃO DOS 
CUSTOS DEVERÁ SER OBSERVADO OS PREÇOS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS NA REGIÃO.

5. O ENGENHEIRO DEVERÁ PERMANECER NA OBRA NO MÍNIMO 3 HORAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PARA PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERÁ ESTIPULADO 
PAGAMENTOS PROPORCIONAIS À EXECUÇÃO/EVOLUÇÃO FINANCEIRA DA OBRA.

Documento assinado em 20/09/2021 12:08:36 por EVERALDO DIAS ROZA:03968457625. Conforme
§1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a
autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: BAC89856D7CA
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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

LOCAL: PATIO DO CAF/CPMAMB

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO CAF/CPMAMB
ITEM DESCRIÇÃO VALOR % 30 DIAS 60 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS  E SERVIÇOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 8.297,04 4,18% 4.148,52 50,00% 4.148,52 50,00%

2 TERRAPLENAGEM E TRABALHOS EM TERRA 1.392,62 0,70% 1.392,62 100,00% 0,00 0,00%

3 PÁTIO 137.944,83 69,57% 103.458,62 75,00% 34.486,21 25,00%

4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.549,38 3,81% 3.774,69 50,00% 3.774,69 50,00%

5 PAISAGISMO 1.713,07 0,86% 0,00 0,00% 1.713,07 100,00%

6 ESTRUTURA DOS MURO DE ARRIMO E RAMPA 39.116,36 19,73% 19.558,18 50,00% 19.558,18 50,00%

7 LIMPEZA 2.265,00 1,14% 1.132,50 50,00% 1.132,50 50,00%

Custo Total 198.278,30 100,00% 133.465,13 67,31% 64.813,17 32,69%

Total Acumulado 198.278,30 100,00%

___________________________________________

EVERALDO DIAS ROZA, ENG CIVIL 

CREA MG / 196.833D

Documento assinado em 20/09/2021 11:57:00 por EVERALDO DIAS ROZA:03968457625. Conforme
§1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a
autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: BAC78628699C
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº II - Modelo de Proposta Comercial/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0000549/2021-62

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO
DE BENS

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 31/2021
(preenchida em papel timbrado da proponente)
 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE (MENCIONAR O NÚMERO DO LOTE E
OS ITENS), conforme especificação técnica
do Anexo I do Edital.

VALORES UNITÁRIOS VALORES
TOTAIS

SEM ICMS

R$ R$

COM ICMS

R$ R$

Prazo de Garantia  

Assistência Técnica  

Prazo de Entrega  

Marca e modelo  
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.

.

.

Prazo de Validade da Proposta:  

Local de Entrega  

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Anexo
I do Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos,
encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação
e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus
anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

Data e local.
 
 
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 
1. O licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar deverá
apresentar a planilha de custos unitários e o cronograma físico-financeiro referente
ao lote vencido, podendo utilizar como modelo o arquivo disponível no seguinte link:

https://drive.google.com/drive/folders/1wzSWDXf5QDAVIrM5aH6hqKVFIR55Iv2r?
usp=sharing
 

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 10/12/2021, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 26836566 e o código CRC F8ADC849.

Referência: Processo nº 1250.01.0000549/2021-62 SEI nº 26836566
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços
Compartilhados Saúde/DS

Anexo nº III - Modelos de Declarações/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0000549/2021-62

ANEXO III – MODELOS DE DECLARAÇÕES

 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz, na forma da lei.
Data e local.
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE
DECRETO ESTADUAL Nº  47.437, de 2018

 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos
legais para sua categorização como _________________________________, estando no
rol descrito no item 4 deste edital, não havendo quaisquer impedimentos que a
impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a
49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.
Data e local.
______________________________
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Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS

 
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que está ciente das condições
contidas neste edital e seus anexos.
 
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
 
A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede
à______________________, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o
disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição
Federal.
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE VISTORIA
 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico
nº ____/2021, declaro que o Sr.__________________ , CPF _________, devidamente
credenciado pela empresa_________________, CNPJ: ___________, compareceu e
vistoriou irrestritamente os locais onde serão executados os serviços objeto da
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licitação em apreço, e tomou plena ciência das condições locais e das dificuldades
existentes, bem como de todos as informações e elementos técnicos, necessários à
execução dos serviços a serem licitados.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de
direito
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura 
 
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 
 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico
nº ____/2021, a ____________, CNPJ nº ___________, com sede à _____________,
declara, sob as penas da lei, que opta pela não realização de visita técnica,
considerando a descrição do serviço contida no Termo de Referência, Anexo do
Edital.
Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa
omissão, se compromete a não alegar desconhecimento das condições e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas ou
em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da
execução do objeto deste pregão.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de
direito.
 
Data e local.
 
______________________________
Assinatura 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 10/12/2021, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 26836864 e o código CRC 5518AEA4.

Referência: Processo nº 1250.01.0000549/2021-62 SEI nº 26836864
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº IV - Contrato de Serviço Atualizado/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0000549/2021-62

ANEXO IV - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº_________, DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM
O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR INTERMÉDIO
DO CENTRO DE SERVIÇOS
COMPARTILHADOS DE
SAÚDE E A EMPRESA
________________________.

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, inscrita no
CNPJ sob o nº 16.695.025/0001-97,
representada pelo Centro de Serviços Compartilhados de Saúde - CSC-Saúde, com
sede na Avenida do Contorno, n° 2787, bairro Santa Efigênia, na cidade de Belo
Horizonte/Estado de Minas Gerais, endereço de correio eletrônico:
licitasaude@pmmg.mg.gov.br, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada pelo Sr. _____________________, portador(a) da Carteira de Identidade
RG nº_____________ e inscrita no CPF sob o nº _______________ e a empresa
_______________, com endereço situado à _________________ - CEP: ______________,
inscrita no CNPJ sob o  nº ___________________,  neste ato representado pelo  Sr. 
__________________________, CPF nº   ____________________, doravante denominada
CONTRATADA, celebram o presente Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico
 n° 31/2021, que será regido pela Lei Federal 10.520/2002, pelo Decreto Estadual n°
48.012/2020, pela Lei Estadual n° 14.167, de 10 de Janeiro de 2002, e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, com suas alterações posteriores, aplicando-
se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda
que não citadas expressamente.
1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. O objeto deste instrumento é a prestação de serviços comuns de
engenharia ou arquitetura com a finalidade de executar a reestruturação do pátio de
acesso e a adequação de espaços do estacionamento de veículos da Central de
Abastecimento Médico e Farmacêutico (CAMF), que serão prestados nas condições
estabelecidas no Edital do Pregão n° 31/2021 - CSC/Saúde e na proposta comercial
vencedora, os quais integram este instrumento independentemente de transcrição. 
1.2. Discriminação do objeto:

LOTE ÚNICO
CÓDIGO

DO UNIDADE
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ITEM DO
SERVIÇO
NO SIAD

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE DE
AQUISIÇÃO

1 1015
REPARO, RESTAURAÇÃO E
RECUPERACÃO DE BENS
IMOVEIS

01 UNIDADE

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1.  A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no
Termo de Referência, Anexo do Edital, inclusive no tocante a prazos e horários.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
3.1. Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da
publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa, podendo ser prorrogado
nos termos do art. 57, §1°, da Lei nº 8.666/93.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO
4.1. O valor total da contratação é de R$ [             ] (                         ).
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes,
taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da
dotação orçamentária, e daquelas que vierem a substituí-las:

1251.10.302.037.2023.0001.3390.39.22.0.49.2
6. CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes
encontram- se no Edital e no Termo de Referência.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DO REAJUSTE 
7.1.  Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentação das propostas.
7.2. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser
reajustados monetariamente com base no IPCA, observado o interregno mínimo de
12 meses, contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.

7.2.1. O direito a que se refere o subitem 7.2 deverá ser efetivamente
exercido mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 dias após o
atingimento do lapso de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob
pena de preclusão do direito ao seu exercício.
7.2.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial
descrito no subitem 7.2.
7.2.3. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no
termo aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior,
até o encerramento do vínculo contratual.

7.3. Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
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CONTRATADA, observando-se o prazo prescricional de 5 anos.
8. CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Representante/ Comissão especialmente designado pela CONTRATANTE no
Termo de Designação de Gestor e Fiscal, na forma estabelecida pelo Termo de
Referência.

9. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela
CONTRATADA e os materiais que serão empregados  são aqueles previstos no
Termo de Referência e no Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1.  As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência.

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais
serão observadas as determinações que se seguem.
11.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados,
observem o mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos
contratos. Em consequência desta política, define, com os propósitos dessa
disposição, os seguintes termos:

11.2.1. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento
ou a solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um
agente público no processo de licitação ou execução do contrato;
11.2.2. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de
influenciar um processo de licitação ou a execução de um contrato em
detrimento do CONTRATANTE;
11.2.3. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre
os concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das
propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o CONTRATANTE dos
benefícios da competição livre e aberta;
11.2.4. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de
influenciar a participação delas no processo de licitação ou afetar a
execução de um contrato;
11.2.5. “prática obstrutiva” significa:

11.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente
provas materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos
investigadores com o objetivo de impedir uma investigação do
CONTRATANTE ou outro órgão de controle sobre alegações de
corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar,
assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a
liberação de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para
a investigação; ou
11.2.5.2. agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício
do direito do CONTRATANTE ou outro órgão de controle de investigar e
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auditar.
11.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as
sanções previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou
por um agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias
ou coercitivas durante o procedimento licitatório.
11.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim
como as previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009,
deve ser encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção
das medidas cabíveis.

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ANTINEPOTISMO
12.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam
cônjuges, companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau  com agente público ocupante de
cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, salvo se
investidos por concurso público.

13. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas
no Termo de Referência.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO
14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses
previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas
no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
14.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados,
assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos
seguintes aspectos, conforme o caso:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente
cumpridos;
14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
14.4.3. Indenizações e multas.

14.5. 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 contratação 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.
14.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o
material de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
14.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual,
precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente,
será assegurado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem
prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente,
providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.
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15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
15.1. As PARTES, por si e por seus colaboradores, obrigam-se a atuar no
presente contrato em conformidade com a legislação vigente sobre Proteção de
Dados Pessoais e as determinações de órgão reguladores e/ou fiscalizadores
sobre a matéria, em especial, a Lei Federal nº 13.709/2018.
15.2. No presente contrato, a CONTRATANTE assume o papel de
controlador, nos termos do artigo 5º, VI da Lei nº 13.709/2018, e a
CONTRATADA assume o papel de operador, nos termos do artigo 5º, VII da Lei
nº 13.709/2018.
15.3. A CONTRATADA deverá guardar sigilo sobre os dados pessoais
compartilhados pela CONTRATANTE e só poderá fazer uso dos dados
exclusivamente para fins de cumprimento do objeto deste contrato, sendo-lhe
vedado, a qualquer tempo, o compartilhamento desses dados sem a expressa
autorização da CONTRATANTE, ou o tratamento dos dados de forma
incompatível com as finalidades e prazos acordados.
15.4. As PARTES deverão notificar uma à outra, por meio eletrônico, em
até 2 (dois) dias úteis, sobre qualquer incidente detectado no âmbito de suas
atividades, relativo a operações de tratamento de dados pessoais.
15.5. As PARTES se comprometem a adotar as medidas de segurança
administrativas, tecnológicas, técnicas e operacionais necessárias a resguardar
os dados pessoais que lhe serão confiados, levando em conta as diretrizes de
órgãos reguladores, padrões técnicos e boas práticas existentes.
15.6. A CONTRATANTE terá o direito de acompanhar, monitorar, auditar e
fiscalizar a conformidade da CONTRATADA, diante das obrigações de operador,
para a proteção de dados pessoais referentes à execução deste contrato.
15.7. As PARTES ficam obrigadas a indicar encarregado pela proteção de
dados pessoais, ou preposto, para comunicação sobre os assuntos pertinentes
à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores.
15.8. As PARTES darão conhecimento formal a seus empregados e
colaboradores das obrigações e condições acordadas nesta cláusula. As
diretrizes aqui estipuladas deverão ser aplicadas a toda e qualquer atividade que
envolva a presente contratação.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES
16.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo
art. 65 de Lei nº 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela
autoridade competente.

16.1.1. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.
16.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.

17. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e
demais normas federais de licitações e contratos administrativos e,
subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -
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subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

18. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO
18.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de
imprensa de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da
Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas
Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

 
E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado
eletronicamente.

 
CONTRATANTE:      
 
CONTRATADA:      

Documento assinado eletronicamente por Karina de Pinho Lelis, Assessora
Jurídica, em 10/12/2021, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 10/12/2021, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36582919 e o código CRC C0D8CE9C.

Referência: Processo nº 1250.01.0000549/2021-62 SEI nº 36582919
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Seção de Licitação do Centro de Serviços Compartilhados
Saúde/DS

Anexo nº V - Ordem de Serviço/PMMG/DS/CSC-SAÚDE/LICITAÇÃO/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0000549/2021-62

ANEXO V - MINUTA DA 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

Unid.
Contábil/executora

Unid.
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: _______
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Especificação: _______
Demais informações necessárias para contratação: _______
 

Unid.
aquisição /
fornecimento

Frequência
De
Entrega

Qtd. Valor unitário
(R$)

Valor Total
(R$)

 
 

    

 
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: _______/_________/_________

Documento assinado eletronicamente por Newton Arlem Eleutério, Major,
em 10/12/2021, às 13:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 36556350 e o código CRC E59C47F5.

Referência: Processo nº 1250.01.0000549/2021-62 SEI nº 36556350
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