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EDITAL DE LICITAÇÃO 

Modalidade:  Carta Convite  nº 01/2014 

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 

Processo: 1250760  22/2014 

Objeto: Contratação de serviços para a obra de ampliação e adaptação das instalações 
físicas do Núcleo de Assistência a Saúde (NAIS)/5ª RPM. 
 

 

RECIBO 

 

A Empresa _____________________________ retirou nesta data este Edital de licitação e será 

informada de qualquer alteração do mesmo pelo e-mail 4bpm-almoxarifado@pmmg.mg.gov.br  ou 

pelos Tel.: (34) 3318-3825 ou 3318-3884 _____________ , aos _______ /_______ / _______ 

 

_________________________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À COMISSÃO DE LICITAÇÃO – 4º 
BPM PELO FAX: (0xx34) 3318-3880 OU 3318 3846 OU PELO E-MAIL 

4bpm-almoxarifado@pmmg.mg.gov.br  PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 
INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 
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1 – PREÂMBULO  
 

O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, através da Polícia Militar de Minas Gerais, 
representada pelo Quarto Batalhão de Polícia Militar, torna público que realizará licitação, na 
modalidade Carta Convite, do tipo menor preço global, para selecionar proposta mais vantajosa 
para contratação de serviços para a obra de ampliação e adaptação das instalações físicas do 
Núcleo de Assistência a Saúde (NAIS)/5ª RPM, com o emprego de mão-de-obra qualificada, 
materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços sob responsabilidade da empresa 
que for  contratada no Anexo I a III e em conformidade com o disposto  da Lei 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, pela Lei Complementar nº 123, de 14dez2006, no 
que couber, pela Lei Delegada nº 165, de 25jan07, pela Lei estadual nº 13.994, de 18 de 
setembro de 2001, e suas alterações posteriores, pelos Decretos estaduais n°s. 44.431, de 
29dez06, com suas alterações, 43.699, de 11dez03, 44.630, de 03out07 e 44.903, de 24set08, 
bem como pelas demais legislações pertinentes à matéria e pelo presente edital. 

O edital de licitação encontra-se à disposição dos interessados no site: 
www.policiamilitar.mg.gov.br, link “Licitações”. Os interessados poderão, ainda, retirar ou consultar 
o edital de licitação no Almoxarifado do 4º BPM, localizado na Praça Governador Magalhães 
Pinto, nº 530, bairro Fabrício, Uberaba-MG, CEP: 38.065-470, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 0830 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas, e às quartas-feiras, no horário de 
08:30 às 12:30 horas. 

 Os envelopes contendo a documentação exigida e a proposta de preços para a 
participação deverão ser apresentados para protocolo no auditório do 4º BPM, a partir das 08 
(oito) horas e 30 (trinta) minutos, até às 9 (nove) horas do dia 23 de junho de 2.014, 
obedecendo, ainda, ao disposto no item 5 deste Edital.  

A Sessão de Abertura dos Envelopes contendo a documentação de habilitação será 
realizada às 9 (nove) horas do dia 23 de junho de 2014 

Na data marcada para a presente licitação proceder-se-á a abertura do envelope de nº 01, 
correspondente à “1ª FASE / HABILITAÇÃO”, podendo, também, a critério da Comissão 
Permanente de Licitação, e desde que todos os participantes desistam da interposição de recurso, 
consignando-se em Ata, ser aberto o envelope de nº 02, correspondente à “2ª FASE / 
PROPOSTA”, nos termos deste edital. 

A licitação será realizada pela Comissão Permanente de Licitação do 4º BPM, através do 
Nº 124.301-3, Cap PM José Renato Silva – Presidente; Nº 123.495-4, 1º Sgt PM Clayton 
Alexandre de Abreu – Membro e o Nº 118.806-9, 2º Sgt PM Maraildes Helena Borges Doliski - 
Secretário, todos designados através de Ato do Comando do 4º BPM, publicados no BI nº 08 de 
10 de março de 2014. 
 
2 – OBJETO 
 
2.1 – O objeto da presente licitação é contratação de serviços para a obra de ampliação e 
adaptação das instalações físicas do Núcleo de Assistência a Saúde (NAIS)/5ª RPM, com o 
emprego de mão-de-obra qualificada, materiais e equipamentos necessários à execução 
dos serviços sob responsabilidade da empresa que for contratada, conforme descrições dos 
serviços contidos nos Anexos I, II e III deste instrumento convocatório,  partes integrantes deste 

http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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Edital, sob regime de empreitada por preço global com fornecimento integral de material e 
mão-de-obra. 

 
 
 

3- DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas do ramo do objeto licitado, 
convidadas pelo Quarto Batalhão de Polícia Militar, desde que não tenham sido condenadas por 
prática de transgressão descrita no capítulo IV da Lei 8.666/93. 
 
3.2 - As pessoas jurídicas não convidadas pelo Quarto Batalhão de Polícia Militar, porém 
interessadas em participar desta licitação, deverão comprovar serem do ramo do objeto licitado, 
no ato de solicitação do presente Edital. Essa comprovação consiste de cópia autenticada de 
documento oficial, que será retida pelo Setor de Licitação e constará do processo.   
 
3.3 - Não poderão participar desta licitação as empresas que tenham sido condenadas pelo 
cometimento de infrações previstas nas leis de proteção e defesa do consumidor, apos decisão 
final contra a qual não caiba mais recurso. 
 

          3.4 - É vedada a participação na presente licitação de consórcio de pessoas jurídicas e/ou físicas. 
 
3.5- Não poderá participar, ainda, pessoa jurídica: 
 
3.5.1) se encontrem sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 
dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não funcionam no país;; 
 
3.5.2) que tenha sofrido condenação por praticar, através de meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos. 
 
3.5.3) forem declaradas suspensas de contratar junto a qualquer órgão da Administração Pública 
Federal, Estadual e Municipal; 
 
3.5.3) forem declaradas inidôneas para licitar junto a qualquer órgão da administração direta ou 
indireta Federal, Estadual ou Municipal; 
 
3.5.4) não atendam ao estipulado nos subitens 3.1 a 3.4 deste edital; 
 
3.5.5) estejam enquadradas nas condições estabelecidas no artigo 9º, da Lei federal nº 8.666/93; 
 
3.6) A participação neste certame implica na aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
instrumento convocatório. 
 
3.7)  Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
3.8) O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido 
de procuração, que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado, 
inclusive quanto à desistência de interposição de recurso, devendo, ainda, identificar-se exibindo a 
Cédula de Identidade ou outro documento equivalente; 
 
3.8.1)  No caso de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, deverá ser 
apresentado cópia autenticada do Estatuto ou Contrato Social juntamente com as alterações que 
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comprovem sua capacidade de representação legal, com expressa previsão dos poderes para 
exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato apartado, 
deverá ser apresentada cópia da ata de reunião ou assembléia em que se deu a eleição. 
 
3.9) O proponente que desejar obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar 
federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto estadual nº. 44.630/07 e na Resolução SEPLAG nº. 
58, de 30 de novembro de 2007, deverá comprovar a condição de pequena empresa quando do 
seu cadastramento junto ao CAGEF, do SIAD. 
 
3.10) Para fins de registros cadastrais no CAGEF, a comprovação de condição de Pequena 
Empresa dar-se-á nos termos dos arts. 3º e 4º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEDE/JUCEMG 
nº. 6419, de 30 de novembro de 2007, com a apresentação de: 
 
3.10.1) se inscrita no Registro Público de Empresas Mercantis, do original ou de cópia autenticada 
da declaração de enquadramento arquivada ou da certidão simplificada expedida pela Junta 
Comercial, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa; 
 
3.10.2) se inscrita no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do original ou de cópia autenticada da 
declaração de enquadramento arquivada ou da Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa. 
 
3.11) A proponente poderá, em caso de dúvida, quer seja de caráter técnico ou legal, na 
interpretação deste edital, consultar a Comissão Especial de Licitação, CEL, do 4º BM, ou o 
Almoxarifado do 4º BPM, situado na Praça Governador Magalhães Pinto, n.º 530, bairro Fabrício, 
Uberaba-MG, CEP 38.065-470, no horário de 08:30 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:30 horas, e 
às quartas-feiras, no horário de 08:30 às 12:30 horas, podendo, também, a consulta ser feita via 
telefone Nº (34) 3318-3884 ou 3318-3825 e pelo e-mail 4bpm-almoxarifado@pmmg.mg.gov.br. 
 
3.11.1) Somente serão respondidas as consultas formalizadas por escrito, encaminhadas até 03 
(três) dias úteis antes da data de entrega da documentação. 
 
3.11.2) Os esclarecimentos solicitados serão prestados por e-mail, a quem solicitou e serão 
disponibilizados no site: www.policiamilitar.mg.gov.br, link: “licitações”, sem identificação dos seus 
autores, para conhecimento público. 
 
3.12) A empresa licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação 
de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatório. 
 
3.13) Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste edital. 
 
3.14) É vedada, a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação de mais de um licitante. 
 

4 – DA HABILITAÇÃO 
 
4.1 A proponente deverá, a partir das 8 horas e 30 minutos até as 09 horas do dia 23 de junho 
de 2.014, na Sala do Almoxarifado do 4º BPM,  situado na Praça Governador Magalhães Pinto, 
n.º 530, bairro Fabrício, Uberaba-MG, habilitar-se à licitação apresentando para protocolo 2 (dois) 
envelopes fechados, contendo na parte externa de cada um a razão social da licitante, referência 
e o nº da CARTA CONVITE nº 01/2014, sendo o de nº 1 (um) com a menção: “1ª FASE / 
HABILITAÇÃO” e o de nº 2 (dois) com a menção: “2ª FASE / PROPOSTA”.    
 

mailto:4bpm-almoxarifado@pmmg.mg.gov.br
http://www.policiamilitar.mg.gov.br/
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4.1.1 A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no subitem 5.1 decairá 
do direito de participar da licitação. 
 
4.2 ENVELOPE Nº 1 - Fase / Habilitação: O envelope de nº 1, correspondente à “1ª FASE / 

HABILITAÇÃO”, deverá conter os seguintes dizeres na sua parte externa: 

 
À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 4º BPM 
PRAÇA GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, N.º 530, BAIRRO 
FABRÍCIO, UBERABA-MG – CEP: 38.065-470 
CARTA CONVITE Nº 01/2014 – 4º BPM 

ABERTURA ÀS 09 (nove) HORAS DO DIA _______  
ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 
LICITANTE:  

 
4.2.1 - O envelope de nº 1 deverá estar fechado e conter os documentos enumerados nos itens 
abaixo, assinados ou rubricados manualmente pelo representante legal da empresa licitante ou 
por seu procurador legalmente constituído, em todas as folhas, observadas as exigências de que 
tratam todos os anexos integrantes deste edital; 
 
4.3) ENVELOPE Nº 02 – Fase / proposta  O envelope de nº 2, correspondente à “2ª FASE / 

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS”, deverá conter os seguintes dizeres na sua parte externa: 

 
À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO 4º BPM 
PRAÇA GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, N.º 530, BAIRRO 
FABRÍCIO, UBERABA-MG – CEP: 38.065-470 
CARTA CONVITE Nº 01/2014 – 4º BPM 

ABERTURA ÀS 09 (nove) HORAS DO DIA _______  
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO /COMERCIAL 
PROPONENTE: 

 
4.4) O licitante que integra o Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, nos termos do art. 34 da 
Lei 8.666/93, regulamentado pelo Decreto 45.902, de 27 de janeiro de 2012, do Estado de Minas 
Gerais, deverá apresentar o novo Certificado de Registro Cadastral – CADASTRAMENTO, 
emitido pelo Portal de Compras, ou o antigo Certificado de Registro Cadastral (CRC), emitido pelo 
SIAD, com a validade em vigor, podendo apresentá-lo para utilizar-se de documento nele 
constante como substituto de documento exigido para este certame, desde que o documento do 
certificado esteja com a validade em vigor.  
 

4.4.1)  Caso o documento constante do CADASTRAMENTO esteja com a validade vencida, tal 
documento não poderá ser utilizado como substituto, devendo ser apresentado o documento 
exigido para este certame, com a validade em vigor. 
 
4.4.2) Serão analisados no CADASTRAMENTO somente os documentos exigidos para este 
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos, mesmo que estejam com validade 
expirada. 
 
4.4.3) O CADASTRAMENTO não substitui os documentos exigidos para qualificação técnica. 
 
4.4.5) Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples 
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acompanhada do respectivo original para ser autenticada por membro da CEL, no momento da 
análise da respectiva documentação. 
 
4.4.6) 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. 
 
4.4.7) A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 
apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.  
 
4.4.8) Os licitantes não cadastrados e habilitados parcialmente no CAGEF deverão fazê-lo até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, ou, no mesmo prazo, procurar o 
órgão competente (SEPLAG).  
 
4.5) As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou impressos, em uma via, com suas 
páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da empresa, sem 
emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, 
inequivocamente, tais falhas não acarretarem lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à 
Administração ou não impedirem a exata compreensão de seu conteúdo, observado o modelo 
constante do Anexo IV, deste edital, e deverão constar: 
 
4.5.1) Razão social, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa proponente; 
 
4.5.2) - Prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data estipulada para a 
entrega dos envelopes; 
 
4.5.3)- Declaração de que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, 
encargos sociais e trabalhistas,  carga e descarga de materiais, transporte, todos os custos 
básicos diretos, BDI, bem como encargos sociais e quaisquer outros custos ou despesas que 
incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto do edital, tais como frete, 
combustível, embalagens, e demais concernentes à plena execução do objeto durante o prazo 
do contrato. 
4.5.4)  - Juntamente com a proposta comercial, a licitante deverá apresentar a declaração de que 
atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para o certame, conforme modelo a 
seguir, e os certificados e/ou declarações exigidos neste instrumento convocatório. 
 

DECLARAÇÃO 
A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas 
da lei, que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar da 
CARTA CONVITE Nº            . 
Data e local 

_____________________________________ 
Nome e assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

4.5.5 – As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
as propostas que ofertem apenas um preço para objeto desta licitação. 
 
 4.5.6 - O valor máximo aceito pela PMMG/ 4º BPM, para execução obra, objeto desta licitação, é 
de  R$ 119.993,34 (cento e dezenove mil, novecentos e noventa e três  reais trinta e quatro 
centavos) conforme planilha, anexo III. 
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4.5.7) - A abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais, na mesma sessão, conforme 
item supracitado, ficará condicionada à renuncia unânime das licitantes ao direito de recurso, em 
caso de inabilitação. 
 
4.6)  REGULARIDADE JURÍDICA  
 
4.6.1  Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
4.6.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações, ou instrumento consolidado, 
devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedades empresáriais ou 
cooperativas, e no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou 
designação de seus administradores; 
 
4.6.3 - Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se 
de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 
 
4.6.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
4.7  REGULARIDADE FISCAL 
 
4.7.1 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 
4.7.2  Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
 
4.7.3  Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
 
4.7.4 Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de 
valor suficiente para o pagamento do débito, quando em litígio; 
 
4.7.5   Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante. 
 
4.7.6 – Certidão Negativa de débitos Federal, Estadual e Municipal.  
 
4.7.8 - As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 
certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 
 
4.7.8.1 -  Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 
certidão negativa; 
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4.7.8.2 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei 
federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
4..8 -   QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 
4.8.1 -  Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da 
comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, a no máximo 90 (noventa) 
dias da data prevista para entrega dos envelopes, de acordo com o inciso II do artigo 31 da Lei 
8.666/93. 
 
4.8.2 - A pequena empresa deverá apresentar, conjuntamente com a Declaração de Imposto de 
Renda de Pessoa Jurídica do último exercício, a ficha de inscrição estadual na qual conste a 
opção pelo Simples Nacional, podendo a CPL, na sua falta, consultar a opção por este regime 
através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/. 
 
4.9 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  
4.9.1 Apresentação de, no mínimo. 02 (dois) atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), 
específica(s) para a obra referido no(s) Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) 
indicado(s) para ser(em) o(s) responsável(is) técnico(s) da obra, executou(aram) ou 
fiscalizou(aram) obras que sejam compatíveis com o objeto deste edital, inclusive em quantidade. 
 
4.9.2 Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA). 
 
4.9.3 Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da 
licitação, o(s) profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referido(s) no 
subitem 4.9.1. 
 
4.9.3.1 A comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de Registro e 

Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA, acompanhada de: 

 
4.9.3.1.1 Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou 
 
4.9.3 1.2 Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou   
 
4.9.3 1.3 Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do 
detentor do Atestado da Capacidade Técnica. 
 
4.9.3.1.4 Caso a licitante opte pela cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, deverá 
apresentar, no momento da licitação, o Livro original para autenticação pela CEL/4º BPM. 
4.9.4 Cópia da Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pelo CREA, com 
validade na data da entrega dos envelopes de “DOCUMENTAÇÃO” e “PROPOSTA 
COMERCIAL”;  
 
4.9.5  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
quantidades,  características e prazos com o objeto da licitação, em nome da empresa ou de seu 
responsável técnico através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
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anterior, fornecido por  pessoa jurídica de direito público ou privado, contendo informações 
comprobatórias da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, 
devidamente registrados na entidade profissional competente; 
 
4.9.6 Comprovação de que a licitante possua em sua equipe técnica, na data da 
apresentação da proposta, responsável técnico engenheiro civil devidamente inscrito no 
CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica por fiscalização ou execução de serviços 
de características semelhantes ao objeto deste certame. O atestado deverá ser em nome do RT, 
sendo necessário a comprovação do seu vínculo com a licitante. 
 
4.9.7 Termo de Compromisso da empresa licitante de que o(s) responsável(is) técnico(s), 
detentor(es) do(s) atestado(s) referido(s) no subitem 4.9.1, será(ão) o(s) responsável(is) técnico(s) 
pela execução da obra, conforme ANEXO III, constante deste edital. 
 
4.9.7.1 O Termo de Compromisso supramencionado deverá ser assinado, em conjunto, pelo 
representante legal da empresa e pelo(s) responsável(is) técnico(s), indicado(s). 
 
4.9.8 Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma 
licitante. 
 
4.9.9 -  Após examinar e estudar toda a documentação relativa a este edital, a licitante/proponente 
deverá visitar o local da obra, a fim de conhecer a infra-estrutura existente (água, luz, esgoto, 
acessos), as facilidades e os recursos existentes, especialmente quanto ao fornecimento de 
materiais e mão-de-obra. 
 
4.9.9.1 - Para agendamento da visita técnica ao local da obra, o interessado deverá telefonar para 
a Seção de Produção do CEL/4º BPM, (34) 3318-3825. A visita técnica dos interessados 
ocorrerá do dia 16/06/2014 às 09:30 horas, até o dia, 20/06/2014 às 17:30 horas, quando será 
fornecido o necessário atestado de visita (anexo VI), que deverá ser entregue juntamente 
com a documentação listadas no item 4.6 do presente edital.   
 
4.9.9.2  A visita técnica terá a finalidade de demonstrar que a licitante visitou e inspecionou o local 
dos serviços e obteve, por ela mesma e sob sua responsabilidade e risco, todas as informações 
julgadas necessárias, com o objetivo de preparar a proposta para a execução dos serviços. 
 
4.9.9.3 Alegações relacionadas com quaisquer desses fatos, em especial o desconhecimento com 
relação a infra-estrutura existente, não serão consideradas como razão válida para reclamação 
após a adjudicação do serviço. 
 
4.9.9.4 Todos os gastos relacionados com essa providência correrão por conta da empresa 
licitante.  
 
4.10 -  Declarações  conforme modelos a seguir: 
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DECLARAÇÃO I 
 

A empresa..................................................CNPJ n.º ..........................................................  
sediada na ................................. ....................................................declara, sob as penas da Lei, 
que até a presente data inexistem fatos impeditivos da sua habilitação, bem como  não se 
acha declarada inidônea, ou suspensa do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública, ciente da responsabilidade de declarar ocorrências posteriores . 
Local e data                                                             

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
OBS.: Apor carimbo padronizado do CNPJ da Empresa 
 
 

 

 

 
DECLARAÇÃO II 

 
REFERÊNCIA: CONVITE Nº  001/14 

A empresa..................................................CNPJ n.º ..........................................................  
sediada na ................................. ....................................................declara, sob as penas da Lei 
que, em acatamento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, não possui 
funcionários menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem 
menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz  a partir 
de 14 (quatorze anos).  
 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
OBS.: Apor carimbo padronizado do CNPJ da Empresa 
 

 
4.11)  Havendo  desistência,  na  fase  de  habilitação,  não   poderá   a   empresa   se   retratar da 
mesma e estará precluso o seu direito à participação nas demais fases. 
 
4.12) Após a fase de habilitação, não cabe desistência da proposta comercial, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão; implicando a aceitação do 
compromisso de contratação nos termos do parágrafo 3º do art. 64 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
4.13   - A licitante inabilitada poderá retirar o seu envelope de proposta comercial, desde que não 
tenha havido recurso ou após a sua denegação, mediante a assinatura de recibo. 
 
5 -  DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO NAS REUNIÕES 
 
5.1 - Para manifestação nas reuniões, assinaturas em atas e demais documentos, a empresa 
participante far-se-á representar por uma única pessoa devidamente credenciada, através de 
documento hábil, assinado por seu representante legal, identificado como tal e acompanhado de 
cópia de documento próprio; 
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5.2 - O credenciamento obedecerá o modelo a seguir e será apresentado no envelope 
“DOCUMENTAÇÃO” ou no ato de abertura dos trabalhos da Comissão, para exame e juntada ao 
processo. 
 

 
CREDENCIAMENTO 

                                      Pelo presente instrumento credenciamos o(a) Sr.(a) 
...................................................., portador(a) do documento de identidade nº 
.........................., para participar das reuniões relativas ao Convite  nº 001/14, o(a) qual 
está autorizado(a) a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome 
da empresa, desistir de interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a que tudo 
daremos por firme e valioso. 

Local e Data 
--------------------------------------------------------------------------- 

Assinatura do Diretor ou  Representante legal. 
OBS.: Apor carimbo padronizado do CNPJ da empresa. 

 
5.3 - As pessoas interessadas, não credenciadas, poderão acompanhar as sessões de abertura 
dos envelopes, desde que não interfiram de modo a perturbar ou impedir a realização dos 
trabalhos. 
 
6- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
6.1 - As propostas comerciais deverão ser datilografadas ou emitidas por editor de texto 
eletrônico, em uma via, rubricadas em todas as suas páginas e assinadas na última, sem 
emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem clara e que não dificulte a exata 
compreensão de seu conteúdo, datadas e conterão:  
a) Modalidade e número da licitação; 
b) Planilha de Custo, descrevendo os quantitativos de materiais e serviços e os preços unitários 

e total, tomando como base as especificações contidas; no Anexo III ( Projetos). 
c) Cronograma físico e financeiro de execução da obra licitada; 
d) Declaração de que nos preços propostos já se encontram inclusos todos os tributos, encargos 

sociais, previdenciários, comerciais e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 
sobre o objeto da presente licitação; 

e) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias após a abertura do envelope 
“Proposta Comercial”; 

f) Prazo previsto para conclusão da obra, conforme cronograma. Contados da data de 
assinatura do contrato. 

g)  A título de recomendação, fornecer, também, os dados bancários da empresa licitante, como      
nome e código do Banco e da Agência e número da conta corrente).  
h) Prazo de garantia da obra e serviços, não inferior a 5 (cinco) anos. 
 
7 - DOS PROCEDIMENTOS 
7.1 - O  julgamento do presente Processo, em todas as suas fases, será efetuado pela Comissão 
de Licitação, nos termos do art. 38 e seguintes da Lei 8.666/93 e alterações. 
 
7.2 - A manifestação dos representantes dos licitantes somente se dará depois de franqueada 
pela Comissão de Licitação. A manifestação intempestiva ou feita por pessoa não credenciada 
poderá, a critério da Comissão, acarretar o convite para que o manifestante se retire da sala de 
reuniões. 
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7.3 – Todos os documentos poderão ser apresentados por qualquer processo de cópia, desde que 
devidamente autenticados, ou em original acompanhados de cópia para autenticação por membro 
da Comissão Especial de Licitação. 
 
 
8 - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
8.1 - Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo, a 
idoneidade do documento ou não impeça seu entendimento. 
 
8.2 - A ocorrência de fato superveniente que possa acarretar inabilitação de licitante deverá ser 
comunicada imediatamente à Comissão Permanente de Licitação, no momento em que ocorrer. 
 
8.3 - Serão julgadas inabilitadas as licitantes que deixarem de atender às exigências de 
habilitação contidas no item 4 deste Edital.  
 
8.4 - No caso de inabilitação de licitante, não será aberto o seu respectivo envelope “PROPOSTA 
COMERCIAL” (conforme modelo anexo IV) , que será devolvido mediante recibo à licitante 
inabilitada. 
 
8.5 -  No caso de inabilitação de todas as licitantes, a CPL poderá fixar o prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentação de novos documentos, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 48, 
da Lei n. 8.666/93 e alterações. 
 
8.6 - Ocorrendo renúncia unânime ao direito de recurso, a abertura dos envelopes “PROPOSTA 
COMERCIAL” poderá ser feita na mesma sessão em que se anunciarem os resultados da análise 
dos documentos de habilitação, devendo constar em ata a ocorrência. 
 
8.7 - A suspensão dos trabalhos para início da contagem do prazo recursal dar-se-á quando 
algum licitante não fizer expressa renúncia do direito de interpor recurso contra decisão pertinente 
à fase de habilitação. 
 
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
9.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL do Lote/ Item Licitado  
 
9.2 - Não será causa de desclassificação a mera irregularidade formal que não afete o seu 
conteúdo, a idoneidade do(s) documento(s) ou não impeça seu entendimento e nem fira o direito 
das demais licitantes, podendo a retificação ser consignada em ata. 
 
9.3. Serão desclassificadas as propostas que exijam faturamento mínimo, bem como as que 
apresentem vantagens não previstas neste Edital ou ainda aquelas que ofereçam preços ou 
vantagens baseados em ofertas de outras licitantes. 
 
9.4. Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços excessivos ou inexeqüíveis. 
 
a) preço excessivo é aquele superior a R$ 119.993,34 (cento e dezenove mil, novecentos e 

noventa e três reais e trinta e quatro centavos);   
b) preço inexeqüível é aquele obtido através da aplicação do disposto no art. 48, § 1º, da Lei 

8.666/93.  
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9.5. Considerar-se-á desclassificada a proposta por apresentação de preço inexeqüível somente 
quando a licitante que a formulou não demonstrar através de planilha de composição de custo, 
após regularmente intimado, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a plena 
exeqüibilidade do ofertado, nos termos do art. 48, II, da Lei n. 8.666/93 e alterações. 
 
9.6. Considerar-se-á preço manifestamente inexeqüível o que apresente valor zero, simbólico, 
irrisório ou incompatível com os preços de mercado apurados na forma prevista no subitem 9.3 
deste Edital, nos termos do disposto no art. 44, § 3º da Lei n. 8.666/93 e  alterações. 
 
9.7. A classificação das propostas  far-se-á conforme os critérios e fatores de julgamento fixados  
neste Edital, observadas as especificações no Projeto Básico e Planilha de Custos contida nos 
Anexo I, II E III.. 
  
9.8 Será julgada vencedora a proposta que, atendidas todas as condições, normas e exigências 
do presente Edital, ofertar o menor preço global compatível com os preços de mercado. 
 
9.9. Apurada a proposta de menor preço, será ela classificada em primeiro lugar e as demais 
classificadas em ordem crescente de preço. 
 
9.10 Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, a CPL procederá ao sorteio para o qual 
serão convidadas todas as licitantes. 
 
9.11. No  caso de desclassificação de todas as propostas, a CPL  poderá fixar o prazo de 03 (três) 
dias úteis para apresentação de outras, escoimadas dos vícios iniciais, conforme disposto no § 3º 
do art. 48, da Lei 8.666/93 e alterações.  
 
9.12 - A ocorrência de fato superveniente deverá ser comunicada imediatamente à Comissão 
Permanente de Licitação, no momento em que ocorrer. 
 
10 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
10.1- À licitante classificada em primeiro lugar, será adjudicado o objeto da presente licitação, 
sendo este  ato administrativo de competência exclusiva da  CPL. 
 
10.2 - A Homologação do presente certame compete ao Ordenador de Despesas do Quarto 
Batalhão de Polícia Militar, ato que será praticado após o julgamento e adjudicação, decorridos os 
prazos recursais ou prolatada a decisão dos recursos eventualmente interpostos. 
 
10.3 - Em decisão na qual se evidencie não acarretar lesão ao interesse público, nem prejuízos a 
terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis, poderão ser convalidados pela Autoridade 
Superior e a Convalidação terá os mesmos efeitos da Homologação. 
 
11 -DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
 
11.1 - A obra objeto da presente licitação será realizada pela licitante vencedora, que será 
contratada através de instrumento próprio, o qual conterá as informações e condições essenciais 
fixadas por este instrumento e pela proposta vencedora. 
 
11.2. O recebimento do objeto da presente licitação, integral ou parcialmente, observado neste 
último caso o atendimento às fases de execução da obra previstas no Cronograma Físico e 
Financeiro, será efetuado pelo Almoxarife do 4º Batalhão de Polícia Militar, através do Almoxarife, 
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designado para tal, respeitadas, ainda, as cláusulas da minuta de Contrato constante do Anexo V 
deste Edital. 
  
11.3. Ao receber o objeto licitado, integral ou parcialmente, caberá à Seção de Engenharia/ 
Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar, observar o seguinte: 
 
a) encontrando irregularidade fixará prazo para correção pela Contratada; 
 
b) aprovando, receberá definitivamente o objeto, integral ou parcialmente, mediante recibo 

aposto na Nota Fiscal respectiva, emitindo o Documento de Recebimento Provisório e ou 
Definitivo, conforme for o caso. 

 
11.4 A Contratada que não realizar a obra ou sanar a irregularidade, dentro do prazo estabelecido, 
estará sujeita às sanções correspondentes. 
 
11.5. Em caso de irregularidade não sanada pela Contratada, o Quarto Batalhão de Polícia Militar, 
reduzirá a termo os fatos ocorridos e o encaminhará ao Diretor de Apoio Logístico da PMMG para 
as providências pertinentes. 
 
11.6. Em caso de necessidade de providências por parte da Contratada, o prazo para pagamento 
será suspenso, sujeitando-o à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, 
conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste Edital. 
 
12 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
 
12.1 A despesa correrá pela Dotação Orçamentária nº: 1251 10 302 172 2060 0001 449051 07 – 
Fonte – 49 2 do presente exercício. 
 
13 - DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
13.1 -  O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - 
SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados,  no prazo de  (trinta) dias 

corridos da data de aceitação do serviço, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos 
fiscais, podendo ser dividido em até 03 (três) parcelas conforme execução da obra. 
 
13.2 – Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Contratante, o pagamento será 
realizado acrescido de atualização financeira de 1,0% a.m.  ( um por cento ao mês), "pro-rata dia".      
  
13.3 - Sendo necessárias providências complementares por parte da Contratada, o decurso do 
prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a partir da data em que estas 
forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 
 
14 - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS  
 
14.1 – É expressamente vedada a alteração de preços em qualquer hipótese pela licitante ou 
Contratada, exceção feita aos casos previstos em lei. 
 
15 - DO CONTRATO E NOTA DE EMPENHO  
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15.1 - A licitante vencedora deverá retirar a Nota de Empenho ou assinar o Contrato no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, independente de notificação, a contar da data da publicação da 
Homologação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. 
 
15.2 - Na hipótese de a  adjudicatária deixar de retirar a(s) Nota(s) de Empenho ou de assinar o 
Contrato no prazo fixado no subitem 15.1, sem justificativa expressa e aceita pelo Quarto Batalhão 
de Polícia Militar estará precluso seu direito à contratação e não poderá invocar a seu favor a 
prescrição da validade da proposta. 
 
15.2.1 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para retirar a(s) Nota(s) de Empenho ou 
para assinar o Contrato  decorrente desta licitação, somente será aceita se apresentada antes do 
decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada. 
 
15.3 - Na ocorrência da hipótese prevista nos dois últimos subitens anteriores o ocorrido deverá 
ser comunicado ao Diretor de Apoio Logístico e o fato em si constituirá inadimplência, podendo o 
objeto da licitação ser adjudicado à segunda colocada, a exclusivo critério da Administração e 
desde que aquela aceite as mesmas condições propostas pela primeira colocada, inclusive quanto 
aos preços, sujeitando-se a empresa faltosa, ainda, às sanções previstas neste Edital e na 
legislação pertinente. 
 
16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência 
da adjudicatária/Contratada, sujeitando-a às seguintes sanções: 
 
16.1.1. Advertência; 
 
16.1.2. Multa, nos seguintes percentuais: 
 
a ) 5%  (cinco por cento) do valor bruto do Contrato, nas hipóteses de descumprimento do prazo 
final de conclusão da obra, imputável a comportamento culposo ou doloso da Contratada: 
 
b ) 5% (cinco por cento)  do valor devido pela conclusão da etapa física da obra, baseado no 
cronograma  físico e financeiro, na hipótese do seu retardamento ser imputável a comportamento 
culposo ou doloso da Contratada; 
 
c) 2% (dois por cento) do valor da medição da etapa física da obra em que tenha ocorrido auto de 
infração, lavrado em Diário de Obra pelo representante do Setor de Engenharia da Contratante, 
decorrente da falta de uso de uniformes e/ou equipamento de proteção individual por funcionário 
da Contratada, no canteiro da obra; 
 
d) 1% (um por cento) do valor da medição da etapa física da obra em que tenha ocorrido auto de 
infração lavrado em Diário de Obra pelo  representante do Setor de Engenharia da Contratante, 
decorrente da falta de sinalização da obra. 
 
16.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar  e contratar com a Administração Estadual, por 
prazo não superior a 2 ( dois ) anos; 
 
16.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante  a própria 
autoridade que aplicou a sanção. 
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16.2. As sanções de advertência e multa serão aplicadas pela Autoridade competente da Polícia 
Militar do Estado de Minas Gerais de ofício ou mediante proposta do responsável pelo 
acompanhamento da execução do Contrato. 
 
16.3. A aplicação das sanções de suspensão temporária e declaração de inidoneidade é  de 
competência do Governador do Estado e/ou do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão  
de Minas Gerais, facultada a defesa da Contratada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
dias contados da abertura de vista. 
 
16.4. Na aplicação das sanções previstas nos subitens 16.1.1 a 16.1.2 será facultada a defesa da 
interessada no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, através de regular 
sindicância. 
 
17 - DO DIREITO DE PETIÇÃO 
 
17.1 - É facultada à licitante, em decorrência das decisões relacionadas com a presente licitação, 
nos termos do art. 109 da Lei n° 8.666/93, a interposição de recurso, representação ou pedido de 
reconsideração. 
 
17.2 - Decairá do direito de impugnar o Edital, ou parte dele, a licitante que não o fizer até o 2º 
(segundo) dia útil anterior à abertura do envelope "DOCUMENTAÇÃO", considerada para tal a 
data prevista no subitem 1.1.2 do Preâmbulo, e que venha a apontar, após o julgamento, falhas 
ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
 
 
18 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
18.1- Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições contidas na legislação constante no 
preâmbulo deste Edital. 
18.2 - É facultado à Comissão Permanente de Licitação 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 aos Órgãos competentes a elaboração de 
pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões. 
 
18.3 - A Contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessários do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o § 1º do 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações. 
18.4 - A tolerância da Contratante com qualquer atraso ou inadimplência por parte da Contratada 
não importará, de forma alguma, em alteração contratual ou novação. 
 
18.5 - É vedado à Contratada subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto da 
presente licitação, sem autorização prévia da Contratante, representada pelo Diretor de Apoio 
Logístico, que se manifestará após emissão de “Parecer” pelo Setor de Engenharia da 
Contratante. 
 
18.6 - Quaisquer dúvidas, consultas ou informações acerca da presente licitação ou deste Edital, 
somente serão aceitas se manifestadas por escrito, dirigidas à Comissão Permanente de 
Licitação/ Almoxarifado do 4º BPM, na Pra Gov. Magalhães Pinto 530, Fabrício – Uberaba-MG, 
até 2º (segundo) dia útil anterior à data de recebimento dos envelopes “DOCUMENTAÇÃO” e  
“PROPOSTA COMERCIAL”, conforme subitem 1.1.2. 
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18.7 - Os casos omissos serão decididos pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
cabendo recurso ao Diretor de Apoio Logístico da PMMG.  
 
18.8 -  Os licitantes deverão, antes de formular sua proposta, inteirar-se convenientemente das 
condições deste Edital. 

18.9 - Sendo aceitável a oferta de menor preço global, o licitante detentor da melhor oferta  
deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade, devendo também apresentar 
Planilha de Custos e Materiais   atualizada com os valores obtidos no certame, bem como a 
proposta comercial no  prazo máximo de 2 (dois) dias úteis no 4º BPM/ Comissão Permanente 
de Licitação. 
 
18.10 Integram este Edital: 
- Normas da Licitação, insertas no corpo do Edital; 
- Anexo I –    Especificações do objeto,condições comerciais. 
- Anexo II –   Memorial Descritivo 
- Anexo III –  Planilha de Custos e Materiais; 
- Anexo IV – Modelo de Proposta comercial; 
- Anexo V  – Minuta do Contrato; 
- Anexo VI – Modelo Atestado de Vistoria 
 
Uberaba, 02 de junho de 2014. 
 
 

JOSÉ RENATO SILVA, CAP PM 
    PRESIDENTE DA CEL/4º BPM 

 
 
 
 
 
 

Examinado, aprovado e de acordo: 
 

 
 
 

 
WALDIMIR SOARES FERREIRA, TEN CEL PM 

ORDENADOR DE DESPESA 
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ANEXO I 

 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO / CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 
 
1.   LOTE ÚNICO: 
 

Item Quant Descrição Valor Total 

01 01 
Contratação de serviços para a obra de ampliação e 

adaptação das instalações físicas do Núcleo de 
Assistência a Saúde (NAIS)/5ª RPM 

R$ 119.993,34 

 

 
1.1     DESCRIÇÃO DO OBJETO:    

  
Objeto da presente licitação é contratação de serviços para a obra de ampliação e 
adaptação das instalações físicas do Núcleo de Assistência a Saúde (NAIS)/5ª RPM, com o 
emprego de mão-de-obra qualificada, materiais e equipamentos necessários à execução 
dos serviços sob responsabilidade da empresa que for  contratada, conforme descrições 
dos serviços contidos nos Anexos I, II e III deste instrumento convocatório,  partes 
integrantes deste Edital,  sob regime de empreitada por preço global com fornecimento 
integral de material e mão-de-obra. 
 
Observações: 
 
A) A planilha de materiais e custos fornecida pelo 4º Batalhão de Polícia Militar, aprovada pela 

Diretoria de Apoio Logístico da PMMG, constante do Anexo V do Edital, deverá ser 
considerada apenas como parâmetro, cabendo à proponente a responsabilidade de uma 
perfeita avaliação dos serviços a serem realizados, devendo ser realizada visita técnica, uma 
vez que os serviços deverão ser executados sem prejuízo das atividades ali exercidas. 

 
B) Todos os equipamentos e materiais a serem empregados deverão ser de responsabilidades 

da contratada. O material a ser empregado na execução da obra deverá ser de primeira 
qualidade, atendendo as normas técnicas da ABNT. 

 
C) Fornecer, obrigatoriamente, cronograma físico-financeiro e planilha dos serviços a serem 

realizados, constando metragem, preço unitário e total dos produtos a serem empregados, 
possibilitando assim ao órgão licitante uma perfeita avaliação da proposta. 

 
D) Citar nome do responsável técnico pelo serviço, prazo para a execução, respeitando limite 

máximo fixado pela Seção de Engenharia da Diretoria de Apoio Logístico da PMMG e 
constante da planilha de custos e materiais, Anexo V do Edital. 

 
E) A Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, não fará nenhum desembolso antecipado. 
 
F) A PMMG designará uma Comissão Especial de Fiscalização para acompanhar e fiscalizar a 

execução dos serviços, junto ao pessoal técnico da empresa contratada. 
 
G) A licitnte devera ater a  todos os itens e anexos do Edital e em caso de dúvida, comunicar-se 

com a Comissão Especial de Licitação. 
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H) A vista técnica dos interessados ocorrerá do dia 16/06/2014 às 09:30 horas, até o dia, 

20/06/2014 às 17:30 horas, quando será fornecido o necessário atestado de visita, que 
deverá ser entregue juntamente com a documentação listada no item 4.6 do presente edital.  
Nesta oportunidade também será fornecido cópia do edital. 

 
 
I) A integra do Edital também pode ser acessado pelo site www.compras.mg.gov.br, 

processo 125000022/2014. 
 
 
Uberaba/MG, 02 de junho de 2014. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

WALDIMIR SOARES FERREIRA, TEN CEL PM 
ORDENADOR DE DESPESAS DO 4º BPM 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.compras.mg.gov.br/
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ANEXO II  
 

 
 MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO 

 
 

MEMORIAL DECRITIVO 
Obra: Ampliação e adequação GRS – 5ª RPM – 4º BPM 
Área de Construção: 165,00 m² 
 
INTRODUÇÃO 
Esta especificação consiste na ampliação da GRS do 4º Batalhão de Polícia Militar  de Minas 
Gerais, município de Uberaba/MG conforme planilhas, memorial descritivo, projeto arquitetônico, 
executivo, elétrico, hidrosanitário, estrutural em anexo. 
 
O documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas e é trabalhado 
em conjunto com a Especificação Geral de Materiais da PMMG. 
As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto ao Fiscal da Obra e na sua falta o 
Responsável Técnico dos projetos. 
 
Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme os projetos e as especificações 
apresentadas. Cabe ao responsável pelo contrato elaborar, de acordo com as necessidades da 
obra, projetos complementares e detalhamentos dos serviços que deverão ser encaminhados ao 
Fiscal da Obra que após examinados e autenticados pela administração pública militar contratante 
será autorizada a execução. 
 
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. 
 
A empresa contratada deverá fazer contato após a assinatura do contrato e antes do início da 
obra para agendar uma reunião com o preposto da obra e com os técnicos responsáveis para 
esclarecimento de dúvidas. 
Caso os materiais a serem utilizados na obra, forem diferentes dos especificados em memorial ou 
na planilha, a empresa contratada deverá apresentar laudo técnico dos materiais que serão 
utilizados. 
 
 
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 Instalação de placa da obra 
As placas de identificação do exercício profissional deverão conter, obrigatoriamente, os seguintes 
elementos indicativos: 
a) nome do autor ou co-autores do projeto ou projetos, de acordo com o seu registro no Conselho 
Regional; 
b) atividades específicas pelas quais o profissional ou profissionais são responsáveis; 
c) título, número da carteira profissional e região do registro dos profissionais; 
d) nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu 
registro no Conselho Regional. 
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O fornecimento das placas é da obrigação dos profissionais que participam do projeto e da 
execução, instalação ou serviço, cabendo a colocação e conservação das mesmas ao 
responsável técnico pela execução. 
 
 
 
1.2 Instalação Provisória de água e energia 
Providenciar as ligações provisórias necessárias à execução dos serviços e obras, como água, 
esgotos e energia elétrica, bem como responder pelas despesas de consumo até o seu 
recebimento definitivo. Caso a empresa não realize as ligações dos medidores, poderá ser 
acordado entre as partes, o pagamento através de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), 
neste caso o valor lançado em planilha para as ligações provisórias deverá ser estornado. 
 

1.3 Mobilização do Canteiro de Obra 

Na mobilização do canteiro de obra deverá ser construído barracão de obras conforme NR18 e 
placas. Os barracões deverão seguir as áreas descritas na planilha de obras, barracão para 
pessoal, incluindo local adequado para almoço, barracão depósito e ferramentaria, barracão 
instalação sanitária, incluindo mobilização de desmobilização do canteiro de obras. 
 
1.4 Locação da Obra 
Devido lote ser regular e plano a obra será locada através de gabarito (tipo tabeira) devidamente 
esquadrejado e nivelado após montado. 
 
 
2 FUNDAÇÃO 
Por se tratar de uma edificação em que há uma predominância das dimensões horizontais, por 
prever apenas pavimento térreo (construção baixa) e sobretudo o solo apresentar parâmetros 
geotécnicos, estabilidade, solo residual natural, resistência similares ao perfil de solos que 
permitam a interação solo / estrutura por transferência de carga distribuída, nível do lençol freático 
posicionado numa cota aproximada de -5,00 m (± 1,00m), planialtimetria regular, fica definido o 
emprego de fundação rasa em concreto armado (sapatas com agulhamento central travadas por 
vigas baldrame) com seguintes características:  
 - agulhamento a trado manual (L=1,50 m; D=25 mm) armado ferragem longitudinal CA-
50 de Ø = 5/16” (8 mm) e estribos CA-60 de Ø = 4.2mm espaçados a cada 20 cm; 
 - sapata (0,80 x 0,80 x 0,35) armada com grelha em aço CA-50 Ø = 5/16” (8 mm) 
posicionada no fundo; 
 - vigas baldrame com e = 20 cm e h = 30 cm armada com ferragem inferior e superior 
longitudinal CA-50 de Ø = 3/8" (10 mm), estribo Ø = 4.2 mm e distribuídos a cada 20 cm 
cobrimento mínimo de 3,00 cm;  
 - nivelamento da alvenaria de embasamento com bloco de concreto (14 x 19 x 29) 
assentado em argamassa 1:3 (cimento e areia grossa), após embolço impermeabilizar nas laterais 
e parte superior, afim de coibir asenção capilar da água. 
A execução da fundação será norteada pelo projeto estrutural além da observância das 
especificações contidas nas NBRs vigente de fundação e concreto armado da Associação 
Brasileira de Normas Técinas (ABNT). 
 
2.1 Agulhamento a Trado manual 
2.1.1 Materiais 
Os materiais utilizados na execução, como concreto e aço, obedecerão às especificações de 
projeto. 
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2.1.2 Equipamentos 
O equipamento a ser utilizado dependerá do método executivo.  
 
2.2 Processo Executivo 
Os agulhamentos a trado manual deverão ser executados com as dimensões e características 
indicadas no projeto. 
Os agulhamentos deverão ser escavados com os comprimentos indicados no projeto, que são 
considerados mínimos.  
 Após a liberação dos agulhamentos para concretagem, o fundo da escavação será limpo, com 
remoção de lama ou materiais estranhos ou água, e preenchido uma camada de 10cm de 
concreto magro para regularização. 
Sempre que a concretagem não for feita imediatamente após a conclusão do alargamento, 
limpeza, inspeção e regularização, uma nova inspeção deverá ser realizada. 
O concreto a ser empregado deverá estar de conformidade com as especificações de projeto e o 
controle será realizado segundo as prescrições da Prática de Construção de Estruturas de 
Concreto. 
O concreto para a execução deverá ser lançado de uma altura máxima que não provoque 
segregação do material ou danos à superfície. 
Qualquer concretagem deverá ter um fluxo contínuo, aceitando-se interrupções de, no máximo, 1 
hora. 
 
 
3 ESTRUTURAS DE CONCRETO 
3.1 Características da estrutura 
 - pilares com seção mínima de (14 x 25) de concreto armado, ferragem longitudinal CA-50 
de Ø = 5/16” (10 mm) e estribos CA-60 de (4.2 mm) espaçados a cada 20 cm conforme projeto 
estrutural com cobrimento mínimo de 2,00 cm; 
 - vigas em concreto armado com e = 14 cm e h = 30 cm armada com ferragem inferior 
longitudinal CA-50 de 3/8” (10 mm) e superior de 5/16” (8 mm), estribo de Ø = 3/16” (5 mm) e 
distribuídos conforme projeto estrutural com cobrimento mínimo de 2,00 cm; 
 - laje pré-fabricada tipo treliça com lajotas cerâmica e vigotas em concreto armado e = 10 
cm, sendo o sistema de escoramento em madeira (peças de eucalípto, longarianas de caibro); 

- fôrmas de madeiras (tábuas de pinho e = 2 cm) armada e travadas de modo a garantir a 
estanqueidade e integridade das peças de concreto; 
 - concreto deve ter no mínimo fck = 20 MPa e traço 1:2:3 (cimento portland CP II E, areia 
grossa lavada, brita 1). 
 
3.2 considerações 
Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do 
projeto estrutural. Deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais 
recente. 
Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa 
verificação, por parte da Contratada e da Fiscalização, das fôrmas e armaduras, bem como do 
exame da correta colocação de tubulações elétricas, 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 sendo permitidas mudanças em suas 
posições, a não ser com autorização do autor do projeto. Deverá ser verificada a calafetação nas 
juntas dos elementos embutidos. 



 

QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR  
QUARTO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR 

 

                                  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO                                    24 
 

    

Examinado, aprovado e de acordo:  
                  

MARCELO NOGUEIRA 
Assessor Jurídico – OAB/MG 92.150 

 

 
WALDIMIR SOARES FERREIRA, TEN CEL  

Ordenador de Despesas 
                                                         
                                                               

 

Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, 
poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças. O concreto a 
ser utilizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto. 
 
3.3 Armaduras e Acessórios 
3.3.1 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 aceito pela 
Fiscalização, de conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. 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. 
 
3.4 Processo Executivo 
3.4.1 Concreto armado 
A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo 
estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por 
superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses serviços, de acordo 
com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização. 
 
3.4.1.1 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. 
 
3.4.1.2 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. 
 
3.4.1.3 Corte 
O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico. 
 
3.4.1.4 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. 
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3.4.1.5 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 6152. 
 
 
3.4.1.6 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. 
 
 
3.4.1.7 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. 
 
3.4.2 Recebimento 
Para o recebimento dos serviços serão verificadas todas as etapas do processo executivo, 
conforme descrito no itens anteriores. 
 
3.5 Fôrmas 
3.5.1 Materiais - Concreto Armado 
Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado 
no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em 
bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira 
aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de 
materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua utilização 
seja previamente aprovada pela Fiscalização. 
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. 
 
3.5.2 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. A Fiscalização 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 
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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. 
 
3.5.2.1 Escoramento 
As fôrmas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados 
e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura superiores a 5mm. Serão 
obedecidas as prescrições contidas na Norma NBR 6118. 
 
3.5.2.2 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. 
 
3.5.2.3 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 a Fiscalização. 
 
3.5.2.4 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 Fiscalização. 
 
3.5.3 Recebimento 
Para o recebimento dos serviços, serão verificadas todas as etapas do processo executivo, 
conforme descrito nos itens anteriores. 
 
3.6 Concreto 
3.6.1 Cimento 
O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e os métodos 
de ensaio brasileiros. O cimento Portland comum atenderá à Norma NBR 5732 e o de alta 
resistência inicial à Norma NBR 5733. 
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 
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possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas 
procedências. Também deverão ser observadas as prescrições das Normas NBR 5732 e NBR 
6118. O controle de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a ordem cronológica de 
entrada no depósito. 
 
 
 
3.6.2 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. 
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. 
 
3.6.3 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. 
 
3.6.4 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 pela 
Fiscalização, 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 Fiscalização, 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 da Fiscalização, cabendo à Contratada apresentar a documentação e justificativa da 
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utilização. Deverão ser exigidos testes no caso de emprego de cimento de alto-forno e outros 
cimentos especiais. 
Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados para 
comprovação de sua adequação ao traço adotado. A Contratada efetuará, através de laboratório 
idôneo e aceito pela Fiscalização, os ensaios de controle do concreto e seus componentes de 
conformidade com as Normas Brasileiras relativas à matéria e em atendimento às solicitações da 
Fiscalização, 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 a Fiscalização, determinar os procedimentos executivos necessários para garantir 
a estabilidade da estrutura. 
 
3.6.4.1 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 e obras. 
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 da Fiscalização. No caso de concreto 
produzido em usina, a mistura deverá ser acompanhada por técnicos especialmente designados 
pela Contratada e Fiscalização. 
 
3.6.4.2 Transporte 
O concreto será transportado até às 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. 
 
3.6.4.3 Lançamento 
O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela Contratada e aprovado pela 
Fiscalização, 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 à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda e qualquer 
operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação pela Fiscalização. O 
início de cada operação de lançamento será condicionado à realização dos ensaios de abatimento 
(“Slump Test”) pela Contratada, na presença da Fiscalização, em cada betonada ou caminhão 
betoneira. 
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 pela Fiscalização. 
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 a Fiscalização 
poderá exigir a abertura de furos ou janelas para remoção da sujeira. O concreto deverá ser 
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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 mão-de-obra 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. 
 
3.6.4.4 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 da Fiscalização 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. 
 
3.6.4.5 Cura 
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 pelo menos 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. 
 
3.6.4.6 Reparos 
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No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, 
compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de 
materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalização. Registrando-se graves defeitos, 
deverá ser ouvido o autor do projeto. 
 
3.6.5 Recebimento 
Para o recebimento dos serviços, serão verificadas todas as etapas do processo executivo, de 
conformidade com os itens anteriores. 
 
3.6.6 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. 
 
 
4. ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS 
4.1 Alvenaria de Bloco Cerâmico 
Os blocos cerâmicos, também denominado 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 7170 e 
NBR 8041, 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 substancias nocivas e outras condições prejudiciais. 
 
4.2 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 e, no caso de alvenaria 
aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serão umedecidos antes 
do assentamento e aplicação das camadas de argamassa. 
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 Fiscalização. A critério da 
Fiscalização, 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 especificado pelo projeto ou Fiscalização. Neste caso, dever-se-á cuidar para que as 
superfícies de concreto aparente não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de 
argamassa utilizada no chapisco. 
Deverá ser prevista ferragem de amarração da alvenaria nos pilares, de conformidade com as 
especificações de projeto. As alvenarias não serão arrematadas junto às faces inferiores das vigas 
ou lajes. Posteriormente serão das com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3 
(não será aceito argamassa expansiva), se indicado pelo projeto ou Fiscalização. Se especificado 
no projeto ou a critério da Fiscalização, o encunhamento será realizado com tijolos recortados e 
dispostos obliquamente, com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, quando não 
especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderão ser utilizadas cunhas 
pré-moldadas de concreto em substituição aos tijolos. 
Em qualquer caso, o encunhamento somente poderá ser executado quarenta e oito horas após a 
conclusão do pano de alvenaria.  
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Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não 
encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado, conforme orientação 
do fiscal. 
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, 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. 
O encunhamento deverá ser após 15 dias, não sendo aceita argamassa expansiva. 
Vergas e contra-vergas: 
 
Para vãos relativamente pequenos (até a ordem de 1m), as contra-vergas de concreto armado 
podem apresentar altura entre 7cm e 8cm, para vãos maiores adotar alturas entre 15cm e 20cm; 
as vergas deverão possuir altura entre 15cm e 20cm para quaisquer vãos; 
as peças deverão ultrapassar os vãos, de cada lado, 25cm para peças até 1,25m, para vãos 
maiores do que 1,25m adotar trespasse de 1/5 do vão para cada lado; 
as peças deverão ser contínuas de concreto armado com o mínimo de 4 diâmetros de 6,3 mm e 
estribos de 5 mm a cada 20 cm. 
 
 
5. 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. 

5.1 Chapisco 

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os 
chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4 e 
deverão ter espessura máxima de 5mm. 
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. 
 

5.2 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 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. 
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 1:2:9, cimento e areia no traço 1:8 ou argamassa industrializada fabricada à base 
de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia que não contenha excesso de 
matéria orgânica o 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 13mm. 
 
 
6. PISOS 
Será executado o contra-piso, misturado na betoneira FCK = 15 MPa com espessura mínima de 5 
cm. 
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Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 
esquadrejamento entre paredes e contra piso. Na parte frontal, fundo e lateral esquerda do prédio 
será construída calçada perimetral em piso cimentado natado com argamassa largura de 80 cm. 
 
6.1 Processo executivo 
Preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao revestimento. Essa preparação deverá 
ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas. 
No caso de pisos sobre solo, a base será constituída por um lastro de concreto magro, com 
resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. As superfícies dos contrapisos 
serão ásperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos cerâmicos, de preferência, será 
iniciado após a conclusão das paredes e do forro ou teto da área de aplicação.  
 
 
7 COBERTURA COM TELHAS FIBROCIMENTO SOBRE ENGRADAMENTO DE MADEIRA 
7.1 Materiais 
As telhas de fibrocimento será de procedência conhecida e idônea, textura homogênea, de 
coloração uniforme e isentas de rachaduras. 
O armazenamento e o transporte das telhas e peças de acabamento, como telhas para clarabóia 
e ventilação, cumeeiras universais e articuladas, cumeeiras normais e com aspirador, cumeeiras 
“shed”, rufos para ventilação, peças terminais, placas de vedação e rufos, serão realizados de 
modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. 
As telhas serão estocadas em pilhas, calçadas de conformidade com as suas dimensões, na 
posição indicada pelo fabricante, de modo a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos. 
Todas as peças de fixação, como ganchos chatos e especiais, sem ou com rosca, parafusos, 
porcas, arruelas de PVC rígido ou flexível, serão estocadas em caixas fechadas e etiquetadas 
com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação de cada peça.  
 
7.2 Processo Executivo 
Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de madeira 
de sustentação. Se existirem irregularidades, serão realizados os ajustes necessários. Não se 
dispondo de elevador de carga, desde que o número de pavimentos da edificação não seja 
superior a três, as telhas poderão ser içadas manualmente, amarradas com cordas, na posição 
vertical. Caso se disponha de guindaste, o transporte vertical poderá ser realizado em pilhas, 
apoiadas sobre vigas metálicas ou de madeira, cujas extremidades serão utilizadas para 
amarração aos cabos de levantamento. 
No caso de telhas de fibrocimento onduladas, as peças serão assentadas parcialmente 
superpostas nas duas direções, com os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em 
função da inclinação do telhado. Nos cantos onde se encontrarem quatro telhas, as duas telhas 
intermediárias serão recortadas nos cantos justapostos. Se apenas duas telhas forem 
superpostas, os cantos não serão recortados. 
O corte das telhas será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, através de 
serrote, serra manual ou elétrica. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos 
ventos predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira. As telhas serão fixadas às estruturas 
de madeira por meio de parafusos. O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se 
simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento 
da estrutura de sustentação. 
Os furos deverão ser executados com broca, vedada a utilização de pregos ou outros dispositivos 
à percussão. Os diâmetros dos furos para a colocação dos grampos e parafusos serão 
ligeiramente maiores do que os diâmetros destes dispositivos e nunca deverão ser localizados a 
uma distância inferior a 5 cm das bordas das telhas. Deverá ser evitado o aperto dos parafusos ou 
roscas contra as telhas. 
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A pressão será suficiente para a vedação e para permitir a dilatação do material. 
As arruelas de chumbo serão colocadas com a quantidade suficiente de massa de vedação, de 
modo a garantir a sua penetração no furo durante o aperto. Os furos de fixação deverão estar 
sempre localizados na face superior das ondas das telhas. Para cada tipo de telha deverão ser 
utilizadas as peças acessórias recomendadas pelo fabricante. Se for necessário interromper os 
trabalhos de cobertura antes da sua conclusão, as últimas telhas deverão ser provisoriamente 
fixadas. 
O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira 
adequadamente apoiadas nas telhas. 
 
7.3 Recebimento 
Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a 
verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem 
como a fixação e vedação da cobertura. 
 
 
16 IMPERMEABILIZAÇÃO 
      - utilizar manta asfáltica pré-fabricada na ipermebilização das calhas; 
      - utilizar pintura com emulção asfáltica nas base (vigas baldrame e alicerce) das paredes, 
áreas molhadas dos vestiários e jardineiras. 
 
 
17 DRENAGEM 
      - para coleta e escoamento de águas pluvias será implantado sistema dotado de calhas de 
concreto interligadas por tubo de PVC 100 mm a canaletas (30 x 30 ) com grelha em concreto 
conforme especificações em projeto arquitetônico; 
       
 
 
18 LIMPEZA 
Após o término dos serviços acima especificados, proceder a limpeza do canteiro de obra. Deverá 
ser feito, periodicamente, desentulho da obra, mantendo-a sempre em perfeitas condições de 
higiene, organização e limpeza, sendo esta obrigação da contratada. 
 
 
19 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. 

 

WALDIMIR SOARES FERREIRA, TEN CEL PM 
ORDENADOR DE DESPESAS DO 4º BPM 
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ANEXO III 
 

“PLANILHA DE MATERIAIS E CUSTOS” 
PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 

 
PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 
EMPRESA : 

5ª REGIÃO DE POLÍCIA 
MILITAR 

AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO NÚCLEO DE 
ASSISTENCIA A SAÚDE (NAIS)/5ª RPM. 

LOCAL: 4º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR - UBERABA/MG DATA: 
MAIO/14 

 SERVIÇO: EDIFICAÇÃO PARCIAL DA OBRA 

ITEM DESCRIÇÃO 
UNID. 

 
QTD 

 

MÃO DE OBRA MATERIAL 
PREÇO (R$) 

UNIT. TOTAL 
1 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

UNIT TOTAL UNIT TOTAL 

1.1 
Registros e aprovação da 

obra 
VB 1 2.500,00 2.500,00   2.500,00 2.500,00 

1.2 
Mobilização do canteiro 

de obras (0,5 %) p/ obras 
valor até r$ 1.000.000,00 

UNID. 1 1.000,00 1.000,00   1.000,00 1.000,00 

1.4 
Locação da obra 

(gabarito) 
m

2 
165 3,53 583,11   6,20 583,11 

1.5 
Regularização e 

compactação terreno 
com placa vibratória 

m
2 

200 1,23 245,10   2,15 245,10 

 4.328,21 

2 INFRA-ESTRUTUTRA         

2.1 
Perfuração de estaca 

broca a trado manual D = 
300 mm 

m 35 21,45 750,75   21,45 750,75 

2.2 
Escavação manual de 

vala, sapatas, cintamento 
m

3 
25 24,31 607,75   24,31 607,75 

2.3 
Corte, dobra e armação 
de aço CA-50 D <= 12,5 

mm 
kg 1108 3,83 4.244,08   6,72 4.244,08 

2.4 
Forma e desforma em 

tábua de pinho 
m

2 
48 26,24 1.259,38   46,03 1.259,38 

2.5 
Concreto estrutural 

virado em obra FCK >= 
20 MPA, brita 1 e 2 

m
3 

32 175,33 5.610,62   307,60 5.610,62 

 
12.472,59 

 

3 SUPER ESTRUTURA         

3.1 
Forma e desforma em 

tábua de pinho 
m

2 
180 27,90 5.022,27   48,95 5.022,27 

3.2 
Corte, dobra e armação 
de aço CA-50/60 d <= 

12,5 mm 
kg 1695 3,83 6.492,53   6,72 6.492,53 

3.3 
Concreto estrutural 

usinado FCK >= 20 MPA, 
brita 1 

m
3 

55 175,33 9.643,26   307,60 9.643,26 

3.4 
Laje pré-moldada, a 

revestir, E= 4 CM, SC = 
100 KG/M2, L = 4500 M 

m
2 

165 35,26 5.817,93   61,86 5.817,93 

 26.975,99 
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4 ALVENARIA         

4.1 
Alvenaria de tijolo 

cerâmico furado E = 15 
CM, a revestir 

m
2 

610 16,94 10.333,64   29,72 10.333,64 

 10.333,64 

          

8 

COBERTURA,  
PROTEÇÕES E 

DRENAGEM 
        

8.3 
Engradamento para telha 

fibrocimento ondulado 
em madeira paraju 

m
2 

230 24,08 5.538,98   42,25 5.538,98 

8.4 
Cobertura em telha 

fibrocimento ondulada E 
= 8 mm 

m
2 

230 18,65 4.289,59   32,72 4.289,59 

8.5 

Rufo e contra-rufo de 
chapa galvanizada nº. 

24, desenvolvimento 70 
cm 

m 65 21,55 1.400,86   37,81 1.400,86 

8.6 

Calha chapa de aço 
galvanizado nr. 24 

desenvolvimento = 100 
cm 

m 32 40,41 1.293,22   70,90 1.293,22 

 12.522,64 

9 PISOS         

9.7 

Contrapiso 
desempenado, com 
argamassa 1:3, sem 

junta E = 5 cm 

m
2 

165 15,90 2.623,05   27,89 2.623,05 

 
Piso cimentado natado 

com argamassa 1:3, E = 
3cm junta 2 x 2  m 

m
2 

78 14,49 1.130,17   25,42 1.130,17 

 3.753,23 

11 
Revestimentos e 

elementos decorativos 
        

11.1 
Chapisco com 

argamassa 1:3 cimento e 
areia, a colher 

m
2 

1385 2,05 2.842,02   3,60 2.842,02 

11.2 
Emboço com argamassa 
1:2:8 cimento, cal e areia 

m
2 

1385 9,01 12.481,20   15,81 12.481,20 

 15.323,22 

 

 CUSTO DIRETO DA OBRA 85.709,53 

 BENEFÍCIOS E DESPESA INDIRETA - BDI (40 %) 34.283,81 

 PREÇO FINAL 119.993,34 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

QUINTA REGIÃO DE POLICIA MILITAR  
QUARTO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR 

 

                                  COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO                                    36 
 

    

Examinado, aprovado e de acordo:  
                  

MARCELO NOGUEIRA 
Assessor Jurídico – OAB/MG 92.150 

 

 
WALDIMIR SOARES FERREIRA, TEN CEL  

Ordenador de Despesas 
                                                         
                                                               

 

 
ANEXO IV  

“ MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL” 
 
 

PROPOSTA COMERCIAL   CARTA CONVITE  Nº 01/2014 
 (em papel timbrado da proponente) 

 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE  

Razão Social   

CNPJ   

Endereço   

Telefone/Fax   

Nome do Signatário    

Estado civil do Signatário   

Identidade do Signatário   

Nacionalidade do Signatário   

CPF do Signatário 
 

 
 

Descrição/lote/Quant. VALORES UNITÁRIOS VALORES CLOBAL 

Lote Unico 
Item: 1  Qt: 1  

contratação de serviços 
para a obra de 

ampliação e adaptação 
das instalações físicas 

do Núcleo de 
Assistência a Saúde 

(NAIS)/5ª RPM. 

 

Valor sem ICMS R$ Sem ICMS R$ 
 

Valor com ICMS R$ 
Com 
ICMS 

R$ 
 

Prazo de Entrega   

Prazo de garantia ( não inferior a 05 anos)   

Assistência Técnica  

 

Prazo de Validade da Proposta 60 (SESSENTA) dias  

Local de entrega 4º Batalhão de Polícia Militar  

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários, encargos 
sociais e fiscais, bem como frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam 
recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as 
normas e solicitações deste edital e seus anexos. 

 

Observações  

Dados bancários Agência: Conta  Banco  

 

Assinatura do Proponente 

 

 

 
Local e data. 
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2. CONDIÇÕES COMERCIAIS 

 
2.1 Local  dos serviços:   Nas Instalações do NAIS/GRS da 5ª RPM   situado a Praça 

Govoernador Magalhães Pinto, 530 Bairro Santa Fabrício – Uberaba/MG 
 
2.2 Prazo de entrega/ execução da obra: não superior a 120 (cento e vinte) dias corridos, 

contados  da data de recebimento da ordem de serviços que devera ser emitido pela SOFI 
do 4º Batalhão de Polícia Militar, após recebimento da cópia da nota de empenho a ser 
enviado a empresa. 

 

 

2.3  Garantia mínima: de acordo com os padrões de qualidade e normas pertinentes. 

 

2.4    Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de 
Administração Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em um dos bancos 
credenciados,  no prazo de  (trinta) dias corridos da data de aceitação do serviço, pela 
CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais, podendo ser dividido em até 03 
(três) parcelas conforme execução da obra. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WALDIMIR SOARES FERREIRA, TEN CEL  
Ordenador de Despesas 
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ANEXO V 
 

“MINUTA DE CONTRATO” 
 
 

CONTRATO N.º _________ 

Contrato que entre si celebram o Estado de 

Minas Gerais, por intermédio do 4º BPM e a 

empresa._________. 

O Estado de Minas Gerais, entidade de Direito Público, através da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais, neste ato representada pelo Ten Cel PM Waldimir Soares Ferreira, Comandante 
do Quarto Batalhão de Polícia Militar/ Ordenador de despesas, inscrito no CPF sob o nº tal, 
neste ato denominada CONTRATANTE, conforme delegação contida nos arts. 51 e 52 do R-
AFCA PM, e a empresa _____________ inscrita no CNPJ sob o nº _____________, Inscrição 
Estadual nº _____________, estabelecida na _____________ (rua, bairro, cidade, Cep, telefone, 
fax, e-mail), neste ato representada pelo Senhor _____________, possuidor da Cédula de 
Identidade, detentor da função de _____________, doravante denominada CONTRATADA, 
celebram entre si o presente Contrato, originário do Processo de Compra nº 1250760 22 /2014 – 
Carta Conveite nº  01/2014 e Contrato SIAD nº ___ /2014, em conformidade com a legislação 
abaixo indicada  e,  supletivamente pelos  Princípios da Teoria Geral  dos Contratos, pelas 
disposições de  Direito Privado  aplicáveis  à espécie, especialmente regido pela Lei Federal nº 
8.666//93 de 21 de junho de 1993 e alterações, mediante cláusulas e condições seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES 

CONTRATANTE: 4° Batalhão de Polícia Militar 
Endereço:  
CNPJ:  
Representante Legal:  
Nº. Polícia                   e CPF Nº  

CONTRATADA: 
Nome:  
Endereço:  
CNPJ:     Inscrição Estadual:  
Representante Legal: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF) 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

contratação de serviços para a obra de ampliação e adaptação das instalações físicas do 
Núcleo de Assistência a Saúde (NAIS)/5ª RPM dos Anexos I a VII do instrumento 
convocatório,  partes integrantes deste Edital,  sob regime de empreitada por preço global 
com fornecimento integral de material e mão-de-obra, para atender a demanda da PMMG, 
acordo com as especificações e detalhamentos consignados no Termo de Referência do 
PROCESSO LICITATÓRIO nº 1250760 00022/2014 que, juntamente com a proposta da 
CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 

O preço global do presente contrato é de R$            (          ) no qual já estão incluídas todas as 
despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo os seguintes preços unitários por 
item: 

 ESPECIFICAÇÃO SUCINTA UNITÁRIO R$ TOTAL R$ 

01    
 

 

Cláusula Quarta - DO LOCAL  E DO PRAZO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO 
MATERIAL/EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

 
A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços no prazo máximo de 120 dias corridos, 
contados a partir do recebimento da Nota de Empenho pela CONTRATADA, no endereço indicado 
no instrumento convocatório, visando a assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das 
sanções previstas na Cláusula Nona deste contrato. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de necessidade de providências por parte da CONTRATADA, os 
prazos de pagamento serão suspensos e considerado o fornecimento em atraso, sujeitando-a a 
aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e, conforme o caso, a outras sanções 
estabelecidas na Lei e neste instrumento. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA  

Conforme proposta da CONTRATADA, a execução do serviço indicado na Cláusula Segunda é 
garantida pelo período de 05 (cinco) anos, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA 
todos os reparos porventura necessários, sem prejuízo de outras condições estabelecidas no 
Instrumento Editalício que rege a presente contratação. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO 

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 credenciados pelo Estado, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da 
data de aceitação do serviço, pela CONTRATANTE, acompanhado dos documentos fiscais, 
podendo ser dividido .em até 3 (três) parcelas, conforme execução da obra. 
§ 1º - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do serviço, o prazo de pagamento será 
interrompido e reiniciado após a correção pela CONTRATADA. 
§ 2º - Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o pagamento será 
realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do vencimento e do efetivo 
pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore” do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente. 
§ 3º - Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da 
CONTRATADA, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando-se a 
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida 
atualização financeira. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas com a prestação do serviço indicado na Cláusula Segunda deste contrato correrão à 
conta das dotações orçamentárias nº 1251 10 302 172 2060 0001 449051 07 – Fonte – 49 2  bem 
como nas demais dotações e fontes de recursos previstas par o PARO 2014, correspondentes ao 
objeto licitado, neste exercício e nos exercícios futuro. 
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CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações das partes: 
 
I - Da CONTRATADA 
a) prestar o serviço objeto deste certame, quando solicitado, de acordo com os prazos e 
condições estabelecidos na proposta, no instrumento convocatório e seus anexos, contados a 
partir da data da assinatura do presente Termo Contratual; 
b) observar para transporte, quando necessário, seja ele de que tipo for, as normas adequadas 
relativas a embalagens, volumes, etc.; 
c) fornecer, juntamente com a entrega do serviço, toda a sua documentação fiscal e técnica; 
d) responsabilizar-se por todos os ônus relativos à execução do serviço a si adjudicado, inclusive 
fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino; 
e) cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
f) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE.  
g) responsabilizar-se pela assistência técnica e manutenção gratuita durante o período de 
garantia, ainda que a referida assistência técnica e manutenção sejam prestadas por outra 
empresa, conforme declarado na proposta da CONTRATADA; 
h)arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por 
ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, contratados ou prepostos, 
envolvidos na execução do contrato; 
I) aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões do valor inicial, 
atualizado, do contrato; 
J) responsabilizar-se, com foros de exclusividade, pela observância a todas as normas estatuídas 
pela legislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere aos seus empregados, 
como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qualquer autuação e 
condenação oriunda da eventual inobservância das citadas normas, aí incluídos acidentes de 
trabalho, ainda que ocorridos nas dependências do CONTRATANTE. Caso este seja chamado a 
juízo e condenado pela eventual inobservância das normas em referência, a CONTRATADA 
obriga-se a ressarci-lo do respectivo desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas 
processuais e honorários de advogado arbitrados na referida condenação; 
II - Da CONTRATANTE 
a) comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, 
imprecisão ou desconformidade verificada na execução do contrato, assinando-lhe prazo para que 
a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas; 
b) promover o recebimento provisório e o definitivo nos prazos fixados; 
c) fiscalizar a execução do contrato, através de agente ou comissão designada, do que se dará 
ciência à CONTRATADA; 
c) assegurar ao pessoal da CONTRATADA  livre acesso às instalações para a plena execução do 
contrato; 
d) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato. 
 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial deste Contrato, ensejará à aplicação das sanções previstas no 
artigo 18 do Decreto estadual nº. 44.431, de 2006, a saber:  
I - ADVERTÊNCIA ESCRITA, comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 
sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da 
adoção das necessárias medidas de correção. 
II - MULTA, nos seguintes índices percentuais: 
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a ) 5%  (cinco por cento) do valor bruto do Contrato, nas hipóteses de descumprimento do prazo 
final de conclusão da obra, imputável a comportamento culposo ou doloso da Contratada: 
b ) 5% (cinco por cento)  do valor devido pela conclusão da etapa física da obra, baseado no 
cronograma  físico e financeiro, na hipótese do seu retardamento ser imputável a comportamento 
culposo ou doloso da Contratada; 
c) 2% (dois por cento) do valor da medição da etapa física da obra em que tenha ocorrido auto de 
infração, lavrado em Diário de Obra pelo representante do Setor de Engenharia da Contratante, 
decorrente da falta de uso de uniformes e/ou equipamento de proteção individual por funcionário 
da Contratada, no canteiro da obra; 
d) 1% (um por cento) do valor da medição da etapa física da obra em que tenha ocorrido auto de 
infração lavrado em Diário de Obra pelo  representante do Setor de Engenharia da Contratante, 
decorrente da falta de sinalização da obra. 
III- SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do artigo 
6º, da Lei estadual nº 13.994, de 2001 e nos artigos 26 e 27 do Decreto estadual nº 44.431/06; 
IV - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
V - o valor da multa aplicada, nos temos do inciso II será retido dos pagamentos devidos pela 
Administração ou cobrado judicialmente, podendo ainda ser pago pela CONTRATADA à 
CONTRATANTE no prazo de 2 (dois) dias úteis.  
VI - as penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos 
órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no Contrato.  
VII - a pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de 
direitos, conforme disposto no § 3º, do artigo 18, do Decreto estadual nº 44.431/06. 
§1º - As sanções previstas no inciso I poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo 
com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis a contar da intimação do ato. 
§2º- Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de 
força maior ou caso fortuito. 
a) - Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, 
revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou 
acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes 
contratantes. 

§3º - Findo processo punitivo, caso o CONTRATADO não tenha nenhum crédito para 
pagamento em seu favor para o devido desconto, não será efetivado nenhum pagamento 
até que a CONTRATADA comprove a quitação da penalidade aplicada. 
§ 4º - As multas estipuladas no inciso II desta cláusula serão aplicadas nas demais hipóteses de 
inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
§ 5º - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, 
quando o atraso na entrega do serviço for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito 
pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das 
obrigações assumidas. 
§ 6º – Poderá a CONTRATADA ser incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, após processo administrativo 
conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar nas situações previstas 
nos artigos 24 e 25, do Decreto estadual nº 44.431/06. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização da execução deste contrato será exercida pelo Almoxarifado do 4º BPM 
representado pelo Sub Ten Marcos Gil Reis Ferreira, ao qual competirá zelar pela perfeita 
execução do pactuado, em conformidade com o previsto no edital, na proposta da CONTRATADA 
e neste instrumento. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na 
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência ao CONTRATANTE do sucedido, 
fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha 
ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total, do 
contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA. 
§ 1º - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na 
execução do ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de 
vício redibitório, como tal definido pela lei civil. 
§ 2º - O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto do 
fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus 
anexos e da proposta da CONTRATADA. 
 

Cláusula Décima Primeira– DA VIGÊNCIA 

O presente Contrato terá seu prazo de vigência até 120 dias, a partir de sua assinatura, sem 
prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula Quinta.  
PARÁGRAFO ÚNICO - Da ALTERAÇÃO 
O presente Contrato, durante seu período de vigência, poderá sofrer alterações contratuais, bem 
como acréscimos e supressões, mediante termo aditivo, nos termos do § 1º do artigo 65, da Lei 
federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Das decisões proferidas pela Administração caberão: 
I - Recurso, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos 
de aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato; 
II – Representação, por escrito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que 
não caiba recurso hierárquico; 
III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o 
ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse 
mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste 
caso a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do 
processo, sob pena de responsabilidade. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos 
incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei federal nº 8.666/93, e amigavelmente nos termos do artigo 
79, inciso II, combinado com o artigo 78 da mesma Lei. 
Parágrafo Único - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica a 
CONTRATANTE autorizada a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos 
prejuízos comprovados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS PREPOSTOS 

Fica nomeado o Nr. _________________________ Chefe do Almoxarifado do 4º BPM, como 
preposto pela PMMG e pela empresa contratada, o Sr. (ª) ___________________. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

I - A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA não importará, 
de forma alguma, em alteração contratual. 
II - É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o serviço objeto deste contrato. 
Caso a assistência e manutenção técnicas sejam, por força de previsão legal ou contratual, de 
responsabilidade de terceiro, a CONTRATADA será solidariamente responsável pelos mesmos, 
respondendo, assim, por eventuais falhas, defeitos ou danos decorrentes da mencionada 
prestação de serviços. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA PUBLICAÇÃO 

A CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma 
resumida, em obediência ao disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei federal nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste 
contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este 
contrato que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo, dele extraídas as necessárias cópias que terão o mesmo valor original. 
 
 

Uberaba/MG, _____ de ________________ de 2014. 
 
 
 
CONTRATANTE: 
 
 
CONTRATADA: 
 
 
TESTEMUNHAS:   
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

 
 

Declaro para os devidos fins de comprovação, conforme estabelecido em  no edital, que o 

Senhor _________________________________________________, representante da empresa 

__ __________________________________, visitou as instalações do NAIS/GRS da 5ª RPM, 

verificando todos os serviços a serem executados, no que se refere o edital/ carta convite 01/2014 

para a O objeto da presente licitação é contratação de serviços para a obra de ampliação e 

adaptação das instalações físicas do Núcleo de Assistência a Saúde (NAIS)/5ª RPM. 

 
 

Quartel em Uberaba/MG, ____ de _________ de 2014. 
 

 
 
 
 

________________________ 
 Representante da Empresa  

 
 
 
 

__________________________ 
Responsável pelo Almoxarifado 

 
 


