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EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2014 
MODALIDADE:   TOMADA DE PREÇOS Nº   02/2014 

1. PREÂMBULO

O ESTADO  DE MINAS GERAIS,  por  intermédio  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais, 
representada  neste  ato  pelo  Hospital  da  Polícia  Militar,  inscrito  sob  o  CNPJ  de  nº  
16.695.025/0001-97,  Inscrição Estadual  isento,  com sede na Av.  do  Contorno,  2787, 
Bairro  Santa  Efigênia,  na  cidade  de  Belo  Horizonte,  Estado  de  Minas  Gerais,  torna 
público, para conhecimento dos interessados, que em conformidade com os preceitos 
estabelecidos na Lei Federal n  8.666, de 21.06.93, com as alterações introduzidas pela  
Lei nº 8.883/94, de 09jun94, pelo Decreto nº 44.431, de 29 de dezembro 2006 e suas 
alterações  posteriores,  Lei  8.987/95  e  suas  alterações  posteriores  e  toda  legislação 
vigente aplicável no presente instrumento, e demais legislações pertinentes, bem como 
pelas condições estabelecidas pelo presente edital, fará realizar processo licitatório,  na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014 ,  tendo por  critério  de julgamento o 
MENOR PREÇO  PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DIRETOR E 
ESTUDO DE VIABILIDADE, com o fim de escolher a proposta mais vantajosa para o 
Hospital da Polícia Militar, conforme Anexo I – Termo de Referência deste instrumento 
convocatório.

ENTREGA DOS ENVELOPES – “DOCUMENTAÇÃO”  E “PROPOSTA DE PREÇOS”
LOCAL:  Av.  do  Contorno,  2787,  2º  andar,  prédio  Adm.,  Seção  de  Licitação  e 
Compras, BH/MG.
Data: até     26 /05/2014
HORA: até 09:00 horas (nove horas)

ABERTURA DOS ENVELOPES “DOCUMENTAÇÃO” 
LOCAL: Auditório do prédio Adm., 3º andar, na Av. do Contorno, 2787, BH/MG.
Data:   26 /05/2014
HORA: 09h e 15mim (nove horas e quinze minutos)

ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA DE PREÇOS” 
LOCAL: Auditório do prédio Adm., 3º andar, na Av. do Contorno, 2787, BH/MG.
Data:    03 /06/2014
HORA: 10:00 horas (dez horas)
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2- DO OBJETO

 Constitui objeto deste Termo de Referência, a elaboração do Plano Diretor, Estudo de 

Viabilidade  e  Estudos  de  Engenharia  para  futuras  Reformas,   Adequações, 

Construções e Restauração das Fachadas Tombadas do  Prédio Histórico e, tendo 

em vista essas intervenções, obtenção de diretrizes para adequações do Alvará 

Sanitário, Licenciamento Ambiental, Alvará de Funcionamento e Auto de Vistoria 

do  Corpo  de  Bombeiros,  além  de  realizar  o  Controle  de  fluxo,  bem  como  a 

confecção de projetos as built do Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

(HPM), situado à Avenida do Contorno, nº 2.787, Bairro Santa Efigênia, Município de 

Belo Horizonte – Capital,  com julgamento por menor preço, para execução no exercício 

de 2014, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo  I, IA e IB, 

parte integrante do presente edital.

2.1 – Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante:

Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÕES 
Anexo I-A PROGRAMA DE  NECESSIDADES
Anexo I-B QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Anexo II MODELO DE CREDENCIAMENTO
Anexo III ATESTADO DE VISITA TÉCNICA
Anexo IV MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
Anexo V MINUTA DE CONTRATO

2.2- DA ÁREA SOLICITANTE

Seção de Manutenção Predial do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais.

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão  participar  desta  concorrência  quaisquer  pessoas  jurídicas,  que  comprovem 
possuir  os requisitos mínimos de qualificação jurídica, regularidade fiscal,  qualificação 
técnica e econômico-financeira, conforme exigências deste edital.
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3.1. Para  consulta  e  conhecimento  dos  interessados,  cópia  deste  instrumento 
convocatório  permanecerá  a  disposição  dos  interessados  na  Seção  de  Licitação  e 
Compras  do  HPM.  Sendo  que  o  ônus  cabe  aqueles  que  retirarem  o  instrumento 
convocatório, endereço: Av. do Contorno, 2787, bairro Santa Efigênia, BH/MG, 2º andar, 
prédio Adm. Tel:. (31) 30715287/30715273/Telefax: 30715386.

3.2. Não  poderão  participar  os  interessados  que  se  encontrarem  sob  falência  ou 
concordata,  concurso  de  credores,  em  consórcio,  dissolução,  liquidação,  empresas 
estrangeiras  que  não  funcionam no  país,  nem aqueles  que  tenham sido  declarados 
inidôneos  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administração  Pública,  ou  punidos  com 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.

3.3.   A observância das vedações deste item é de inteira responsabilidade da licitante 
que, pelo descumprimento, fica sujeita às penalidades cabíveis.

Parágrafo  Único  –  Alegações  posteriores  relacionadas  com  o  desconhecimento  de 
informações e das condições locais pertinentes esta Permissão Onerosa de Uso, não 
serão consideradas para reclamações futuras. 

4 . DA IMPUGNAÇÃO 

4.1 Qualquer cidadão poderá impugnar este instrumento convocatório, no prazo legal de 
05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação, 
devendo ser dirigida à Comissão de Permanente de Licitação, e  protocolizada na Seção 
de  Licitação  e  Compras  do  HPM,  2º  andar,  Prédio  Administrativo  na Avenida  do 
Contorno,  2787,  Santa  Efigênia  BH/MG.  Horário  de  08h00min  as  12h00min  e  de 
14h00min as 18h00min às 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feiras e às 4ª feiras de 08h30min às 12h30min. 

4.2 Decairá  do  direito  de  impugnar  os  termos  do  edital  de  licitação  perante  a 
Administração, o licitante que, não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação. 

4.3 Os  questionamentos  e  impugnações  serão  disponibilizados  para  todos  os 
interessados imediatamente e serão respondidos pela Comissão de Licitação  no prazo 
de ate 3 (três) dias úteis a contar do seu recebimento, sendo também afixado a resposta 
do questionamento no quadro de selotex na parte térrea do prédio Adm. do HPM.

5-  DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

Os documentos de habilitação e a proposta de cada licitante deverão ser apresentados 
em envelopes distintos, indevassáveis e colados, sob pena de desqualificação, contendo, 
em sua parte externa, as seguintes informações:
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- “DOCUMENTAÇÃO” – ENVELOPE NR. 01
- RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
- PROCESSO LICITATÓRIO NR. 05/2014 – TOMADA DE PREÇOS NR. 02/2014 
- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO HPM
- AV.  DO CONTORNO,  2787,  2º  ANDAR,  PRÉDIO ADM.,  STª.  EFIGÊNIA,  BH/MG, 
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
- DATA DE ABERTURA:  26/05//2014. ÀS 09H15MIN

- “PROPOSTA DE PREÇOS” – ENVELOPE NR. 02
- RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO
- PROCESSO LICITATÓRIO NR. 05/2014 – TOMADA DE PREÇOS NR. 02/2014
- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO HPM
-  AV.  DO  CONTORNO,  2787,  2º  ANDAR,  PRÉDIO  ADM,  Stª.  EFIGÊNIA,  BH/MG, 
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS
- DATA DE ABERTURA: 03/06/2014  ÀS 09:00 HORAS

6- DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES

6.1-  Os  envelopes  “Documentação  e  Proposta  de  Preços  deverão  ser  entregues  na 
Seção de Licitação do Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, à Av. do 
Contorno, 2787, 2º andar, prédio Adm., bairro Santa Efigênia, BH/MG, CEP: 30.110-013, 
até a data e horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório.

6.1.1- O Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais não se responsabilizará 
por envelopes Documentos e Proposta de Preços endereçados via postal ou por outra 
forma, entregues em local diverso da Seção de Licitação e Compras, e que, por isso, não  
chegarem na data e horário previstos no preâmbulo deste instrumento convocatório.

6.1.2-  Na  seção  de  abertura  dos  envelopes  Documentação,  poderão  ser  abertos  os 
envelopes Proposta de Preços se todos os prepostos ou representante legal da empresa 
estiverem  presentes  e  desistirem,  expressamente  de  interpor  recursos  das  decisões 
referentes à fase de habilitação, nos termos do inciso III, do art. 43 e do § 1º, do art. 109  
da Lei 8.666/93.

 6.1.3- A licitante que se fizer  representar  no ato de abertura  dos envelopes,  ou na 
ocorrência  da  situação  prevista  no  art.  45,  da  Lei  8.666/93,  deverá  apresentar 
documento,  conforme modelo constante  do Anexo II,  deste  instrumento  convocatório, 
credenciando seu representante para tal fim, considerando-o com poderes para praticar 
todos os atos necessários ao procedimento licitatório, exceto os expressamente vedados, 
devendo  este  expediente  ser  entregue  com  firma  reconhecida  em  cartório,  
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acondicionado  no  envelope  Documento.  O  preposto  deverá  apresentar,  ainda, 
documento que o identifique, nas sessões de abertura dos envelopes:
 
6.1.3.1- Considere  com  representante  qualquer  pessoa  credenciada  pela  licitante, 
mediante contrato, procuração ou documento equivalente, para manifestar em seu nome;

6.1.3.2- O representante credenciado poderá usar da palavra, apresentar manifestações, 
assinar atas, bem como renunciar ao direito de interpor recurso;

6.1.3.3- As  licitantes  deverão apresentar,  por  escrito,  as  manifestações que julgarem 
necessárias, as quais serão anexadas as atas das sessões de abertura dos envelopes 
Documentação e Proposta de Preços. 

7- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

7.1- Regularidade Jurídica: 

7.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

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

7.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de 
prova de diretoria em exercício; 

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

7.2 –  Regularidade Fiscal: 

7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

7.2.2. 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;

7.2.3.  Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica 
Federal;
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7.2.4. 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 pagamento do débito, quando em litígio; 

7.2.5.  Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual  do domicílio  ou sede do 
licitante; 

7.2.6.  Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
licitante. 

7.3  -  Qualificação Econômico-Financeira  

Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial, expedida pelo cartório distribuidor 
da comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução da pessoa física, no máximo 90 
(noventa) dias antes da data prevista para entrega dos envelopes.

7.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.4.1. Comprovação  pela  empresa  licitante  de  capacidade  para  desempenho  de 
atividade, pertinente e compatível com o objeto da Licitação, que poderá ser realizado 
através de atestados fornecidos por pessoas de direito público ou privado devidamente 
registrado nas entidades profissionais competentes, bem como da qualificação de cada 
um dos membros das equipes técnicas que se responsabilizarão pelos trabalhos.

7.4.2. Certidão de registro e quitação no Conselho profissional competente de sua sede 

ou domicílio;

7.4.3 – Alvará de Localização e Funcionamento,  em vigor na data de abertura dos 
envelopes de documentação, ambos expedidos pelo Município do local das instalações.

7.5.  Juntamente  com  os  documentos  referidos  neste  item  e  suas  respectivas  
seções  anteriores,  serão apresentadas  para  fins  de  habilitação,  as  declarações  
conforme o modelo a seguir:

DECLARAÇÃO

Declaro, para devidos fins, junto ao Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas 
gerais  –  CAGEF,  sob  as  penas  da  lei,  que  as  informações  abaixo  sobre  o 
fornecedor,  .................................,   CNPJ  nº  ........................................,  são  firmes  e 
verdadeiras:
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1- Na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores 
de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na 
condição de aprendiz, na forma da lei;

2- Até a presente data, todas as informações constantes da base de dados do Cadastro  
Geral  de  Fornecedores  do  Portal  de  Compras  do  Estado  de  Minas  Gerais  são 
verdadeiras e exprimem a atual situação do fornecedor, comprovada pelos documentos 
apresentados ao setor de cadastramento de fornecedores;

3-  Até  a  presente  data,  não  possui  nenhum  impedimento  para  contratar  com  a 
Administração  Publica,  não  foi  declarado  inidôneo  por  qualquer  ente  federado  em 
qualquer das esferas da Administração Publica;

                       Declaro, ainda, compromisso de informar formalmente ao CAGEF a 
ocorrência de qualquer fato impeditivo ou posterior a esta declaração  que interfira nos 
dados constantes dos registros cadastrais do estado de Minas Gerais.

Belo Horizonte, ....... de .................. de 2014.

________________________________________________
Nome/assinatura do sócio procurador ou representante legal

7.6 -  O licitante inscrito  no Cadastro Geral  de Fornecedores da SEPLAG/MG  poderá 
substituir os documentos dos itens 7.1.1 a 7.1.3, 7.2.1 a 7.2.5, 7.3   (exceto 7.2.6 - quanto   
a  inscrição  e  a  regularidade   Municipal  e  o  7.1.4)  ,   pelo  Certificado  de  Registro 
Cadastral,  observando que na hipótese dos documentos nele indicados estarem com 
prazos vencidos, deverá apresentar outros, com validade em vigor, observado o Decreto 
Estadual n º 44.431 de 29 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores. 

7.7 -    Nas   aquisições  públicas,   a   comprovação   de regularidade  fiscal   das 
pequenas empresas somente  será  exigida para  efeito  de assinatura do contrato, e não 
como condição  para participação na licitação.
   
§  1º -   Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,   será 
assegurado   prazo   de   dois   dias   úteis   para   sua  regularização   pelo  licitante,  
prorrogável por igual  período,  se assim  expressamente previsto no edital, com início no 
dia em  que proponente for declarado vencedor do certame, observado o disposto no art. 
110 da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993.

§  2º-  Serão  analisados  no  certificado  somente  os  documentos  exigidos  para  este 
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos, mesmo que estejam com 
validade expirada.
   
 Aprovado em  04/05/2014
Ronan Queiroz Souza                                                                    Renato Penha de Oliveira, Maj  PM
118.346  OAB/MG                                                                               Ordenador de Despesas
                                                                                                                        



HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
AVENIDA DO CONTORNO, 2787 – SANTA EFIGÊNIA 

BELO HORIZONTE / MG  – CEP : 30.110-013
TELEFONE: 3071 5273/30715287 -TELEFAX: (31) 3071-5386

hpm-licitacompras@pmmg.mg.gov.br
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

§ 3°- Qualquer documento que for substituído por ordem judicial, deverá ser apresentada 
cópia  de  inteiro  teor  da  decisão  prolatada,  devidamente  autenticada  pela  vara 
correspondente,  cópia  também  autenticada  da  movimentação  interna  quanto  à 
publicação, se houver, bem como, a última movimentação oficial, em data atualizada do 
processo judicial. 

§  4°-   Os  documentos  emitidos  pela  INTERNET,  somente  serão  aceitos  se  estiver 
impresso  o  “site” que  o  disponibilizou  e  houver  a  possibilidade  verificação  de  sua 
veracidade. 

§ 5°-  Todos os documentos deverão estar com prazo de validade em vigor na data da 
abertura dos envelopes de habilitação. Caso o documento não especifique o prazo de 
validade, considerar-se-á válido pelo prazo de 90 (noventa) dias contados a partir de sua 
expedição/emissão. 

§ 6º-  Toda a documentação apresentada pelos interessados, para fins de habilitação, 
deverá pertencer à empresa (filial ou matriz) que efetivamente fornecerá o objeto da 
licitação,  ou  seja,  o  número  de  inscrição  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Jurídica 
(CNPJ),  deverá  ser  o  mesmo  em  todos  os  documentos,  com  a  seguinte  exceção: 
quando o licitante apresentar-se como filial, poderão ser apresentados com o CNPJ da 
empresa  matriz,  CND relativa  ao  INSS,  relativo  ao  FGTS,  desde  que  o  interessado 
comprove que o recolhimento do INSS e do FGTS é realizado de forma centralizada, 
onde é feito o recolhimento centralizado.

§ 7º Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial,  desde que os respectivos 
originais sejam apresentados na sessão de abertura dos envelopes Documentação para 
autenticação pela Comissão Permanente  de Licitação.

§  8º Os  documentos  mencionados  na  habilitação  não  poderão  ser  substituídos  por 
qualquer tipo de protocolo ou apresentados por meio de cópias em fac-símile, mesmo 
autenticadas.

§ 9º  A ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em 
desacordo  com  o  previsto  no  item  7  (sete)  e  seguintes,  Inabilitará  a  proponente, 
impossibilitando a abertura do envelope Proposta de Preços respectivos.

§ 10º  Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

§  11°  Será  considerada  vencida  a  fase  de  habilitação  quando  todos  os  licitantes 
participantes do certame desistirem da faculdade de recorrer, ou quando transcorrido o 
prazo, não houver interposição de recursos, ou, ainda quando, em havendo, forem estes 
apreciados.
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8   – DA PROPOSTA DE PREÇOS  

8.1- A proposta deverá ser apresentada  em duas vias,  processadas em computador, 
com  identificação  da  empresa  proponente,  nr.  do  CNPJ  e  assinada  pelo  seu 
representante  legal  ou  credenciado,  devidamente  identificado  e  qualificado,  dela 
constando obrigatoriamente:  

8.1.1- Descrição do objeto e de todas as especificações técnicas contidas no Anexo 
I,I “A”, I “B” – Termo de Referência.

8.1.2-  Indicação  da  Melhor  Oferta  de  Preço  e  técnica  da  Prestação  de  serviços 
técnicos  especializados  na  elaboração  de  projetos  e  o  valor  global  desta,  que 
deverá ter como referência o descrito no Anexo I deste edital. 

8.1.3- Indicação do prazo para início do atendimento que não poderá ser  superior a 
05(cinco)  dias úteis,  contados da data de publicação do extrato do contrato no 
Diário Oficial do Estado.

8.1.4- Os preços deverão ser expressos em moeda corrente do país, com 2 (duas) casas 
decimais após a vírgula, sendo desconsiderada, para efeitos de julgamento a terceira 
casa decimal;

8.1.6- Indicação do prazo de validade da proposta, que deverá ser de no mínimo 60 
(sessenta) dias, a partir da sua apresentação;

8.1.5- No  caso  de  divergência  entre  o  valor  expresso  por  numeral  e  por  extenso, 
prevalecerá o por extenso;

8.1.6- Os valores deverão ser cotados  no valor global, devendo ser considerados todos 
os prazos de execução nos termos e locais estatuídos neste instrumento convocatório,  
observando-se o Anexo I,  incluídos os valores de quaisquer gastos, despesas, fretes, 
ônus previdenciários e trabalhistas, tributos, seguros e outros encargos acessórios;

§ 1º- A adjudicação far-se-á pelo Melhor preço e técnica na prestação dos serviços, 
objeto do contrato.

§2º- A apresentação da proposta, por parte da licitante, significa pleno conhecimento e in-
tegral concordância com as cláusulas e condições desta licitação e total sujeição à legis-
lação pertinente.
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9 - DO JULGAMENTO

9.1 Para  o  julgamento  da  proposta  mais  vantajosa,  levar-se-á  em conta,  como fator 
determinante,  a  MENOR  OFERTA  DE  PREÇO,  desde  que  observadas  as 
especificações, prazos e outras condições estabelecidas neste instrumento convocatório 
e na legislação pertinente:

9.1.1 - No caso de empate será adotado o disposto no art 44, da Lei Complementar nº  
123/06,  adotando  como  critério  de  desempate,  preferência  de  contratação  para  as 
microempresas e empresas  de pequeno porte, observando também o parágrafo primeiro 
do mesmo artigo; 
9.1.2. Em caso  de  absoluta  igualdade  de  valores,  far-se-á  o  desempate  através  de 
sorteio,  na   presença dos licitantes,  observando-se o parágrafo  2º  do  art.  45  da Lei 
8.666/93;

9.1.3-  Constatado  o  atendimento  pleno  às  exigências  editalícias,  será  declarado  o 
proponente vencedor,  sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta 
vencedora,  o  Ordenador  de  Despesas  fará  a  adjudicação  e  a  homologação  ao 
proponente vencedor. 

9.2- Será desclassificada a Proposta que:

9.2.1- Não atenda aos requisitos deste instrumento convocatório;

9.2.2- Apresente preços simbólicos,  irrisórios ou de valor  zero, incompatíveis  com os 
preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos super 
estimados ou manifestamente inexeqüíveis, assim considerados nos termos dos disposto 
no § 3º do art. 44 e incisos I e II do art. 48 da Lei 8.666/93;

9.2.3 - Apresente preço baseado em outra(s) proposta(s), inclusive com o oferecimento 
de redução sobre a de melhor valor;
9.2.4 - Contenha em seu texto rasuras, emendas, borrões, entrelinhas, irregularidade ou 
defeito de linguagem capazes de dificultar o julgamento;

9.2.5 - Não cumpra os prazos e demais exigências estabelecidas nas diligências;

9.2.6- For omissa, vaga, imprecisa, apresentar irregularidades ou defeitos que dificultem 
o seu julgamento;

9.2.7- Contiver quaisquer limitações, reservas ou condições em desacordo com este 
Edital e seus anexos;
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9.2.8- Não contiver informações suficientes para a perfeita identificação e qualificação do 
objeto ofertado;

9.2.9-  Comissão  Permanente  de  Licitação  poderá,  no  julgamento  das  propostas, 
desconsiderar evidentes falhas formais sanáveis e que não afetem o seu conteúdo;

9.2.10- A proposta que omitir o prazo de validade previsto no item 8.1.4, deste instrumen-
to convocatório, será entendida como válida pelo período de 60 (sessenta) dias corridos.

10 – DA ENTREGA

10.1-  O setor  responsável  para receber,  autorizar,  conferir  e  fiscalizar o objeto desta 
licitação  será  o  chefe  da  Seção  de  Manutenção  Predial  do  HPM,  a  CPARM deverá 
observar os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.

10.2- O Hospital da Polícia Militar reserva-se o direito de não receber o objeto em desa-
cordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e apli -
car o disposto no art. 24, inciso XI, da Lei 8.666/93.

10.3. A Garantia do serviço será de 5 (cinco) anos contados a partir da entrega definitiva 

do serviço objeto da licitação.

11 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem prestados pela licitante adjudicatária, obedecerão às condições es-
tabelecidas em sua proposta comercial bem como pelas cláusulas constantes do contra-
to,  Anexo V, a este instrumento convocatório.

12- DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO

12.1- O contrato a ser firmado com a licitante adjudicatária incluirá as condições estabele-
cidas neste instrumento convocatório e em seus anexos, necessárias à fiel execução do 
objeto desta licitação.

12.2- O prazo de vigência do contrato será de 12(doze), a contar do recebimento definiti-
vo do serviço, objeto do contrato;
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12.3- Encerrado o procedimento licitatório, o licitante adjudicatário deverá, por meio de 
seu representante legal, assinar o contrato conforme a proposta aceita, no prazo máximo 
de 5 (cinco) dias úteis a contar da comunicação por escrito.

 12.4-  Caso  o  adjudicatário  não apresente  situação  regular  no  ato  da  assinatura  do 
contrato  ou  recuse-se  a  assiná-lo/retirá-lo,  serão  convocados  os  licitantes 
remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato. Situação 
idêntica será observada, quando da elaboração da nota de empenho ou recusa na sua 
retirada.

13- DA RESCISÃO DO CONTRATO

13.1- O contrato poderá ser rescindido judicialmente ou extrajudicialmente, por ato unila-
teral, escrito, da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do 
art. 78, da Lei 8.666/93.

13.2- Nos casos de rescisão extrajudicial por ato unilateral, a contratada será notificada, 
em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

14- DO PAGAMENTO

4.1 O  pagamento  será  efetuado  em  parcelas  de  acordo  com  o  serviço  executado,  

através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG,  em valores que 

reflitam os serviços executados, até 30 dias corridos da data da execução da prestação 

do  serviço   ou  recebimento  definitivo, por  meio  de  ordem  bancária  emitida  por 

processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo 

Estado, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) – DANFE – ou 

na(s) Nota(s) Fiscal (is), devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.

4.1.1 O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com o serviço e deverá realizar a 

verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e 

(o destinatário  tem à disposição o aplicativo “visualizador”,  desenvolvido pela Receita 

Federal do Brasil)  e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta 

eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e. 
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14.1.1 O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com a nota de empenho e deverá 

realizar a verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital  

da NF-e (o destinatário tem à disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela 

Receita Federal  do Brasil)  e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante 

consulta eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.

14.1.2 O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo gestor.

14.1.3  As  Notas  Fiscais  que  apresentarem  incorreções  serão  devolvidas  à 

CONTRATADA  e  o  prazo  para  o  pagamento  passará  a  correr  a  partir  da  data  da  

reapresentação do documento, considerado válido pelo CONTRATANTE.

14.2 O  pagamento  fica  condicionado  à  regularidade  da  CONTRATADA  perante  o 

CAGEF, garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

14.2.1 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua 

situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a 

contagem a partir da data de sua regularização.

14.3 Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento 

eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – 

telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7999 

(para outras localidades e celular) ou ainda através da Seção de Orçamentos e Finanças 

do Hospital da Polícia Militar, Av. do Contorno, 2787 Belo Horizonte/MG..Telefone: (31) 

3071-5219.

14.4 A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da(s) dotação orçamentária:  

1251.10.302.172.2060.0001.44.90.51.01.049-2, neste exercício financeiro, com recursos 

oriundos do Tesouro Estadual. 

15– DAS SANÇÕES  ADMINISTRATIVAS

15.1. A recusa do adjudicatário em executar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo 
CONTRATANTE,  bem  como  o  atraso  e  a  inexecução  parcial  ou  total  do  contrato 
caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das 
seguintes sanções pelo CONTRATANTE, conforme Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de 
janeiro de 2012:
15.1.1.Advertência por escrito;
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15.1.2 Multa, conforme os limites máximos abaixo:

15.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o va-

lor do fornecimento não realizado;

15.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso 

de recusa do adjudicatário em retirar a Nota de Empenho, no prazo estipulado no instru -

mento convocatório;

15.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que 

o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 

especificações contratadas;

15.1.3 .Impedimento de  licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, por 

prazo não inferior a 05(cinco) anos em caso de recusa do adjudicatário em retirar o Con-

trato ou  Nota de Empenho, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a pro-

posta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo  ou co-

meter fraude fiscal , sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das de -

mais cominações legais;

15.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuí-

zos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do 

Decreto Estadual nº 45.902/2012.

15.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total  ou parcial 

das obrigações contratuais: 

15.2.1  Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 

prevista em contrato ou instrumento equivalente;

15.2.2  Retardamento  imotivado  de  fornecimento  de  bens,  da  execução  de  obra,  de 

serviço ou de suas parcelas;
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15.2.3  Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração Pública Estadual;

15.2.4 Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada 

para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

15.2.5 Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

15.2.6 Prestação de serviço de baixa qualidade.

15.3 A  sanção  de  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  às  demais  sanções 

previstas no item 15.1.

15.4 A  multa  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela 

CONTRATADA.

15.5 As sanções relacionadas nos itens  15.1.3 e 15.1.4 também poderão ser aplicadas 

àquele que:

15.5.1 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

15.5.2 Apresentar declaração ou documentação falsa;

15.5.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

15.5.4 Não mantiver a proposta;

15.5.5 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

15.5.6 Comportar-se de modo inidôneo;

14.5.7 Cometer fraude fiscal.

15.6 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-

se  a  ampla  defesa  e  o  contraditório  de  acordo  com o  disposto  na  Lei  Estadual  nº. 

15.184/2002 e no Decreto Estadual nº 45.902/2012.

15.7 As sanções relacionadas nos itens 15.1.3 e 15.1.4 serão obrigatoriamente registra-

das no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública Estadual - CAFIMP. 

16 - DOS RECURSOS

16.1- Dos atos da Comissão Permanente Licitação caberão recursos nos termos do art. 
109 da lei 8.666/93, após divulgação do resultado:
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16.2- Qualquer recurso relativo a esta licitação deverá ser interposto nos prazos legais 
dirigido ao Ordenador de Despesas do Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação, podendo ser enviado pelo 
fax: 3071-5287; e posteriormente protocolizados na Seção de Licitação e Compras deste 
nosocômio, nos horários de 08h00min as 12h00min e de 14h00min as 18h00min às 2ª, 
3ª, 5ª e 6ª feiras e às 4ª feiras de 08h30min às 12h30min., na Av. do Contorno, 2787, 2º 
andar, prédio Adm., bairro Santa Efigênia BH/MG. 

16.3- Interposto o recurso, dele será dada ciência às licitantes, através de publicação no 
Diário Oficial do Estado, será também fixado no quadro de avisos deste órgão, prédio 
Adm. do HPM, na parte térrea, ou mediante outra forma de publicidade admitida em lei,  
que poderão impugná-la no prazo previsto no art. 109 da lei 8.666/93

16.4 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

16.5- Deverá se comprovado o poder de representação legal do signatário do instrumento 
de recurso ou das impugnações aos recursos e aos termos do instrumento convocatório.

17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1- Para análise da documentação e/ou proposta, a Comissão Permanente de Licitação 
poderá promover diligências, para fins de esclarecimento, conforme disposto no § 3º, do 
art. 43, da Lei nr. 8.666/93, cujos documentos deverão ser apresentados em original ou  
em cópia autenticada por cartório:

17.2- Se a empresa considerada vencedora deixar de assinar o contrato no prazo de 
05(cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha 
solicitado prorrogação de prazo, mediante justificativa, por escrito, e aceita pelo HPM, 
poderá ser convocada a licitante remanescente, na ordem de classificação, para fazê-lo 
em  igual  prazo  e  nas  mesmas  condições  propostas,  podendo  optar  por  revogar  a 
licitação,  nos  termos  do  art.  64,  §2º,  da  lei  8.666/93,  sem prejuízo  das  penalidades 
cabíveis.

17.3- Toda  documentação  apresentada  neste  ato  convocatório  e  seus  anexos  são 
complementares  entre  si,  de  modo  que  qualquer  detalhe  que  se  mencione  em  um 
documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido.

17.4- Uma vez incluído no processo licitatório, nenhum documento será devolvido, salvo 
tratar-se dos envelopes Proposta de Preços das licitantes Inabilitadas.
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17.5- Conforme disposições legais, os preços são irreajustáveis e sobre eles não incidirá 
correção monetária, pelo prazo de 12(doze) meses, a contar da data de assinatura do 
contrato.

 

Belo Horizonte, 07 abril de 2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Alexandre Ferreira da Silva,  2º Ten. PM
Presidente

Cláudio Márcio da Silva, 1° Sgt PM
Membro

Joaquim  Leite Dias, 3º Sgt  PM
Membro

Lilian Grace Souza Moraes Domingues, F. Civil
Membro

Rosângela Maria de Oliveira, F. Civil
Secretária
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                              ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

 Constitui objeto deste Termo de Referência, a elaboração do Plano Diretor, Estudo de 

Viabilidade  e  Estudos  de  Engenharia  para  futuras  Reformas,   Adequações, 

Construções e Restauração das Fachadas Tombadas do  Prédio Histórico e, tendo 

em vista essas intervenções, obtenção de diretrizes para adequações do Alvará 

Sanitário, Licenciamento Ambiental, Alvará de Funcionamento e Auto de Vistoria 

do  Corpo  de  Bombeiros,  além  de  realizar  o  Controle  de  fluxo,  bem  como  a 

confecção de projetos as built do Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

(HPM), situado à Avenida do Contorno, nº 2.787, Bairro Santa Efigênia, Município de 

Belo Horizonte – Capital,  com julgamento por menor preço, para execução no exercício 

de 2014, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo  I, IA e IB, 

parte integrante do presente edital.

2. JUSTIFICATIVA PARA ELABORAÇÃO DO OBJETO

2.1. O estudo de viabilidade e a confecção de projetos As Built são condições sine qua 

non para execução de projetos de reforma e ampliação as quais intencionam expandir e 

melhorar a  prestação de assistência hospitalar e ambulatorial do HPM, em estrutura, 

qualidade e eficiência, aos Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais bem como 

seus dependentes, tendo em vista, o continuo crescimento do número de beneficiários. 

2.2. Para restaurar a edificação tombada, é preciso um Estudo de Viabilidade procurando 

obter  diretrizes  a  serem  seguidas  visando  a  preservação  da  fachada  histórica,  a 

conservando para esta geração e também para as futuras, não só dos Policiais Militares  

e Bombeiros Militares, mas também a população brasileira, especialmente a mineira .

2.3.  A elaboração do Plano Diretor, do Estudo de Viabilidade e Estudos de Engenharia 

promoverá a análise técnica e soluções de engenharia e arquitetura que atenderão à 
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demanda do HPM, permitindo a execução das obras de reforma, adequação, construção 

e restauração,  em conformidade com as normas técnicas cabíveis  e  aplicáveis,  bem 

como as legislações pertinentes, que permitirão alcançar o objetivo de se executar a 

mesma com maior precisão, praticidade, qualidade, melhor preço e custo final dentro da 

disponibilidade de recurso financeiro desta Instituição.

2.4. A partir das diretrizes para adequação dos Alvarás de Funcionamento e Sanitário,  

Licenciamento ambiental e Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros o Hospital da Polícia  

Militar terá as coordenadas para promover, postumamente as reformas e ampliações, o 

funcionamento legal do novo hospital.

2.5. Os diretrizes para o controle de fluxo promoverão maior segurança ao Hospital e 

melhorias em acessibilidade indispensáveis para um atendimento com excelência.

2.6 Todos os estudos, diretrizes, planos e projetos aqui descritos podem ser realizados, 

com  um  todo,  por  uma  empresa  de  Arquitetura  e/ou  Engenharia  de  consultoria  e 

planejamento,  além  de  serem  agrupados  cronologicamente como  preliminares  à 

confecção  de  projetos  Executivos  de  Arquitetura  e  à  realização  das  intervenções 

construtivas nos prédios do HPM. Sendo assim, todos os serviços deste objeto podem 

ser reunidos em um só edital.   

3. ESCOPO BÁSICO

 Este Termo de Referência se destina à elaboração do Estudo de Viabilidade, Estudos de 

Engenharia  e  do  plano  diretor  para  avaliarem  técnica,  física  e  economicamente  a 

possibilidade de execução das futuras reformas, adequações, construções e restauração 

das Fachadas Tombadas tendo como parâmetro o Programa de Necessidades do HPM. 

Tendo  em  vista  essas  alterações,  obter  diretrizes  para  a  futura  adequação  do  o 

Licenciamento  Ambiental,  Alvará  Sanitário  e  de  Funcionamento,  AVCB,  bem  como 

realizar projetos de As Built de todos os prédios.
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4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA   

4.1. Documentos  pertencentes  ao  HPM,  que  estarão  à  disposição  das  licitantes 

interessadas:

a)Programa de Necessidades;

b)Documentos técnicos existentes, em meio físico e/ou digital, elaborados por empresas 

contratadas pelo HPM,ou comissões formadas por funcionários do HPM :

b.1. Projetos de Arquitetura e Complementares;

b.2. Levantamento Planialtimétrico mais recente;

b.3. Croqui de Situação;

b.4. Registro Fotográfico das Fachadas Tombadas;

b.5. Registro de Sondagem mais recente;

4.2. Os projetos e documentos enumerados no subitem 4.1, estarão à disposição das 

licitantes  interessadas,  que  deverão  arcar  com  o  ônus  da  produção  de  cópias 

digitalizadas, xerox/heliográficas, dos mesmos, se for necessário.

5. HISTÓRICO

  A edificação do Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira da Polícia Militar (HPM), em 

Belo Horizonte, situada na Avenida do Contorno, nº 2787, foi construída entre 1946 a 

1949.  E,  desde  então,  vem modernizando  e  expandindo  a  sua  estrutura  física  para 

melhorar  a  sua capacidade nos atendimentos.  Em 1971,  aconteceu a  construção do 

Bloco Cirúrgico  e  do  Pronto  Atendimento  (  PA).  Em 2000  reforma do PA.  Em 2001 

reforma  do  Bloco  Cirúrgico  e  da  Central  de  Materiais  Esterilizados,  onde  foram 

reformadas  as  salas  cirúrgicas,  áreas  administrativas  e  de  apoio  ao  paciente  e 

reestruturação da  Unidade de  Internação  Masculina.  A construção do muro  limítrofe, 

aconteceu no ano de 2002, bem como, a reforma das enfermarias com a inauguração da 

ala Feminina ( Clínica Cirúrgica). No ano de 2003, construção do prédio de Serviço e 

Nutrição e Dietética. Em 2004 aconteceu a Reforma dos apartamentos, adequação da 

rampa de acesso à Unidade de Internação e construção do fosso para o elevador de 
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maca. Em 2006, foi entregue a nova Clínica de Imagem, endoscopia Digestiva e Pronto 

Atendimento  Adulto  e  Pediátrico.  O  prédio  administrativo  foi  inaugurado  em  2007, 

possibilitando  a  construção  do  CTI.  E  ainda,  neste  ano  aconteceu  a  restauração  do 

telhado e da fachada da edificação histórica.  Em 21 de dezembro de 2011 foi inaugurado 

as  novas  instalações  do  Hospital  com  a  construção  dos  prédios  de  serviços  e  de 

ambulatórios que ampliou a capacidade e melhorou a qualidade dos atendimentos.

 A edificação a ser  restaurada faz parte  da História  de Belo Horizonte,  e  por  isto  é 

considerada um bem a ser protegido pela Prefeitura de Belo Horizonte.

 A importância de se conservar uma edificação, considerada parte do patrimônio, está no 

fato desta se constituir registro material da cultura, da expressão artística, da forma de 

pensar e sentir de uma comunidade em determinada época e lugar, um registro da sua 

história, dos saberes, das técnicas e instrumentos que se utilizava. Desta forma, torna-se 

não  só  necessário,  mas  imprescindível,  a  preservação  da  mesma.  E,  a  preservação 

engloba de maneira mais ampla, todas as ações que beneficiam a manutenção do bem 

cultural.  A  conservação  visa  interromper  os  processos  de  deteriorização,  conferindo 

estabilidade à obra. A restauração busca não apenas conferir-lhe esta estabilidade, mas 

recuperar, o mais possível, as informações nela contidas.

 A restauração e a reforma da edificação histórica tem como objetivo revitalizá-la e dotá-

la de toda a infraestrutura técnica e operacional para o funcionamento do Hospital.

 O Hospital da Polícia Militar é uma unidade de execução e apoio, constitui-se referência 

regional e microrregional da rede orgânica para cuidados secundários e terciários aos 

usuários do Sistema de Saúde da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares e Instituto 

de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM).

Para cumprir esta atribuição, alinhando-se às ações ao Plano Diretor de Assistência à 

Saúde  do  SISAU,  o  HPM  está  dando  continuidade  ao  seu  processo  de 

redimensionamento e ampliação dos serviços de alta complexidade no que se refere aos 

recursos  logísticos,  tecnológicos  e  redefinição  da  área  física  instalada,  recentemente 

modificada com a separação da unidade ambulatorial da unidade de internação, pronto 

atendimento e unidade de apoio e diagnóstico (laboratório e clínica de imagens). Essas 
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atividades, somadas às já implementadas, irão garantir que o Hospital da Polícia Militar  

atinja sua Visão: “Ser o Hospital de primeira escolha pela excelência na prestação de 

serviços à saúde“. 

6. CONCEITOS E TERMINOLOGIAS  

Para os estritos efeitos deste documento, são adotadas as seguintes definições:

6.1. Estudo de Viabilidade

 Estudo efetuado para assegurar a viabilidade técnica a partir dos dados levantados no 

Programa de Necessidades. Este estudo visa a tomada de decisão e a sugestão de 

alternativas apropriadas para futura concretização de projetos, levando em consideração 

quesitos técnicos, físicos e financeiros. O estudo deverá reunir informações gerenciadas 

para a provável promoção da ampliação e reforma do Hospital, a partir de relatórios e 

documentos  contendo  todos  os  dados  técnicos  os  quais  auxiliarão  na  escolha  da 

estratégia mais assertiva a ser adotada, objetivando a solução de problemas existentes,  

bem como a possível realização de um empreendimento que deverá gerar benefícios ao 

usuário. 

6.2. Programa de Necessidades

 Conjunto de características e condições necessárias ao desenvolvimento das atividades 

dos usuários da edificação que,  adequadamente consideradas,  definem e originam a 

proposição para o empreendimento a ser realizado. Deve conter a listagem de todos os 

ambientes necessários ao desenvolvimento dessas atividades. O Estudo de Viabilidade 

deverá ser realizado com base neste documento e nas informações deste Termo acerca 

das aspirações do HPM. 

6.3 Alvará Sanitário

 O Alvará Sanitário é o documento fornecido pela autoridade sanitária que autoriza o 

funcionamento dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário. 
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6.4 Licenciamento Ambiental

 Procedimento  administrativo  pelo  qual  o  órgão  ambiental  competente  licencia  a 

localização,  instalação,  ampliação  e  a  operação  de  empreendimentos  e  atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras 

ou  daquelas  que,  sob  qualquer  forma,  possam  causar  degradação  ambiental,  

considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao 

caso. 

6.5 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (A. V. C. B.) é o documento emitido pelo Corpo 

de Bombeiros da Policia Militar do Estado de Minas Gerais (CBPMMG) certificando que, 

durante a vistoria, a edificação possuía as condições de segurança contra incêndio (É um 

conjunto de medidas estruturais, técnicas e organizacionais integradas para garantir a  

edificação um nível  ótimo de proteção no segmento de segurança contra incêndios e 

pânico.), previstas pela legislação e constantes no processo, estabelecendo um período 

de revalidação. 

6.6 Projetos As Built

 Levantamento  em  campo  e  junto  aos  instaladores  da  unidade,  para  se  verificar 

mudanças  no  que  está  implantado  com  o  seu  correspondente  em  projeto,  visando 

adequar o que está em campo para o projeto.  As-built  é uma expressão inglesa que 

significa “como construído”, isto é, a situação ou o estado como foi construído o projeto.  

Na arquitetura e na engenharia,  “as built”  refere-se a um levantamento das medidas 

existentes,  transformando  em  desenhos  técnicos  todas  as  informações  encontradas 

relacionadas. 

6.7 Plano Diretor

 Levantamento e análise da situação das edificações para, com o auxílio de ferramenta 

informatizada,  elaborar  propostas  de  intervenções,  contemplando  planejamento  e 

execução  de  obras  novas,  adaptações,  reparos  e  melhorias,  dentro  de  padrões 

quantitativos e qualitativos pré-determinados.
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6.8 Estudo de Impacto de Vizinhança (Alvará de Funcionamento)

 O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) é um instrumento de planejamento e gestão 

urbana, instituído pelo Estatuto da Cidade – Lei Federal nº10.257/01 e, no município de 

Belo Horizonte por seu Plano Diretor, Lei 7.165/96, quando alterado pela Lei n° 9.959/10. 

Este  instrumento  consiste,  sinteticamente,  no  conhecimento  de  impactos  que 

empreendimentos geram ao seu entorno, em decorrência de seu porte ou das atividades 

nele exercidas. A partir deste conhecimento, são traçadas diretrizes que visam mitigar os 

impactos,  de  modo  a  proporcionar  melhores  condições  de  habitabilidade,  conforto  e 

segurança à vizinhança. 

6.9  Estudos de Engenharia

 Todo  ou  qualquer  estudo  de  Engenharia,  visando  a  melhor  utilização  de  espaços, 

manutenção geral, e soluções técnicas para problemas existentes bem como previsão 

para possíveis problemas técnicos futuros.

6.10  Estudo de Fluxo

 Caracterização, avaliação e organização dos fluxos hospitalares realizados diariamente 

por funcionários, usuários, veículos, além do transporte de  resíduos e alimentos.

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

  A contratada deverá executar uma análise, um plano diretor, para mostrar a viabilidade 

do empreendimento através de um estudo físico e financeiro, além de estudos técnicos 

de  engenharia,  direcionado  a  esclarecer  a  viabilidade  de  reformas  construções, 

adequações  e  restaurações  no  HPM,  tendo  como  parâmetro  o  Programa  de 

Necessidades  e  objetivando  as  diretrizes  para  futura  readequação  dos  Alvarás  de 

funcionamento e sanitário, Licenciamento Ambiental e AVCB de todo Hospital, realizar os 

projetos de As Built de todos os prédios do Complexo, além de estudar as áreas internas 

do  HPM  por  meio  de  um  controle  de  fluxo,  buscando  sempre  soluções  legais  e 

sustentáveis.
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8.  DIRETRIZES  GERAIS  PARA  PLANO  DIRETOR  ESTUDO  DE  VIABILIDADE  E 

ESTUDOS DE ENGENHARIA

8.1. A futura elaboração dos projetos e serviços está condicionada  à verificação e 

análise  de  todos  os  documentos  de  referência  apresentados  (projetos  técnicos  e 

estudos),  por  levantamento  in  loco, verificação  e  análise  da  viabilidade  econômica, 

avaliação  das  interferências  necessárias  e  definição  das  soluções  alternativas,  em 

observância  às  leis  pertinentes,  às  exigências  normativas  e  condições impostas  pela 

Prefeitura de Belo Horizonte e demais órgãos reguladores e fiscalizadores do Estado ou 

do Município, para atenderem às seguintes diretrizes:

8.1.1. Consideração de um público interno de 1.500 funcionários, sendo 850 militares 650 

civis e  público flutuante de 4.500 pessoas/dia;

8.1.2. Avaliação da área de ocupação do estacionamento,  propondo alternativas  em 

projeções planialtimétricas.

8.1.3. Avaliação e proposição do local para a realização exclusiva da rotina de limpeza,  

desinfecção e esterilização das ambulâncias com o intuito  de prevenir  e controlar  as 

infecções hospitalares e as infecções decorrentes da locomoção em ambulâncias. O local  

deve prever toda a infraestrutura necessária para a realização desta rotina e deverá dar 

destino ao resíduo à mini estação de tratamento;

8.1.4. Estudo de sondagem a ser realizado na área onde será construído o novo prédio.

8.1.5.   Estudo da readequação do ambiente de dados (Rack), mas mantendo o QDGT no 

local  em que se encontra instalado e  prevendo a instalação da  sala da telefonista, 

administração e manutenção telefônica próxima a ele;

8.1.6 Pesquisa junto aos órgãos públicos acerca da viabilidade na obtenção de alvará de 

construção, explicitar quais as possibilidades e quais as atuais pendências do Hospital 

para o futuro licenciamento.

8.1.7. Estudo de viabilidade da cobertura nos acessos para recebimento ou entrega de 

mercadorias e trânsito de pessoas;
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8.1.8. Avaliação das dimensões dos equipamentos existentes ou que serão adquiridos 

para melhor determinar os dimensionamentos dos acessos, do local  de utilização e  do 

seu manuseio e a estrutura onde estarão apoiados;

8.1.9. Consideração dos equipamentos e suas necessidades com relação à tensão e 

corrente elétrica;

8.1.10. Estudo completo  das instalações hidráulicas  existentes  nos locais  de reforma 

levando em consideração a integridade de tubos, conexões, registros, caixas e peças em 

geral,  prevendo  a  possibilidade  e/ou  a  necessidade  de  substituição  e  sinalizando  a 

tubulação de hidrantes;

8.1.11. Avaliação, considerando a reutilização ou a substituição, se for o caso, de todas 

as caixas d’águas existentes bem como sua estrutura de apoio, considerando reserva 

para hidrantes;

8.1.12. Avaliação da condição estrutural  face  às  intervenções a  serem realizadas no 

espaço do prédio antigo, em conjunto à solução adotada quanto à acessibilidade aos 

portadores  de  necessidades  especiais  e  às  demais  intervenções  decorrentes  das 

exigências funcionais, operacionais a serem implementadas na reforma com definição de 

soluções alternativas viáveis técnica e economicamente;

8.1.13. Avaliação  de  todas  as  áreas  mínimas  e  dos  posicionamentos  das  seções  e 

circulações pré determinados no Programa de Necessidades, de acordo com a área total 

do prédio existente bem como a de cada pavimento;

8.1.14. Avaliação das áreas mínimas do prédio novo, da área total a ser construída e de  

sua viabilidade estrutural e funcional, observando possível realização de pavimentos no 

subsolo e execução de contenções e drenagem;

8.1.15. Avaliação das instalações elétricas/telefonia/cabeamento/rede lógica existentes 

nos locais de reforma onde deverão considerar a substituição;            

8.1.16. Avaliação e definição do tratamento adequado de toda estrutura do prédio a ser  

reformado,  levando  em  consideração  todas  as  patologias  encontradas  (infiltrações, 

trincas, falhas, falta de cobrimento e etc);

 8.1.17. Avaliações, na edificação tombada, das condições atuais da laje de cobertura e 
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do telhado e  especificar tratamento adequado e  necessário, objetivando a eliminação 

das infiltrações existentes levando em consideração o tombamento da fachada do prédio 

histórico (Bloco Cirúrgico);

8.1.18. Avaliação e definição de um novo sistema de ar condicionado, que venha atender 

a climatização, objetivando um sistema eficaz, ambientalmente correto e mais racional, 

nos aspectos de redução do consumo de energia, funcionalidade e capacidade do HPM, 

considerar as diferenças para pressão no ambiente da CME situado no Bloco Cirúrgico 

do prédio antigo;

8.1.19. Avaliação  dos  elevadores  de  pessoas  e  de  carga  prevendo  modernização 

(  reforma ou substituição),  objetivando  atender  a  demanda física  (pessoas,  macas  e 

outros), levando em consideração as leis pertinentes relativas à acessibilidade quanto 

aos portadores de necessidades especiais, com a utilização de equipamentos eficazes, 

ambientalmente corretos e racionais, nos aspectos de redução do consumo de energia e 

funcionalidade;

8.1.20. Avaliação do sistema de proteção a descargas atmosféricas quanto a instalação 

ou reforma, considerar a instalação de pontos de ancoragem;

8.1.21. avaliação  estrutural  e  previsão  de  recomposição,  se  for  o  caso,  dos  muros 

existentes,  melhorando,  principalmente,  a  segurança  próximo  à  passarela  externa 

(metrô);

8.1.22. Avaliação da possibilidade de se dividir as instalações sanitárias existentes nas 

enfermarias do 2º pavimento, para melhor atender a demanda, prevendo ainda o sensor 

de presença;

8.1.23. Avaliação no que se refere a permissão da água contaminada invadir o quarto nos 

apartamentos do 2º pavimento, pois não há  desnível nos sanitários existentes; 

8.1.24. Análise e metodologia para correção do vazamento existente no DML da clínica 

cirúrgica;

8.1.25. Previsão do espaço físico da CME para o atendimento das RDC’s, especialmente 

no  que  se  refere  ao  espaço  de  material  consignado,  de  insumos,  de  material 

contaminado e arsenal;
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8.1.26. Avaliação da  localização e solução técnica-sanitária para o Abrigo de Resíduos 

Sólidos, respeitando as normas vigentes; 

8.1.27. Avaliação técnica e econômica dos possíveis  sistemas construtivos a serem 

utilizados  que  permitam  maior  flexibilidade,  redução  de  custo  e  impactos  nas 

adequações,  com  adoção  de  soluções  de  engenharia  compatíveis  com  a  estrutura 

existente,  sem  alteração  da  concepção  arquitetônica,  no  que  tange  as  intervenções 

necessárias indicadas no presente documento e outras que venham a surgir ;

8.1.28.  Responder, tendo como base o Programa de necessidades do HPM e os dados 

adquiridos durante o estudo, se o projeto intencionado pelo HPM é, de um modo geral,  

viável, ou seja, se o projeto pode ou não ser feito, se o produto final irá ou não beneficiar 

os usuários interessados e, das  possíveis soluções para os problemas acima descritos, 

quais  são as melhores alternativas. 

8.2. O  levantamento  “in  loco”  deverá  conter  todas  as  informações  necessárias  para 

subsidiar a elaboração do projeto de arquitetura e dos projetos complementares. Para 

tanto,  será  empregado  equipe  técnica  especializada  e  equipamentos  de  precisão 

(estação total) para auxílio e definição da locação e do nivelamento de toda área ocupada 

(considerando níveis  externos e internos das edificações),  sua porcentagem,  taxa de 

ocupação dos prédios e possibilidade de novas construções.

8.3. Poderá ocorrer a necessidade de pequenas alterações relacionadas ao Programa de 

Necessidades e à sua adequação aos espaços especificados, mas estas, deverão ser  

aprovadas pela equipe técnica, juntamente com a Diretoria do HPM.

8.4. As avaliações e definições consideradas nessa etapa deverão resultar em soluções 

de engenharia compatibilizadas por todas as disciplinas e áreas técnicas envolvidas, com 

a definição da matriz de arquitetura, para o consequente desenvolvimento de projetos 

viáveis. Deverão ser acompanhados de avaliações técnicas e econômicas dos materiais 

e metodologias construtivas propostas, de modo a subsidiar ao HPM na definição da 

solução a ser adotada, em função dos recursos disponíveis.

8.5. A elaboração do estudo deverá considerar a possibilidade de permitir a iniciação das 

licitações  referentes  a  Restauração  e  Reforma  da  Edificação  Histórica,  que  são 
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prioridades. Sendo assim, a empresa concorrente deverá solicitar junto à prefeitura a 

carta  de  grau  de  proteção  do  patrimônio  cultural,  e  deverá  considerar  ainda,  em 

separado, os custos dos mesmos (restauração e reforma).

8.6.  Considerar  que   projetos  de  Comunicação  Visual,  Paisagismo,  Automação, 

Supervisão e Controle,  Estrutural,  CFTV, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico,  

Segurança Eletronica e Sonorização, Videoprojeção e Acústica deverão atender a todo o 

complexo.

8.7. Deverão  ser  observados  critérios  de  sustentabilidade,  visando  melhor 

aproveitamento de espaços, reduzindo desperdícios. Realizar estudo de impacto, haja 

vista  processo  de  licenciamento  ambiental,  bem  como  o  processo  de  licenciamento 

urbanístico  junto  ao  município  de  Belo  Horizonte.  Ao  elaborar  estratégia  construtiva, 

deverão ser realizadas avaliações técnicas e econômicas dos materiais e metodologia 

sustentável  nas  construções  propostas  de  modo a  subsidiar  o  HPM na definição de 

qualquer solução a ser adotada.  

9.  PREVISÃO  PARA  ADEQUAÇÃO  DE  ALVARÁ  SANITÁRIO  E  LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL

 Diante das futuras reformas e ampliações, efetuar o estudo objetivando diretrizes para a 

futura  adequação  do  Licenciamento  Ambiental  e  Alvará  Sanitário  em  acordo  com  a 

regulamentação vigente. Este estudo será realizado considerando a análise de impacto 

ambiental  e  normatização  estabelecida  pelo  Conselho  Municipal  de  Política  Urbana 

(COMPUR),  visando  futura  aprovação  junto  aos  órgãos  responsáveis  (Prefeitura 

Municipal, VISA, COPASA, Corpo de Bombeiros e BHTrans). Deverá ser realizado um 

um check list  contendo os itens a serem ser alterados ou acrescidos ao Hospital  tendo 

em  vista  um  empreendimento  viável,  avaliando  a  possibilidade  da  adequação  do 

Licenciamento Ambiental de todo Complexo hospitalar junto aos órgãos públicos citados.

10. PREVISÃO PARA ADEQUAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

  Tendo em vista as futuras reformas e ampliações, fazer uma previsão para adequação 
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do alvará de funcionamento, através de um check list  contendo todos os itens a serem 

implementados no Hospital, bem como os documentos e taxas e serem pagas para a 

futura adequação do mesmo. Elaborar o roteiro para estudo de impacto de vizinhança 

para o novo empreendimento.

  

11. PREVISÃO  DE  ADEQUAÇÃO  PARA  AUTO  DE  VISTORIA  DO  CORPO  DE 

BOMBEIROS

 Diante das futuras reformas e adequações, efetuar o estudo objetivando diretrizes para a 

futura adequação do AVCB  em acordo com a  regulamentação vigente do Corpo de 

Bombeiros de Minas Gerais por meio de um check list, detalhando as alterações a serem 

realizadas ou implementadas ao Complexo Hospitalar. A partir deste estudo, tendo em 

vista um empreendimento viável, avaliar a possibilidade da obtenção do AVCB de todo 

HPM.

12. ESTUDO DE FLUXO

12.1 Avaliação técnica e econômica de todos os acessos, portarias existentes (melhorias 

quanto a visibilidade) e portarias a serem projetadas, acessos de veículos, acessos de 

ambulâncias e acessos de caminhões para carga e descarga, modernizando-os com o 

objetivo  de  melhorar  a  segurança  e  a  funcionalidade  com  eliminação  das  barreiras 

arquitetônicas aos portadores de necessidades especiais,  tornar  acessível  a  entrada, 

devendo ainda ser considerada a possibilidade de instalação de catracas para controle 

de acesso e de cancelas para veículos;

12.2. Analisar os acessos quanto a possibilidade de divisão entre pacientes, visitantes,  

representantes,  funcionários e terceirizados que entregam e/ou recebem mercadorias, 

para tal devem ser estudadas alternativas viáveis;

12.3. Verificação,  em  todo  o  complexo  do  HPM,  dos  fluxos  de  trabalho/  materiais/ 

insumos propostos no projeto físico, visando evitar problemas futuros de funcionamentos 

e de controle de infecção;

12.4.  Estudar o fluxo dos transeuntes do HPM, considerando suas necessidades, áreas 

de restrição e de livre acesso e saídas de emergência desenvolvendo, assim, um plano 
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viável e promovendo segurança;

12.5. Considerar a implantação de Heliponto.

13. PROJETOS “AS BUILT”

 Confecção de todos os projetos Arquitetônicos as built de todo Hospital (incluindo áreas 

administrativas),  com  o  auxílio  dos  projetos  existentes,  no  intuito  de  estudar  a  real  

situação e  locação dos  prédios  no  terreno,  além da taxa de ocupação,  promovendo 

insumos à futura reforma.

14. DOS PRAZOS

 O HPM disponibiliza à contratada prazo final máximo de 80 (oitenta) dias úteis para 

entrega do Objeto, completo, contados imediatamente após a assinatura da Autorização 

de Início, contendo todos os dados neste Termo solicitados. 

 A  entrega  será  realizada  através  de  prazos  parcelados  pré  estabelecidos,  sempre 

contados a partir do dia da Assinatura de Autorização de Início, de acordo com o quadro 

a seguir:

PARCELA DO OBJETO A SER ENTREGUE
DATA DA 
ENTREGA

PARCELA  DO 
PAGAMENTO

Diretrizes  para  adequação  do  Alvará  Sanitário, 

Licenciamento  Ambiental,  Alvará  de 

Funcionamento,  Auto  de  Vistoria  do  Corpo  de 

Bombeiros

30 dias úteis Sexta parte do valor 
total licitado

Plano Diretor, Estudo de Viabilidade e Estudos de 

Engenharia para futuras Reformas,  Adequações, 

Construções  e  Restauração  das  Fachadas 

Tombadas do  Prédio Histórico.

40 dias úteis Terça parte do valor 
total licitado

Estudo de Fluxo 50 dias úteis Sexta parte do valor 
total licitado

“As Built” 80 dias úteis Terça parte do valor 
total licitado
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  Desta forma, ao final  de oitenta dias úteis da data de Assinatura de Início,  o HPM 

deverá ter em seu domínio todo objeto desta licitação entregue como um  todo.

 Os  pagamentos  serão  realizados  seguidamente  à  entrega  de  cada  parcela  acima 

descrita e após a análise de sua totalidade e aprovação pela diretoria do HPM. Esta 

análise será realizada em até 15 (quinze)  dias úteis.  Qualquer  atraso na entrega da 

parcela do objeto pela contratada deverá ser previamente justificado. A justificativa será 

analisada pela diretoria do HPM e, a partir daí, serão tomadas as decisões cabíveis. 

15. DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. O estudo deverá obedecer  a todas as Normas Técnicas cabíveis  e  aplicáveis, 

especialmente e não somente:

• NBR13.531/95- Elaboração de Projetos de Edificações- Atividades Técnicas

• NBR 13.532/95- Elaboração de Projetos de Edificações- Arquitetura

• NBR6492/94 - Representação de Projetos de Arquitetura

• NBR 92/80 - Instalação de Água Fria

• NBR 12/68 - Instalações Prediais de Água Quente

• NBR8160 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

• NBR 5410/90 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

• NBR 13534/90 - Aterramento em Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

• NBR 5419/77- Proteção de edificações contra descargas elétricas atmosféricas. 

• NBR 10898/70 - Iluminação de Emergência. 

• NBR 6401/80 - Instalações de Ar Condicionado. 

• NBR 9050/05 - Acessibilidade a Portadores de Necessidades Especiais. 

• A elaboração dos projetos deverá obedecer à Lei Federal n° 10.048, de 08/11/2000, à 

Lei Federal n° 10.098, de 19.12.2000,  à Lei Estadual n° 11.666, de 10-12-1994, e à NBR 

-  9050  da  ABNT,  quanto  à  acessibilidade  de  pessoas  portadoras  de  necessidades 

especiais.
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• RDC nº50/2002.

• RDC nº 214/2006.

• RDC nº 220/2004.

• RDC nº 15/ 2012.

• RDC nº 6/2013

• Normas Regulamentadoras (NRs) aprovadas pela Portaria Nº 3214, de 8 de junho de 

1978

• NR-8 – Edificações.

• NR-18- Condições e meio ambiente de trabalho na industria da construção.

• NR-23- Proteção contra incêndios.

• NR- 24- Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.

• NR- 26- Sinalização de segurança.

• NR- 32 – Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

• Instruções Técnicas (IT's) do CBMMG

15.2. A apresentação e desenvolvimento dos trabalhos deverão atender às orientações,  

solicitações e aprovação do HPM.

15.3. Serão realizadas reuniões de avaliação e discussão das soluções sempre que o 

HPM julgar necessário ou a contratada solicitar, mediante agendamento prévio.

15.4. Será obrigatória a presença de toda a equipe técnica da contratada na reunião 

inicial.

15.5. Todas as reuniões serão formalizadas em atas,  cabendo à contratada fornecer 

material, equipamentos e funcionário específico para secretariar os trabalhos e digitalizar  

a ata.

15.6. Nas reuniões onde forem discutidos assuntos específicos de cada área de atuação, 

deverão estar presentes o coordenador e os profissionais específicos da respectiva área 

de atuação.
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15.7. O não atendimento do subitem anterior (13.7) fará com que não sejam tratados os 

assuntos específicos da área de atuação do profissional ausente, sendo que possíveis 

atrasos decorrentes dessa ausência serão de inteira responsabilidade da contratada.

15.8. Deverá ser elaborado, pela contratada, relatório de documentos (correspondências 

emitidas e recebidas, atas de reunião e outros) para ser entregue à equipe técnica e 

administrativa do HPM.

15.9.  Imediatamente  após  a  assinatura  da  Autorização  de  Início,  deverão  ser 

apresentadas as ART's e RRT’s dos responsáveis técnicos, e autores dos projetos de 

ordem  técnica  e  dos  serviços  do  Estudo  de  Viabilidade  devidamente  registradas  no 

CREA - CAU MG.

15.10. O pagamento das ART’s/RRt’s serão de inteira responsabilidade da Contratada, 

bem como o pagamento de todas as taxas necessárias ao objeto.

15.11. Todas as ART´s e RRT’s  deverão ser preenchidas e recolhidas para todos os 

projetos  e  serviços  pertinentes.  Elas  serão  assinadas  pelo  responsável  técnico  e 

encaminhadas  ao  HPM  para  análise  e  assinatura  no  campo  competente,  antes  do 

encaminhamento ao CREA/CAU.

15.12. A  Quaisquer  problemas na  execução  da  obra  por  falta  do  correto  estudo  de 

Viabilidade ou por falta de informação necessária a ser disponibilizada por este Termo 

para a mesma será de inteira responsabilidade da Contratada, que, ainda deverá sanar 

dúvidas, se houver, em qualquer momento da execução da reforma e construção.

15.13. Deverão ser entregues, conjuntamente, 02 (dois) jogos de cópias em papel sulfite 

do  Estudo de Viabilidade completo,   projetos de ordem técnica e  as built,  relatórios, 

diretrizes para os alvarás e licenciamento, plano diretor, estudo de fluxo e documentos,  

acompanhados de 03(três) CD’s com a gravação de todos os arquivos pertinentes ao 

Estudo, utilizando o software Autocad 2004 ou em versão compatível  a utilizada pelo 

Hospital  e  os  documentos  em  Pacote  Office.  Informar  nos  arquivos  eletrônicos  a 

configuração de plotagem dos mesmos e a respectiva espessura de pena e apresentar a 

relação dos arquivos existentes no CD.
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15.14. A entrega final dos originais do Estudo deverá ser encaminhada ao HPM, após a 

aprovação e revisão final.

15.15. A Garantia do serviço será de 5 (cinco) anos contados a partir da entrega definitiva 

do serviço objeto da licitação.

16. Membro Técnico:  

Melina Guimaraẽs, Engenheira

16.1. Os casos omissos serão resolvidos pela equipe técnica do HPM.

   
 Aprovado em  04/05/2014
Ronan Queiroz Souza                                                                    Renato Penha de Oliveira, Maj  PM
118.346  OAB/MG                                                                               Ordenador de Despesas
                                                                                                                        



HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
AVENIDA DO CONTORNO, 2787 – SANTA EFIGÊNIA 

BELO HORIZONTE / MG  – CEP : 30.110-013
TELEFONE: 3071 5273/30715287 -TELEFAX: (31) 3071-5386

hpm-licitacompras@pmmg.mg.gov.br
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

ANEXO I – “A”  PROGRAMA DE NECESSIDADES  

O programa de necessidades visa, descrever   as  demandas indicadas pela 
direção do Hospital da Polícia Militar (HPM), através dos funcionários do Hospital, 
para  avaliação  das  ações  técnicas  a  serem  desenvolvidas  e  observadas  para 
reforma  e  adequação  das  áreas  disponíveis,  ampliação  da  área  construída  e 
obtenção do licenciamento ambiental do HPM.

Para a elaboração dos projetos será observado e considerado as recomendações 
estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por meio da Resolução de 
Diretoria Colegiada (RDC) nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, e demais resoluções e 
normas  técnicas  pertinentes,  bem  como  atender  as  recomendações  e  sugestões 
estabelecidas pela Diretoria Clínica do Hospital  visando o melhor aproveitamento das 
instalações  físicas  para  definição  do  layout,  fluxo  dos  pacientes,  mobilidade  e 
acessibilidade entre os setores envolvidos.
            As áreas indicadas nos quadros foram sugeridas através de um trabalho anterior 
contratado (empresa MRJ Mercantil – RT Juliana Fernandes Cunha). Estas áreas diferem 
da área estimada neste Programa. As áreas brutas constadas em projeto são maiores.
 É de grande importância alertar que as necessidades dos funcionários do HPM, muitas 
vezes podem não se adequar aos padrões técnicos. Neste caso sempre deve-se levar 
em consideração as normas vigentes em detrimento das necessidades apresentadas.

Neste contexto, apresenta-se, a seguir, as demandas e áreas indicadas para 
implementação de projetos e serviços pertinentes:

1. Edificação Nova 
 O  local  definido  para  o  desenvolvimento  dos  projetos  de  arquitetura  e 
complementares, para atender esta demanda, Estacionamento, Sala Adjunto/ Corpo 
da Guarda/ intendência/ intendência temporária/ descanso do Sentinela/ Central de 
Segurança, Seção de Transporte, Vestiários, Depósitos, Arquivos, Auditório e área 
de expansão futura, está localizado entre a Av. dos Andradas com Rua Pacífico 
Mascarenhas,  atrás dos Blocos Administrativo/Serviços e Ambulatorial  do HPM. 
Trata-se  de  uma  área  de  projeção  de,  aproximadamente,  800,00m²  (oitocentos 
metros quadrados), que atualmente é utilizada para estacionamento dos veículos 
dos  funcionários  e  usuários  do  Hospital  (Projeto  Arquitetônico  –  arquivo  para 
consulta).
A área sugerida para esta construção é de aproximadamente 8.000,00m² (oito mil 
metros  quadrados).  No  entanto,  o  pré-dimensionamento  estará  vinculado, 
preliminarmente,  ao  estudo  técnico  (estudo  geotécnico,  impacto  ambiental, 
coeficiente  de  aproveitamento  do  terreno  e  outras  questões  correlatas)  em 
consonância com as possibilidades legais previstas na Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, do Licenciamento Ambiental e demais condicionantes que serão avaliadas 
para elaboração dos projetos. 

1.1. Estacionamento
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 Os projetos deverão definir a ampliação do estacionamento, estimada em no mínimo, 
300 vagas, considerando a possibilidade os tipos de serviços e a população usuária que 
requerem vagas, inclusive àquelas que necessitam apenas de vagas temporárias:
a) paciente externo transportado (paciente de emergência), que chega ou parte de 
automóvel, ambulância;
b) funcionários (médicos, enfermeiros e militares), se possível, vaga de uso exclusivo;
c) fornecedores, vendedores;
d) entrega de suprimentos: combustível, mantimentos, medicamentos, etc;
e) vagas acessíveis;
f) para idosos;
g) remoção de cadáveres; 
h) remoção de resíduos sólidos e líquidos;
i) motos. 
1.2. Seção de Transporte, considerando:
-  Administração,  com  área  estimada  de  aproximadamente  30m²  (  trinta  metros 
quadrados), e  com previsão de mobiliário:

• 04 (quatro) estações de trabalho, com a infraestrutura de cabeamento estruturado, 
•  02 (dois) armários altos com prateleiras para guarda de documentos e materias de 

escritórios,
• mesa de reunião para 04 (quatro) funcionários.

- Sala de descanso e espera (separadas), com área estimada de aproximadamente 60m² 
( sessenta metros quadrados), e com previsão de mobiliário:
• 03(tres) beliches,
• 01(um ) armário com duas portas para guarda de pertences dos motoristas,
• 01 (uma) estação de trabalho,
• 01 (um) rack para tv,
• 02 (duas) poltronas de 03 (tres) lugares,
• 01 (um) quadro para a guarda das chaves dos veículos.
- Banheiro com bancada/lavatório, sanitário e chuveiro
-Vestiários, com área estimada de aproximadamente 60m² ( sessenta metros quadrados), 
e com previsão de mobiliário:
9. Armário com 20 ( vinte) portas de  50x 80 cm, para a guarda de fardamento dos 

motoristas,
10.  Tábua de passar roupas,
11. 04 (quatro ) tomadas altas de 110v 
 - Refeitório, com área estimada de aproximadamente 20m² ( vinte metros quadrados), e 
com previsão de mobiliário:
• Pia com bancada, 
12. 01 ( uma ) tomada de 220v 
13. 04 (quatro) tomadas de 110v 
14. 02 ( duas ) mesas com quatro cadeiras.
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-  Estacionamento para a guarda das ambulâncias, prevendo pé direito de 04 m (quatro 
metros) e o dimensionamento das vagas de 03m ( tres metros) de largura por  06 m ( seis 
metros) de comprimento,    e dos   veículos oficiais (viaturas), com vagas de 03 m(tres 
metros)  de  largura  por  05  m  (cinco  metros  )  de  comprimento.  Box  para  limpeza  e 
desinfecção  das  ambulâncias  e  viaturas  box  para  lubrificação  e  troca  de  óleo, 
considerando um pé direito de 06m (seis metros ).Considerando para a demanda :
9. ambulâncias – 12 ( doze) vagas;
10. veículos oficiais – 18 ( dezoito)vagas
a) Depósito de ferramentas com área estimada de aproximadamente 30m² ( trinta metros 
quadrados), e com previsão de mobiliário:
• 02 ( dois ) armários para guarda de peças,
• 02 ( duas ) tomadas de 220v, 
• 02 (duas) tomadas de 110v.
b) Oficina mecânica para reparo e manutenção de veículos:
• 01 ( uma ) bancada tipo pranchão medindo 0,60m de largura x 2,0 m de comprimento 
e 1,0 m de altura, portando 04 gavetas grandes.
• 02 (dois ) armários verticais para a guarda de ferramentas,
• 01 (um ) tanque para limpeza de peças,  devendo ser  previsto o  escoamento do 
resíduos líquidos para direcioná-lo à mini estação de tratamento,
• 01 (um) box contendo a ducha automotiva para a lavagem das ambulancias e veiculos 
oficiais,  com a previsão do escoamento do resíduos líquidos para direcioná-lo à mini 
estação de tratamento e   02 (duas) tomadas  altas de 220v e  02 (duas) tomadas  altas  
de 110v  
• 01 (um) box contendo um elevador para 04 (quatro) toneladas, para lubrificação e 
troca de óleo,  com a previsão do escoamento do resíduos líquidos para direcioná-lo à 
mini estação de tratamento, pé direito de 06 m(seis metros) e  02 (duas) tomadas  altas 
de 220v e  02 (duas) tomadas  altas de 110v  
1.3. Auditório 
 Auditório  para  300  (trezentas)  pessoas,  contemplando  palco,  local  para  entrega  de 
medalhas, cabines de som e projeção, com o objetivo de  atender a necessidade  de um 
local para  vídeo aulas, palestras e solenidades. Desta forma, deverá ser previsto uma 
distancia suficiente entre o palco e a platéia para que possa ocorrer o evento especifíco 
(entrega  de  medalha)  sem  transtornos.  Deverá  ser  previsto,  ainda  o  local  para  as 
bandeiras,  bem como,  uma Tribuna  para  o  mestre  de  cerimonia   mobiliário  para  as 
autoridades e apoio.
1. 4. Depósitos:
6 para  estoque do  enxoval/rouparia com área estimada em 50 m²(cinquenta metros 

quadrados),  contendo  prateleiras  com  superfícies  passíveis  de  limpeza,  de 
preferencia  em  granito,  recuada  10cm da  parede,  em  número  de  tres  ou  quatro 
prateleiras e  forte o suficiente para suportar grande quantidade de roupa. Deverá ser 
previsto lavatório com toda a infraestrtura para higenização das mãos.
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7 Para o  Almoxarifado geral  com área estimada em 100m² (cem metros quadrados) 
para a guarda de material de limpeza, higiene , hidráulico e elétrico. Prever prateleiras 
em granito.

 1.5. Arquivo:
• para a guarda dos documentos da Seção de Orçamento e Finanças ( SOFI),  que 
atualmente  possui  638 (seiscentos e trinta e oito) caixas box no arquivo morto e 
anualmente são acrescidas de 22 (  vinte  e duas)  novas caixas de processos de 
despesas e 10 (dez)  de processo licitatórios. 

• para a guarda dos documentos das seções administrativas(Secretaria,Recursos 
Humanos,Ensino  e  Treinamento  e  outros),  considerando  450  (quatrocentos  e 
cinquenta) caixas box num ambiente único, porém com a possibilidade de dividí-lo por  
seções com restrição de acesso. 

 1.6. Vestiário e Copa 
• destinado a atender  os 125 funcionários da limpeza, considerando, 100 ( cem ) 
Feminino e 25 (vinte e cinco )Masculino.

 1.7. Copa/refeitório Administrativa ( 30 pessoas)
6 destinada aos servidores da administração, devendo ser previsto bancada seca para 

microondas e misteira e, bancada com pia e bebedouro, geladeira, 5 ( cinco) mesas 
para seis lugares.

 1.8. Sala  Adjunto/ Corpo  da  Guarda/  intendência/  intendência  temporária/ 
descanso do Sentinela/ Central de Segurança: 
 O Serviço de Dia ( Corpo da Guarda) deverá conter uma recepção, uma intendência,  
uma sala de descanso e um banheiro.
 A sala de recepção deve ser suficiente para receber clientes e deve conter quadro para  
acondicionamento das chaves das salas do HPM, quadro de avisos e escalas, estação 
de trabalho (computador), espaço para monitoramento eletrônico de segurança, espaço 
para central de alarmes, central de radiocomunicação, telefone, armário para guarda de 
equipamentos e materiais. 
 A  sala  de  intendência  deve  ter  porta  e  janela  gradeadas,  prateleiras  para 
acondicionamento do armamento e munição, espaço para guarda de cavaletes e cones, 
espaço para o cofre da Seção de Treinamentos, armário para a guarda dos coletes e 
placas de proteção individual, material para limpeza do armamento, algemas e outros. Do 
lado externo da intendência prever espaço protegido para a caixa de areia para que o 
militar  possa  municiar  e  desmuniciar  e  outro  espaço  fechado  por  porta  gradeada, 
contendo escaninhos para a guarda temporária de armamento.
 A sala de descanso deve ter espaço para duas beliches, frigobar, televisão, armários e 
banheiro com chuveiro, mesa com cadeiras.
 Deverá  ser  previsto  guarita com  estação  de  trabalho,  cadeira,  telefone,  frigobar  , 
instalação sanitária, ponto estruturado.
 O projeto deverá prever:

 cancela nas entradas de veículos;
 sirene/alarme para emergências.
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1.9 Seção de Tecnologia em Saúde ( Informática do HPM)
a) sala para chefia com área aproximada de 16 mts² 
b) 1 mesa para reunião para quatro pessoas e armários
c) 1 estação de trabalho
d) sala para dois ambientes (área aproximada de 48 mts²) sendo uma para 

administração para quatro funcionários  e outra para quatro Analistas/Técnicos e 
quatro armários;

1.9.1 Laboratório 
e) Uma sala com área aproximada de 64 mts² que deverá comportar: 
f) Uma bancada com gavetas e suporte/prateleira para colocação de monitores, com 

função anti-estática e com iluminação localizada (possibilitando a visualização e 
manutenção de pequenos componentes), estação de solda, armários para guarda 
de materiais e ferramentas, climatização do ambiente para os equipamentos em 
teste, para ser utilizados por cinco técnicos;

g) Uma sala com aproximadamente de 24 mts² para limpeza de computadores 
contendo:

h) Uma bancada(seca) com gavetas para limpeza dos computadores e componentes 
e armários;

i) Uma bancada(molhada) com tanque para lavagem e limpeza de componentes e 
armários

j) Uma estufa para limpeza dos computadores que deverá conter duas tubulações 
sendo uma sucção e outra com ar comprimido, 1 armário.

1.9.2 Sala para estoque de mercadorias 
 Esta sala deve ter aproximadamente 64 m² e conter:

2. Prateleiras para estoque de matérias de informática;
3. Armários fechados para estoque de suprimentos 
4. 2 sanitários (masculino e feminino)

1.10 Seção de Hotelaria
1.10.1 Rouparia
 Unidade de Processamento de Roupas é aquela destinada ao manuseio de roupa ou 
têxtil  na  assistência  à  saúde  que  necessitam  de  processamento  de  um  serviço 
especializado e com profissionais capacitados.
 O processamento de roupas é uma atividade de apoio com a finalidade de coletar, pesar, 
separar,  processar,  confeccionar,  reparar  e  distribuir  roupas  em  condições  de  uso, 
higiene, quantidade, qualidade e conservação a todas as unidades do serviço de saúde,  
cujos trabalhos devem ser pautados nas orientações do Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH), mesmo sendo o serviço terceirizado.
 Segundo fontes  pesquisadas,  em um hospital  geral,  estimando-se  a  troca  diária  de 
lençóis, a carga de roupa/dia gira em torno de 4 kg/leito/dia. No HPM, a quantidade geral  
de roupa a ser processada gira em torno de 850 Kg/dia.
 De acordo com a RDC 50/02-ANVISA, a Unidade de processamento de roupas para um 
estabelecimento  de  assistência  à  saúde  (EAS)  que  processam  de  401  a  1500 
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kg/roupa/dia  deve  possuir  dimensão  de  0,17  m²  para  cada  kg  de  roupa/dia,  o  que 
corresponde, para o HPM, uma área de 150 m². Contudo, o processamento de roupas é  
terceirizado  para  a  Empresa  Atmosfera,  sendo  que  o  processo  de  centrifugação,  de 
secagem, de passagem (calandra, prensa e ferro), de separação e dobragem é feita em 
área externa às dependências do HPM.
 No  HPM,  especificamente,  sem  a  lavanderia,  o  Setor  de  Rouparia  necessita  dos 
seguintes  espaços:  área  suja,  armazenagem/distribuição  (área  limpa),  costura,  e 
ambientes de apoio (sala administrativa, DML, banheiro para funcionários com armários). 
No prédio de serviços onde foi previsto o setor de rouparia, foi destinada uma área total 
de 122,44 m².
1.10.2 Área Suja
 Corresponde a 25% da área total destinada ao processamento de roupas, além de 
uma área para recebimento, pesagem, classificação da roupa suja, DML e banheiro.
Para o recebimento da roupa suja,  deve ser prevista uma abertura específica para a 
entrada dos carros de transporte, para a pesagem de roupas, e para o estacionamento 
dos carros de transporte de roupa suja. Há necessidade de uma bancada de pedra para  
a separação da roupa (de acordo com a sujidade).
 Deve possuir uma DML exclusiva provida de um tanque e de um local para a guarda e 
secagem de botas e luvas, além da guarda dos produtos utilizados na higienização da 
área suja.
 O banheiro deve dispor de bacia sanitária,  lavatório,  chuveiro e área para a troca e 
guarda de roupas, devendo ser exclusivo para uso dos trabalhadores da área, servindo 
como barreira pois constitui a única entrada e saída para a sala.
 É obrigatória a instalação de um lavatório/pia no setor que deve possuir  torneira ou 
comando que dispense o contato com as mãos quando do fechamento da água e nas 
proximidades deve existir dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha e 
lixeiras com pedal.
Observações
 Foram destinados,  na planta,  48,89 m² para o depósito  de roupa suja,  onde há um 
espaço destinado para o recebimento e outro para a pesagem/empacotamento da roupa, 
além de uma área com 21 estantes para o armazenamento da roupa suja que será 
transportada.
 Foi sugerido que as estantes de aço fossem substituídas por prateleiras de pedra (nas 
paredes  laterais  e  fundo),  em  três  ou  quatro  andares,  que  suportassem   grande 
quantidade de roupas sujas,  e  os espaços vazios seriam ocupados pelas gaiolas de 
transporte da roupa suja, o que não foi acatado.
 Há  necessidade,  de  acordo  com a  norma,  de  uma  área  destinada  à  lavagem dos 
carrinhos.

1.10.3. Área Limpa

a)Área de armazenagem/distribuição:
 É prevista para o armazenamento e distribuição das peças de roupas limpas.
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 A roupa deve ser armazenada em armário, estante, carro-estante ou outro mobiliário que 
devem ser fechados e possuir superfícies passíveis de limpeza e, ainda, de uma mesa 
para a separação/contagem/preparação de kits.
 A dimensão da área deve ser de 30% da área total da rouparia.
 Neste setor também é obrigatória a instalação de um lavatório/pia no setor que deve 
possuir  torneira  ou  comando  que  dispense  o  contato  com  as  mãos  quando  do 
fechamento da água e nas proximidades deve existir dispensador de sabonete líquido, 
suporte com papel toalha e lixeiras com pedal.
Observações:
 Foi prevista uma área de 46,50 m² para a área de armazenagem/distribuição da roupa. 
 Houve previsão de 34 estantes de aço para a armazenagem da roupa limpa. Hoje, o 
setor funciona com estantes de madeira e de aço e não há enxoval em uso para 
ocupar  todas  as  estantes  que  foram  previstas.  A  norma  prevê,  ainda,  que  os 
armários/prateleiras devem ser fechados e devem possuir superfície que facilite a 
limpeza.  Hoje funcionamentos  com prateleiras abertas,  porém o enxoval  é  todo 
acondicionado em sacos plásticos.
 Também é obrigatória a instalação de um lavatório/pia no setor que deve possuir torneira 
ou comando que dispense o contato com as mãos quando do fechamento da água e nas 
proximidades deve existir dispensador de sabonete líquido, suporte com papel toalha e 
lixeiras com pedal.
 Ainda, pela planta, o acesso de pessoas ao setor seria imediato, sem barreira, o que 
pode contaminar a roupa, sem um espaço para a recepção. Foi colocado no local uma 
porta barreira (metade), que está barrando o acesso indevido.
 Faltou também uma área para lavagem dos carrinhos, que não pode ser o mesmo da  
área suja.
b)Área de costura
 É uma área destinada para reparo das roupas que necessitem de conserto. Deve ser  
previsto armários ou estantes para armazenagem das roupas a serem consertadas e 
para as que já foram reparadas.
Observações:
A porta de acesso à costura deveria ser voltada para o interior  do setor,  porém tem 
abertura externa.
c)Sala Administrativa
 Obrigatória quando a demanda de roupa for superior a 400 kg de roupa/dia. Não foi 
prevista e funciona na sala da administração do SND.
Observações:
 Deve conter  mobiliário  e  equipamento  de informática  para  03 funcionários,  além de 
armário para arquivo de documentos.
1.10.4. Depósito de Material de Limpeza
Fundamental  para a higienização e guarda dos equipamentos de proteção individual,  
sendo obrigatória na área suja.
Observações:
Não há necessidade de uma DML exclusiva para a área limpa, porém, é obrigatória para  
a área suja. Não há em nenhuma das áreas.
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1.10.5. Sala de estoque de enxoval fora de uso
 Área destinada ao armazenamento do enxoval que ainda não foi colocado em uso.
Deve possuir estantes/prateleiras com superfícies passíveis de limpeza.
Observações:
Não houve previsão, na planta, para uma área para o estoque da roupa nova que 
ainda não foi colocada no uso.
A área deve conter prateleiras de pedra ou outro material resistente, com superfície  
que  facilite  a  limpeza,  recuada da parede (cerca de  10 cm),  em três  ou quatro 
andares, forte o suficiente para suportar grandes quantidades de roupa, em espaço 
aproximado de 50 m².
Hoje esse local funciona provisoriamente no andar térreo do prédio histórico do 
HPM. 

1.10.6. Copa
Deve haver previsão de um local destinado para a alimentação de funcionários.
Observações:
Sugere-se a previsão desse espaço.

3. Acesso ao setor
O  Setor  de  Rouparia  está  previsto  para  funcionar  no  primeiro  andar  do  prédio  de 
serviços.
Não  há,  na  planta,  rampa  de  acesso  ao  andar  para  os  carrinhos  de  roupa 
suja/limpa, bem como das gaiolas de transporte de roupas limpas/sujas, e nem de 
elevador de cargas.
 
1.10.7. Serviço de Nutrição e Dietética (SND)
Setor  responsável  pelo  fornecimento  de  alimentação  e  nutrição  para  pacientes, 
acompanhantes,  médicos  residentes,  funcionários  e  usuários  do  SiSau,  conforme 
especificação técnica prevista em edital.
A  inauguração  das  novas  dependências  do  SND  foi  em  2003,  por  ocasião  das 
festividades do 90 aniversário do HPM.
Hoje, a estrutura precisa de reforma para melhorar o seu funcionamento e criação de 
espaços que faltaram na planta, como a sala de refeição de funcionários do HPM que 
trazem alimentos de casa (almoço e jantar). Neste espaço deve haver previsão de mesas 
e cadeiras para utilização de 30 funcionários ao mesmo tempo, pia para lavagem de 
utensílios (talheres, louças e outros), local para aquecimento das refeições e espaço para 
geladeira e micro-ondas. Deve ser arejado e de fácil acesso dos funcionários que não 
podem dispender grande tempo com  deslocamento e a refeição, pois a maioria não tem 
horário  de almoço. Se não houver como construir  este espaço no próprio local  onde 
funciona a cozinha, deverá ser previsto no novo prédio que será construído ou no próprio 
prédio histórico.
Há necessidade de previsão no planejamento do prédio histórico, de copa de apoio em 
todos  os  andares  de  internação.  Nessas  copas  há  necessidade  de  pia  com  água 
quente/fria,  balcão  para  manuseio  de  material,  estante/armário  fechado  para 
acondicionamento de material, espaço para os carrinhos de alimentação, tomadas de 110 
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e 220 wolts, portas que dêem acesso aos carrinhos, local para secagem de utensílios. Já 
há, no prédio histórico, no andar térreo e primeiro andar, essas copas de apoio que estão  
sendo utilizadas com fins diversos. É só retomar essas copas e estruturá-las, e a criação 
da copa no segundo andar.
Os alimentos, para serem distribuíos aos pacientes, são acondicionados em carrinhos de 
transporte.  A cozinha fica em prédio distinto do prédio hospitalar e o deslocamento é 
grande. Há necessidade de previsão de rota para esses carrinhos, que seja fechado,  
para  que eles  não tenham que atravessar  o  pátio  como acontece hoje,  ou seja,  em 
ambiente  aberto,  sem cobertura  de chuva,  sol,  sereno,  com piso  adequado que não 
escorregue e que seja regular para que não haja acidentes e mistura dos alimentos nas 
bandejas.
1.10.8. Serviço de Dia
 Todas as unidades militares devem possuir um serviço de dia. Seguem as definições 
previstos no Manual de Guardas da PMMG:
Policiamento  Ostensivo  de  Guarda  (POG): tipo  de  policiamento  executado 
exclusivamente pela Polícia Militar, observando-se características, princípios e variáveis 
próprias, visando à guarda de aquartelamento, à segurança externa de estabelecimentos 
penais,  à  guarda  das  sedes  dos  poderes  públicos  estaduais  e  à  guarda  de 
estabelecimentos hospitalares.
Corpo  da  Guarda:  conjunto  de  dependências  destinadas  ao  pessoal  empregado  na 
guarda, divididos em repartições distintas para a central de comunicações, alojamentos e 
uma reserva de armamento e munições.
Posto de guarda fixo: local onde a sentinela permanece sem fazer patrulhamento. Neste 
posto  exige-se  uma  guarita,  sendo  as  suas  características  adjacentes  cobertas 
visivelmente por esta sentinela, de acordo com o cartão programa específico.
Segundo fontes  pesquisadas,  toda empresa deve possuir  uma central  de segurança, 
onde devem estar centralizados todos os serviços de segurança e que deve possuir os 
seguintes recursos:

 Monitoramento eletrônico;
 Controle das tubulações de água, ar condicionado, centrais de energia elétrica e 

elevadores;
 Central de alarmes de furtos, assaltos, incêndios e outras emergências;
 Central de radiocomunicação, envolvendo todas as áreas da empresa;
 Linhas  exclusivas  de  telefone,  independentes  da  central  telefônica  e  de 

telefonistas;
 Administração.
 O Serviço de Dia deverá conter uma recepção, uma intendência, uma sala de 

descanso e um banheiro.
A sala  de  recepções deve ter  tamanho suficiente para receber  clientes,  quadro para 
acondicionamento das chaves das salas do HPM, quadro de avisos e escalas, mesa com 
computador, espaço para monitoramento eletrônico de segurança, espaço para central 
de  alarmes,  central  de  radiocomunicação,  telefone,  armário  para  guarda  de 
equipamentos e materiais.
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A  sala  de  intendência  deve  ter  porta  e  janela  gradeadas,  prateleiras  para 
acondicionamento do armamento e munição, espaço para guarda de cavaletes e cones, 
espaço para o cofre da Seção de Treinamentos, armário para a guarda dos coletes e 
placas de proteção individual, material para limpeza do armamento, algemas e outros. Do 
lado de fora da intendência deve haver espaço para a caixa de areia para o pessoal 
municiar e desmuniciar.
A sala  de  descanso  deve ter  espaço para  quatro  camas ou  duas  beliches,  frigobar,  
televisão, armários e banheiro com chuveiro, mesa com cadeiras.
O projeto deverá possuir:

 cancela nas entradas de veículos;
 sirene/alarme para emergências;
 guarita para proteção dos militares de serviço nas portarias, com mesa, cadeira, 

ramal  telefônico  e  banheiro,  tomadas de eletricidade para  carregar  rádio e se 
possível frigobar para acondicionamento de lanches o que evita deslocamentos.

Todas as portarias deverão ter iluminação contínua e reserva, como também os pátios e  
acessos.
1.10.9. Cantina
 O HPM possui uma cantina para atender todos os complexos. Em decorrência disso, 
todas  as  portarias  internas  são  abertas,  o  que  ajuda  a  permitir  o  fluxo  de  clientes  
indevidos pelas áreas restritas do hospital.
 Sugere-se  a  criação  de  uma  lanchonete  dentro  do  prédio  histórico,  de  preferência 
próximo ao PA, com acesso para funcionários e clientes exclusivos do hospital. A atual 
cantina ficaria para os setores administrativos e ambulatório. 
1.10.10. Fluxo de carrinhos
Sugere-se que o projeto contemple elevadores exclusivos para carrinhos de roupa limpa 
e  transporte  de  alimentos  diferentes  dos  de  carrinhos  de  higienização,   roupa  suja, 
transporte de corpos, ou outra atividade. Deve haver elevador exclusivo para  pacientes,  
funcionários, e visitantes.
1.10.11. Materiais de Limpeza
Necessidade de depósito de materiais de limpeza, no mínimo com 60 m2, para guardar o 
material  de  limpeza  necessário  para  o  mês  e  espaço  para  mesa  de  trabalho  do 
estoquista.
1.10.12.Serviços terceirizados
Necessidade de vestiários masculino e feminino para atender a demanda de funcionários 
civis (empresas terceirizadas) que prestam serviço no HPM (com chuveiros, armários e 
instalações sanitárias). Hoje são cerca de 300 civis.

2. Edificação Histórica
Os trabalhos deverão ser baseados no projeto existente, já citados, e quando necessário 
realizado  as  adequações  pertinentes,  levando  em  consideração  ainda,  algumas 
informações aqui elencadas:
-Considerar as orientações do projeto, do quadro de áreas, bem como, das descrições.
- Criação de Recepções para atendimento, identificação e controle de acesso e definição 
do fluxo e sinalização. ( PA/PAPE, Internação, consultas).
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- Nas recepções deverão ser previstos instalações sanitárias(masculino e feminino)  e 
instalações  sanitárias  acessíveis  (masculino  e  feminino),  incluindo  no  PAPE  e  na 
Vacinação, fraldário . 
-Considerar a utilização de macas no que se refere aos acessos ( portas e elevadores) e 
ambientes.
-Considerar nos corredores os bate macas de materiais laváveis e resistentes.
-Os  materiais  sugeridos  deverão  sempre  ser  de  fácil  limpeza  e  deverão  atender  à 
legislação pertinente.
-Considerar  a  possibilidade  de  se  prever  um  monta-carga  para  a  retirada  de  roupa 
suja/contaminada. 
-Considerar a possibilidade de copa única para o PA e para o PAPE.
-Considerar  para  cada  enfermaria,  dois  leitos  e  para  cada  leito,  poltrona  para 
acompanhante/ visita.
-Considerar para cada apartamento duas camas ( paciente e acompanhante).

2.1.Subsolo (acesso pela rua Levi Coelho)
 
 O Subsolo será readequado para permitir a separação de atendimento entre o público 
adulto(PA)  e  infantil  (PAPE).  Neste  contexto,  deverão  ser  desenvolvidos  projetos  de 
arquitetura  que  possibilitará  a  melhor  adequação  dos  espaços,  observando  as 
recomendações  elencadas  pela  Vigilância  Sanitária  e  respectivas  Resoluções 
compatíveis  a  cada  especialidade.  Criando  uma  Recepção  para  atendimento, 
identificação  e  controle  de  acesso  e  definição  do  fluxo.  E,  considerando  a  sala  de 
medicação ampla o suficiente para atender uma sala para ECG, medicação e hidratação 
rápida.
 A área bruta estimada, para elaboração dos projetos, corresponde a 1.350,00m² (hum 
mil, trezentos e cinquenta metros quadrados).
 De acordo com as necessidades apontadas, serão descritos, a seguir, setorização dos 
ambientes e a descrição mínima de cada setor.

2.1.1. Pronto Atendimento Adulto (PA): 
Deverá contemplar no PA além da sala de Triagem Manchester; sala para a coordenação 
de enfermagem e sala para coordenação médica, que também atenderá ao PAPE; sala 
para coleta de material  (do laboratório);  sala para arquivo de documentos;  instalação 
sanitárias próximos aos consultórios. 

SETOR
NECESSIDAD

E
ÁREA 

PROPOSTA
ÁREA MÍMINA 

EXIGIDA*
UNID. 

MEDIDA

Recepção 03 atendentes 15,00 5,00 m²

Sala de Espera
50 pessoas 
sentadas

65,00 1,2/ pessoa m²

Sala de Triagem 02 consultórios 16,00 16,00 m²
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Instalações 
sanitárias

02 na sala de 
espera

6,40 3,2/ banheiro m²

Consultórios
(Com  02 

banheiros, 
01masculino e 01 
feminino, próximos 

àrea dos 
consultórios)

13,00 117,00 9,00/sala m²

Sala observação
24 leitos + 06 

poltronas
255,00 8,50/leito m²

Instalações 
Sanitárias na 
Obsevação

3,00- sendo 01 
p/ maca

8,00 8,00 m²

Sala de Sutura 1,00 9,00 9,00 m²

Sala de Gesso 1,00 12,00 12,00 m²

Sala de Drenagem 1,00 8,00 8,00 m²

Sala para paciente 
em Crise

5,00 6,00 6,00 m²

Leito Parada 
Cardíaca

1,00 12,00 12,00 m²

Sala Transporte 1,00 8,00 8,00 m²

Farmácia Interna 1,00 8,00 8,00 m²

Expurgo 1,00 2,00 2,00 m²

Leito de isolado 1,00 8,00 8,00 m²

Sala de arquivo 1,00 6,00 6,00 m²

Sala de 
equipamentos

1,00 8,00 8,00 m²

Sala de 
coordenação de 

enfermagem
1,00 9,00 9,00 m²
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SETOR
NECESSIDAD

E
ÁREA 

PROPOSTA
ÁREA MÍMINA 

EXIGIDA*
UNID. 

MEDIDA

Sala Medicação
(Hidratação rápida, 

ECG, 
micronebulização e 

medicação)

1,00
20,00

5,00
m²

Posto Enfermagem
1,00

12,00
12,00 m²

Sala Material 
Esterelizado

1,00 10,00 10,00 m²

DML 1,00 2,00 2,00 m²

Quartos 
Funcionários

(com banheiros e 
chuveiros, 

masculinos e 
femininos nos 

quartos)

4,00 20,00 20,00 m²

Rouparia 1,00 4,00 4,00 m²

Copa Funcionários 10 pessoas 30,00 30,00 m²

Consultório ADT 1,00 18,00 18,00 m²

Faturamento 04 pessoas 5,00 20,00 m²

Sala de coleta para 
exames 

laboratoriais
1,00 8,00 8,00          m²

2.1.2. Pronto Atendimento Infantil (PAPE): 
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 Deverá ser considerada a previsão de instalações sanitárias ( com chuveiro) na sala de 
observação (PAPE) e fraldário na sala de espera.

SETOR NECESSIDADE
ÁREA 

PROPOSTA
ÁREA MÍMINA 

EXIGIDA*
UNID. 

MEDIDA

Sala de Espera
1,00(Atendime

nto de 20 
crianças/dia)

20,00 20,00
m²

Instalações 
sanitárias

(Com fraldário)
1,00 1,60 1,60 m²

Instalação Sanitária 
Unisex

(Com fraldário)
1,00 1,60 1,60 m²

Consultórios
3,00

21,00 7,00/cons. m²

Sala observação
08 leitos 

sendo 01 de 
urgência

51,00 8,50/leito m²

Copa Funcionários 07 pessoas 21,00 21,00 m²

Leito de isolado 1,00 9,00 9,00 m²

2.1.3. Setor de Imagem e Ressonância: 
 Remanejamento  e  criação  do  serviço  de  Imagem (ultrasom)  e  criação  do  setor  de 
Ressonância Magnética, sendo que neste ambiente, o pé direito deverá ser no mínimo 
3,50 m.

SETOR NECESSIDADE
ÁREA 

PROPOSTA
ÁREA MÍMINA 

EXIGIDA*
UNID. 

MEDIDA

Recepção 10 boxes

100,00

5,00/pessoa m²

Sala de Espera
40 pessoas 
sentadas

1,2/ pessoa m²

Instalações 03 .- sendo 01 10,00 3,2/ banheiro m²
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sanitárias acessível

Ressonância
7,00 x 5,00m

Pé Direito 
Mín.= 3,50m

35,00 25,00 m²

Sala Ultrasom 05 salas 60,00 6,00/ sala m²

Sala Técnica 1,00 12,00 12,00 m²

Sala Preparo 1,00 6,00 6,00 m²

Sala Recuperação 1,00 10,00 10,00 m²

Sala de laudo c/ 
Biblioteca

1,00
6,00 6,00 m²

Estar Funcionários 1,00 4,00 4,00 m²

Vestiário Feminino 1,00 3,20 3,20 m²

Vestiário  Masculino 1,00 3,20 3,20 m²

Copa Funcionários 04 pessoas 4,00 4,00 m²

DML 1,00 2,00 2,00 m²

Sala Administração 1,00 6,00 6,00 m²

Sala Ar 
Condicionado 

Central 
(independente 

hospital)

1,00

10,00 10,00 m²

2.1.4. Setor de Vacinação: 

O setor de Vacinação atenderá a Rede de Saúde.

SETOR
NECESSIDAD

E
ÁREA 

PROPOSTA
ÁREA MÍMINA 

EXIGIDA*
UNID. 

MEDIDA

Recepção/ Sala de 
Espera/ instalação 

32,00 37,75 31,80 m²
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sanitárias e Fraldário

Sala Vacinação 9,00 12,77 9,00 m²

Medicamentos 
Vacinação

8,00 12,38 12,38 m²

Fraldário 1,00 3,00

Copa e I.S. 
funcionários 

1,00 10,00 10,00 m²

2.1.5. Setor de Endoscopia: 
 Adequações de acordo com a RDC50/2012 e RDC 6/2013.

2.2. Primeiro Pavimento (acesso pela Av. do Contorno e Rua Pacífico Mascarenhas)
 Neste pavimento é previsto  a criação da Unidade de Cuidados Prolongados (UCP),  
Clínica  Oncológica  com  Farmácia  adjacente,  Clínica  de  Psicologia  e  Psiquiatria, 
ampliação das Enfermarias (com dois leitos em cada), Gerência de Enfermagem, QDGT, 
telefonista,  administração  e  manutenção  telefônica  e  Recepção  para  identificação  e 
controle de acesso, definição do layout, fluxo de acesso e sinalização.
 A área bruta estimada, para elaboração dos projetos, corresponde a 2.000,00m² (dois mil 
mentos quadrados).
 De acordo com as necessidades apontadas, serão descritos, a seguir, a setorização dos 
ambientes e a descrição mínima de cada setor.

2.2.1. Unidade de Cuidados Prolongados (UCP): 
 A área física deve ser projetada considerando o detalhamento dos projetos arquitetônico 
e  complementares,  a  elaboração  do  layout,  a  definição  do  fluxo  dos  pacientes,  a 
mobilidade e acessibilidade, pois se trata de pacientes idosos frágeis e crônicos, com 
dificuldades de locomoção e maior vulnerabilidade a acidentes. Sendo assim, os projetos 
deverão atender, especialmente as Portarias nº 810/1989, nº 1.884/1994, 249/2002 e nº  
2.809/2012 ambas do Ministério da Saúde, a Norma nº 9.050/2008, da ABNT e demais 
normas e diretrizes Federal e Municipal correlatas a acessibilidade.
A área estimada para a elaboração dos projetos será de 350,00m² (trezentos metros 
quadrados), tendo como previsão inicial de 10 leitos de alta rotatividade e enfermarias, 
área para atividades de reabilitação e instalações sanitárias ( masculina e feminina) e 
demais  atividades  recomendas  pela  ANVISA  e  pela  Diretoria  Clinica  do  Hospital. 
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Considerar  ainda,  instalações  sanitárias  com  chuveiros  para  acompanhantes  de 
pacientes idosos na Unidade de Internação.

2.2.2.Clínica Oncológica: .
Para a elaboração dos projetos de Arquitetura e Complementares levará em conta a 
criação de todos os serviços ambulatoriais, hospitalares, apoio terapêutico e farmácia ao 
paciente oncológico em conformidade com as RDC nº 50/202, 214/2006 e 220/2004.
Para  este  setor  deverá  ser  considerado  350,00m²  (trezentos  e  cinqüenta  metros 
quadrados), sendo previsto a definição do layout e do fluxo de atendimento dentro da 
clínica com os demais setores do HPM. Considerando as orientações do projeto,  do  
quadro de áreas, bem como, das descrições a seguir:

 Recepção e área administrativa
 Sala de espera devendo ser um ambiente tranqüilo, música ambiente suave 
 Nos consultórios devem ser previsto sala reservada para exames físico com pia 

para higienização das mãos
 Sala  para  atendimento  em  grupo  (educação  saúde)  e  reuniões,  com 

aproximadamente de 20 m² (vinte metros quadrados)
 DML
 Expurgo
 Sala para guarda de equipamentos
 Copa para pacientes prevendo geladeira, micro-ondas, mesa com quatro cadeiras, 

bebedouro
 Instalações Sanitárias para os funcionários
 Instalações Sanitárias  para  os  pacientes,  próximo à  sala  de  administração  de 

quimioterapia
 Sala de aplicação de quiometerapia ampla, para disposição dos 12 (doze) leitos e 

um  Box  reservado  com  cama  para  atendimento  de  urgencia/emergência  e 
pacientes delibitados, considerando 5m² por poltrona e 7m² para cada cama

 Posto de enfermagem com localização central para possibilitar a visualização de 
todos os pacientes, dispondo de bancada em granito com pia, armários fechados 
prateleiras  e  gavetas,  área  para  escaninhos  para  separação  dos 
matérias/medicamentos/paciente e interligado como serviço de farmácia

 Farmácia, com áreas mínimas exigidas de :
-área de manipulação ( 9m²)- duas salas limpas (quimioterapia e hipodermia)
-área de paramentação asséptica (3m²) (vestiário de barreira)
-antecâmara (9m²)
-área de paramentação e antissepsia(4,5m²)
-área de lavagem de material (4,5m²)
-área de armazenamento (0,6m²/leito)
-área de controle administrativo, recepção e inspeção de materiais(9m²)
-área de dispensação (via bypass) e o posto de enfermagem.
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Os ambientes devem ser climatizados proporcionando conforto aos pacientes e também 
aos funcionários afim de garantir biossegurança na execução de suas atividades.

SETOR
ÁREA 

SOLICITADA
ÁREA 

PROPOSTA
ÁREA MÍMINA 

EXIGIDA*
UNID. 

MEDIDA

Recepção/ Sala de 
Espera

Nova 26,14 16,00 m²

I.S. Pacientes 
(masc./ fem.)

Nova 7,00 3,2/ banheiro m²

Sala Quimioterápico Nova 69,50 63,00 m²

Boxe de 
Emergência

Nova 12,00 7,50 m²

Capela (área limpa, 
pressão positiva e 

negativa)
Nova 20,00 8,00 m²

Farmácia 
( administração, 
armazenagem, 
paramentação, 

preparo, vestiários 
de barreira) 

Nova 63,00 60,00- m²

Consultórios 04 consultórios 45,00
7,50/ 

consultório
m²

Sala de espera 1,00 15,00

Sala de atendimento 
em grupo

1,00 20,00

DML 1,00 4,00

Expurgo 1,00 5,00

Sala para guarda de 
equipamentos

1,00 8,00

Copa para pacientes 1,00 10,00
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Posto de 
enfermagem

1,00 9,00

Sala administrativa 1,00 8,00

Copa Funcionários 
Oncologia

Nova 10,00 1,3/pessoa m²

I.S. Funcionários 
Oncologia (masc./ 

fem.)
Nova 8,05 3,2/ banheiro m²

2.2.3. Cínica de referência em saúde mental 

Este setor deverá ser  projetado por uma área estimada de 350,00m² (trezentos metros 
quadrados), sendo previsto, além do detalhamento arquitetônico, a definição do layout e 
o fluxo de atendimento dentro da clínica com os demais setores do HPM. Devendo ser 
previsto área aberta para convivência e relaxamento (atividades de terapia ocupacional e 
trabalhos de grupos) e, os ambientes deverão ser adequados e seguros, tanto para o 
próprio  paciente,  quanto  para  médicos  e  enfermeiros,  por  se  tratar  de  leitos  para 
pacientes com transtorno mental.

SETOR
ÁREA 

SOLICITADA
ÁREA 

PROPOSTA
ÁREA MÍMINA 

EXIGIDA
UNID. 

MEDIDA

Ambulatório 12 salas 200,00 m²

Sala de Espera
30 pessoas 
sentadas

45,00 m²

Instalações 
sanitárias

03 I.S.- sendo 
01 acessível

10,00 m²

Sala de Assistência 
socila

1,00 6,00

Terapia 
Ocupacional

01 sala 10,00 m²

2.2.4. Enfermaria:
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 Será necessário projetar o maior número de leitos possível, visto que as enfermarias 
atenderão as demandas das Clínicas e da Unidade de tratamento (Unidade de Cuidados 
Prolongados (UCP), Clínica Oncológica e Clínica de Psicologia e Psiquiatria) previstas 
neste pavimento. Desta forma, as áreas de apoio (DML, postos de enfermaria, copas, 
recepções e outros) deverão atender as recomendações da RDC nº 50/2002 e demais  
considerações técnicas apontadas pela Direção Clínica do Hospital durante a elaboração 
dos estudos preliminares, visando o melhor aproveitamento das instalações físicas para 
definição do layout,  fluxo dos pacientes,  mobilidade e acessibilidade entre os setores 
envolvidos. Deverá ser considerado dois leitos por enfermaria para que possa ocorrer a 
possibilidade de usá-la como apartamento. Deverá ser previsto quarto de descanso de 
enfermagem  masculino  e  feminino,  bem  como  descanso  de  residência  masculino  e 
feminino, com camas, armários, instalação sanitária e chuveiro. Uma sala para supervisor  
de enfermagem bem como uma sala para coordenador da mesma de aproximadamente 
6m² cada.
 A área estimada para elaboração desses projetos será de 750,00m² (setecentos e 
cinquenta metros quadrados).

2.2.5.Gerência de Enfermagem e Assistência Social

Na concepção dos projetos de Arquitetura e Complementares esses setores deveram 
estar mais centralizados no pavimento em questão.

Para a sala da gerencia de enfermagem deverá ser previsto:
-sala para o gerente com estação de trabalho, cadeiras, armário e mesa de reunião para  
seis pessoas,
-ante sala com recepção e espera.

Para a sala da assistência social, considerando em número de quatro assistentes, deverá 
ser previsto:
-sala privativa com estação de trabalho, cadeiras e armário 
-sala de espera.

2.2.6.PABX e telefonista

Para a telefonia deve ser previsto a readequação do ambiente mas mantendo o QDGT no 
local  em que se encontra instalado e  prevendo a instalação da  sala da telefonista, 
administração e manutenção telefonica próximos a ele.

Para as telefonistas considerar uma sala de aproximadamente 14m² (quatorze metros 
quadrados) e os seguintes mobiliários e pontos estruturados ( lógico/telefonia /elétrico):
02 Estações de trabalho - 1,35m X 1,35m
02 Armários de 0,90m X 0,50m
03 Cadeiras giratórias
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04 pontos estruturado

Considerar  uma  sala  com  área  aproximada  de  54m²  (  cinquenta  e  quatro  metros 
quadrados) com ambientes  para a administração e para manutenção com os seguintes 
mobiliários e pontos estruturados ( lógico/telefonia /elétrico): 
02 estações de trabalho - 1,35m X 1,35m
04 Cadeiras Giratórias
01 Bancada de manutenção com gavetas - 3,00m X 0,80m
01 Prateleira 3,00m X 0,30m
07 Armários altos - 0,90m X 0,50m
01 Lavatório
05 pontos estruturados, sendo um para cada estação e três para a bancada de 
manutenção

2.2.7. Bloco Cirúrgico

 Estudo para inclusão de áreas de apoio como sala de equipamentos, DML, rouparia suja 
e sala de preparo de paciente atendendo as especificações da ANVISA.

2.3.Segundo Pavimento

Os projetos de Arquitetura e Complementares serão  responsáveis pela criação e 
ampliação de 06 (seis) novos apartamentos com instalações completa, criação do 
novo posto de enfermagem e sala para prescrição médica, ambos dimensionados 
no espaço utilizado pelo antigo CTI; reforma e adequação das áreas utilizadas pela 
Quimioterapia que receberá, também, mais 03 (três) novos apartamentos, totalizan-
do 09 (nove) apartamentos.

Reformulação da farmácia hospitalar que abrigará a Central de Manipulação de In-
jetáveis (CMI), farmácia, sala para manipulação das embalagens, secretaria, quarto 
de descanso para enfermeiros  e para  os residentes ( masculino e feminino) con-
tendo camas, armários e instalação sanitária com chuveiro, posto de enfermagem, 
DML, sala para equipamentos, e demais recomendações previstas pela RDC nº50/ 
2002.

Serão elaborados os projetos de Arquitetura  e  Complementares para  reforma e 
adequação de todas as enfermarias, de forma que traga maior conforto, mobilida-
de, acessibilidade e manutenção das instalações.

2.3.1.Farmácia: 

SETOR
ÁREA 

SOLICITADA
ÁREA 

PROPOSTA
ÁREA MÍMINA 

EXIGIDA*
UNID. 

MEDIDA
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Central de 
manipulação de 
Injetáveis (CMI)

63,00 63,00 60,00 m²

Copa e Instalações 
Sanitárias para 

funcionários da CMI 
e Farmácia

20,00 20,00 1,8/pessoa m²

Farmácia 22,00 22,00 20,00 m²

2.3.2.Enfermagem e Internação: 

SETOR
ÁREA 

SOLICITADA
ÁREA 

PROPOSTA
ÁREA MÍMINA 

EXIGIDA*
UNID. 

MEDIDA

Supervisão 
Enfermagem

nova 7,87 7,87 m²

Posto Enfermagem nova 8,20 6,00 m²

Serviços nova 10,32 8,00 m²

Sala Descanso 
Enfermeiros

nova 15,95 5,00 m²

DML nova 2,00 2,00 m²

Equipamentos nova 8,73 8,73 m²

Expurgo nova 4,00 4,00 m²

A área estimada para elaboração desses projetos será de 200,00m² (duzentos me-
tros quadrados) 

2.3.3.Ampliação e reforma dos apartamentos: 

 Os novos apartamentos serão projetados na antiga área ocupada pelo CTI, sendo 
que  os  projetos  complementares  serão  integrados  e  adequados  as  instalações 
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existentes. Serão também reformulados os espaços que eram ocupados pelo setor 
da quimioterapia, que abrigará mais 14 (quatorze) novos apartamentos.

 A área estimada para elaboração desses projetos é de 420,00m² (quatrocentos e 
vinte metros quadrados).

2.3.4.Reforma das enfermarias: 

 As enfermarias serão reformuladas para possibilitar aos usuários e acompanhan-
tes maior conforto,  segurança e privacidade.  Neste sentido deverá ser  avaliada 
uma nova proposta para a disposição dos leitos e acesso aos banheiros melhoran-
do a acessibilidade e o conforto, minimizando, ainda as interrupções com a manu-
tenção.

 A área estimada para elaboração desses projetos é de 800,00m² (oitocentos metros 
quadrados).

2.3.5. Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH)

 É importante que o setor permaneça próximo a área assistencial para que se aumente 
cada  vez  mais  o  entrosamento  entre  a  equipe  do  SCIH  com  a  equipe 
médica/enfermagem.
Dimensões: 4,0m x 5,5m. Caso a sugestão da “observação” (ver abaixo) seja acatada 
diminuir para 3,5mx4,5m
Estrutura:
-  03 (três)  estações de trabalho (mesa,  computador,  gaveteiro)  com infraestrutura de 
cabeamento  estruturado,  com possibilidade de ampliação para  mais uma estação no 
futuro;

- 02 (dois) armários suspensos com prateleiras para guarda de documentos, materias de 
escritórios e livros;

- Sistema de ar condicionado;

- Mesa para reuniões com 06 (seis) cadeiras (Dispensável caso seja acatada sugestão da 
observação)

2.4.Terceiro Pavimento: 
2.4.1.Pediatria: 
Os projetos a serem elaborados para a reforma do espaço destinado a Pediatria se-
guirão a proposta inicial prevista nos Projetos de Referencia, com área estimada 
em 710,00m² (setecentos e dez metros quadrados) e considerando as seguintes di-
retrizes:

-considerar para os ambientes (enfermarias e quartos) a possibilidade de se utilizar 
tanto cama, quanto  berço,
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-considerar que em cada enfermaria serão dois leitos e para cada leito uma poltro-
na    (acompanhante/visitante,

-nas enfermarias 01,02 e 08, considerá-las apartamentos com camas,

-na enfermaria 09, considerá-la de isolamento, criando a câmara técnica, como pre-
visto em norma e no projeto de referencia, podendo utilizar cama ou berço,

-na de isolamento mantê-la, considerando a possibilidade de se utilizar cama ou 
berço,

-na enfermaria 10, considerá-la enfermaria para criança-escolar ( camas),

- na enfermaria 07, considerá-la enfermaria para adolescente masculino (camas),

- na enfermaria 06, considerá-la enfermaria para adolescente feminino (camas),

- nas enfermarias 04 e 05, considerá-las enfermarias para lactentes, prevendo ber-
ços e na instalação sanitária bancada alta para banheira,

- na enfermarias 03, considerá-la enfermaria para recém nascidos, prevendo berços 
de calor radiante e na instalação sanitária bancada alta para banheira,

-para o estar de acompanhantes e visitantes, prever sofá, TV, local para lanche, ins-
talações sanitárias  com chuveiro, 

-na sala de prescrição médica, prever mesa de reunião e dois armários altos para 
guarda de material e livros de consulta,

-posto de enfermagem, prever bancada com duas pias para avaliar, selecionar e 
acondicionar medicamentos e geladeira para uso exclusivo da guarda de medica-
mentos,

-sala de serviço/expurgo,bancada com pia e pia de expurgo (eliminação de secre-
ções e material contaminado) , armários altos e carrinho de material,

-recreação/brinquedoteca,  considerar  mesas  infantis,  prateleiras  para  materiais, 
brinquedos e armário fechado, sempre com acabamentos de fácil limpeza, manu-
tenção e utilização. Verificar a questão de segurança por possuir varanda neste 
ambiente e, esta não poder ser alterada por fazer parte da fachada tombada,

-sala de exames e curativos, considerar bancada com pia, armário para guarda de 
material curativo, mesa, cadeiras e uma maca,

-considerar a reestruturação da proposta onde se encontra utilidades, copa, ARS 
(área de roupa suja), DML, guarda de macas, berços e camas, depósito de equipa-
mentos e estar de funcionários para que seja possível atender a demanda e melho-
rar a solução, pois não podem ficar tão próximas a copa da ARS. Faltou a previsão 
do quarto de  descanso/plantão tanto para os médicos/as quanto para os enfermei-
ros/as, podendo ser eliminado,se for necessário, o estar dos funcionários e utilida-
des.

-instalação sanitárias (masculino e feminino) para os funcionários.
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SETOR NECESSIDADE
TOTAL DE 

LEITOS
ÁREA 

PROPOSTA
ÁREA MÍMINA 

EXIGIDA*
UNID. 

MEDIDA

Posto de 
Enfermagem

1,00
__

6,00 m²

Sala de exames 
e curativos

1,00
__

6,00 m²

Área de 
prescrição 

Médica
1,00

__
4,50 m²

Área de 
cuidados e 

higienização do 
lactante

1,00

__

3,00 m²

Enfermaria de 
Recém-nascido

1,00 com 2,00 
leitos

02 leitos
22,00 8,50/leito m²

Enfermaria do 
Lactente

3,00 com 2,00 
leitos cada

06 leitos
22,00 8,50/leito m²

Enfermaria pré-
escolar

2,00 com 2,00 
leitos

04 leitos
22,00 8,50/leito m²

Enfermaria 
escolar

2,00 com 2,00 
leitos

04 leitos
22,00 8,50/leito m²

Enfermaria 
adolescente

2,00 com 2,00 
leitos cada

04 leitos
22,00 8,50/leito m²

Leito Isolado 
com 

antecâmara
1,00

01 leito
8,50 8,50/leito m²

Área de 
Recreação

1,00
__

15,00 m²

Expurgo 1,00 __ 6,00 m²

Banheiro para 
acompanhante 

1,00 __ 2,00 m²
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feminino

Banheiro para 
acompanhante 

masculino
1,00 2,00 m²

SETOR NECESSIDADE
TOTAL DE 

LEITOS
ÁREA 

PROPOSTA
ÁREA MÍMINA 

EXIGIDA*
UNID. 

MEDIDA

Sanitário 
Feminino

1,00 2,00 m²

Sanitário 
Masculino

1,00 2,00 m²

Rouparia 1,00 4,00 m²

DML 1,00 4,00 m²

Banheiro para 
paciente

1 para cada 2 
leitos

2,50 m²

Sala de espera 1,00 10,00 m²

Depósito 1,00 8,00 m²

Copa 1,00

Quarto do 
plantonista 
médico com 

Banheiro

1,00 02 camas 9,50 m²

Quarto do 
plantonista 

enfermagem 
com Banheiro

1,00 02 camas 9,50 m²

a) Quadros das áreas estimadas para confecção dos Projetos de Arquitetura e 
Complementares.

3.1 Quadro de áreas mínimas a serem projetadas

Pavimento Setor Áreas MÍNIMAS 
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Estimadas (m²)
Prédio Novo Estacionamento e Área de Expansão 8.000,00

Subsolo Pronto Atendimento (Infantil/Adulto) 980,00
Subsolo Vacinação 110,00
Subsolo Imagem e Ressonância 260,00

1º 
Pavimento

Enfermarias e Salas Administrativas 750,00

1º 
Pavimento

Oncologia e Farmácia 350,00

1º 
Pavimento

Clínica de Psicologia e Psiquiatria 350,00

1º 
Pavimento

Recepções (entradas) 200,00

1º 
Pavimento

Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) 350,00

2º 
Pavimento

Farmácia Hospitalar, CMI e outros 200,00

2º 
Pavimento

Ampliação e Reforma dos Apartamentos 420,00

2º 
Pavimento

Reforma das Enfermarias 800,00

3º 
Pavimento

Pediatria 710,00

Área Total (m²) 13.480,00

3.2 Quadro de áreas existentes por prédio em todo complexo do HPM
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3.3 Quadro de áreas de ambientes específicos do HPM* 

                        estas áreas já estão embutidas na área do prédio antigo definida acima.

3.4 Quadro de áreas das coberturas do HPM

                                   *Cobertura total. O prédio possui vários níveis de cobertura

4. Demais Projetos:
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ÁREAS ESTIMADAS EXISTENTES HPM
AMBIENTE ÁREA (m²)

1 Prédio Antigo (a ser reformado) 10549,00
2 Prédio Novo (a ser construído) 8000,00
3 Bloco Ambulatorial 6731,00
4 Passarela 20,00
5 Prédio Refeitório 660,00
6 Prédio Administrativo 2004,00
7 Prédio Almoxarifado 2700,00
8 Guaritas 35,00
9 Resíduos Sólidos 56,00
10 Manutenção 84,00
11 Áreas Paisagismo (área externa) 1772,00
12 Pátios e circulações (área externa) 3507,00

30839,00
TOTAL CONSTRUÍDO (prédios existentes + 

prédio novo)

PŔEDIO

Bloco Ambulatorial 1070,00
Prédio Administrativo 501,00
Prédio Antigo* 4455,00
Prédio Refeitório 330,00
Prédio Almoxarifado 540,00

ÁREA 
COBERTURA 

(m²)

AMBIENTE ÁREA (m²)
CTI 1854,00
Bloco Cirúrgico 1264,00
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a) Restauração 
 Elaboração do Projeto de Restauração da edificação Tombada, que terá suas fachadas 
restauradas, bem como, a reconstituição ou substituição do telhado e calhas e, demais 
elementos  que  compõe  o  telhado,  onde  terão  como  indicador  e  balizador,  para  a 
elaboração e aprovação dos projetos relativos ao tombamento, a definição do Grau de 
Proteção do Patrimônio Cultural do Município, que estabelecerá as condições técnicas 
necessárias para sua execução.

b) Projeto Legal 
 Elaboração do Projeto Legal conforme todas as exigências legais para os procedimentos 
de  análise  e  de  aprovação  do  mesmo  junto  aos  órgãos  públicos  e  as  companhias 
concessionárias  de  serviços  públicos  nos  âmbitos  federal,  estadual  ou  municipal,  de 
acordo  com  a  abrangência  e  com  o  impacto  ao  meio  ambiente,  urbano  e  natural, 
objetivando obtenção das licenças ou alvarás de permissão para se construir. Enquanto 
produção de conteúdo, destinada à atenção de todos os subsídios necessários para a 
obtenção do alvará e demais licenças necessárias. Destacam-se: 

• Alvará de execução das obras (tombamento das fachadas e adequações externas 
e internas);
• Licenciamento Ambiental;
• Regularização Urbana.

c)  Projeto de Layout
 O layout final adequado à solução compatibilizada e aprovada pelo HPM deverá ser 
complementado  com  a  locação  de  mobiliários  e  equipamentos,  acompanhado  da 
identificação  dos  mesmos  e  listagem  com  todas  as  suas  características  técnicas 
(dimensões, peso, voltagem, amperagem, aterramento, alimentação de água, saída de 
esgoto, ventilação, exaustão, temperatura de trabalho, vibração, emissão de gases e 
líquidos  poluentes  e  tóxicos,  ambientação  necessária  ou  resultante  -  séptica  ou 
asséptica,  etc),  como  subsídio  para  os  projetos  complementares,  inclusive 
especificações técnicas e infra-estrutura para instalação.

d) Projeto de Comunicação Visual
Elaboração do projeto de comunicação visual para identificação de todos os ambientes, 
fluxos internos e externos, acessibilidade aos portadores de necessidades especiais de 
acordo  com  o  layout,  obedecendo  às  Legislações  pertinentes  e  Normas  Técnicas 
cabíveis e aplicáveis, considerando todo o complexo do Hospital. 

e) Projeto de Paisagismo
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f) Elaboração do projeto contemplando a reformulação da área externa existente, 
prevendo local para os mastros/bandeiras com iluminação, em número de três no 
acesso principal, visando a valorização da edificação tombada.

Deverão ser avaliadas as áreas permeáveis e plantas ornamentais existentes para o seu 
reaproveitamento total ou parcial.
Deverão  ser  utilizadas,  plantas  de  pequeno  e/ou  médio  porte,  vegetações  rasteiras, 
todas adequadas ao local e clima e demais elementos que se fizerem necessários para 
que torne o ambiente mais agradável, funcional e de fácil manutenção. 
Deverão  ser  avaliadas  as  condições  atuais  de  todas  as  árvores  existentes, 
especialmente as localizadas nas calçadas.
Deverá ser previsto, a revitalização do pátio interno, criando áreas de convivência para 
os funcionários e/ou pacientes internos da psiquiatria e psicologia.

g) Projeto Luminotécnico 

Elaboração do projeto luminotécnico detalhado,  visando uma iluminação que propicie 
segurança, economia e beleza ao edifício. 
A  iluminação  deverá  ser  composta  de  luminárias  de  alta  eficiência  energética,  com 
lâmpadas fluorescentes, supridas por reatores eletrônicos com alto fator de potência, de 
acordo com a necessidade de iluminância dos ambientes. 
Deverão ser utilizadas lâmpadas econômicas nos demais locais onde a iluminação for 
meramente decorativa. 
Deverá ser prevista uma iluminação que valorize a edificação tombada.
Deverão ser obedecidos os seguintes critérios de projeto:
            a) Quanto aos quartos da enfermaria da unidade de internação geral e pediatria, 
são quatro tipos de iluminação:
- iluminação geral em posição que não incomode o paciente deitado;
- iluminação de cabeceira de leito na parede (arandela) para leitura;
- iluminação de exame no leito com lâmpada fluorescente,( foco de exame); 
- iluminação de vigília na parede (a 50 cm do piso).
              b)Quanto ao quarto e área coletiva da Unidade de Internação Intensiva, são 
quatro tipos de iluminação:
- iluminação geral em posição que não incomode o paciente deitado;
- iluminação de cabeceira de leito de parede (arandela);
- iluminação de exame no leito com lâmpada fluorescente no teto e/ou arandela;
- iluminação de vigília nas paredes (a 50 cm do piso) inclusive banheiros.

           c)Quanto à sala de cirurgia:
 - além da iluminação geral de teto com lâmpada fluorescente, existe a iluminação direta  
com foco cirúrgico.
           d)Quanto aos consultórios e salas para exames clínicos:
- iluminação adequada a realização dos exames clínicos (alterações de cor).

h) Projeto de Automação, Supervisão e Controle
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Elaboração  do  projeto  objetivando  racionar,  principalmente,  a  energia  e  a  água. 
Economizando,  desta  forma,  gastos  desnecessários  em  iluminação  e  utilização  de 
equipamentos.  Deverá  ser  previsto  a  utilização de  sensores de  presença,  placas de 
aquecimento  solar,  avaliando,  atualizando  e  ampliando  as  existentes  e,  outros 
mecanismos  adequados.  E,  ainda,  prever  o  controle  de  acesso  considerando  a 
instalação de catracas eletrônicas.
 Avaliação e readequação, e, ainda, proposição de sistema para climatização, ventilação,  
exaustão,  iluminação,  demanda  energética,  detecção  e  alarme  de  incêndio,  circuito 
fechado de tv, acesso predial e perimetral, sistema de alarme predial para bombas de 
recalque, consumo de água e elevadores. 
Especificação e previsão de instalação de Detector de Metais ou de outro equipamento 
que possibilite o controle de acesso armado, que está proibido nas dependências do 
Hospital. Por se tratrar de um ambiente hospitalar, deverá ser tomado a precaução ao 
especificar o equipamento, no que se refere ao barulho, acessibilidade e à passagem de 
pessoas que possuem marca passo ou em emergência. 

i) Projeto Estrutural 
 Elaboração do projeto detalhado de todas as adequações na estrutura para permitir a 
execução  das  intervenções  exigidas  pelo  projeto  de  reforma,  inclusive  os  projetos 
estruturais relativos à solução adotada para o acesso aos portadores de necessidades 
especiais, acessos e rampas, se for o caso.

 Elaboração do projeto detalhado para a realização da nova edificação.

j) Projeto de Instalações Elétricas 
 Elaboração do projeto de instalações elétricas (iluminação, força elétrica de 
emergência), de acordo com os projetos de arquitetura, layout, estrutura existente e, a 
ser construída, ventilação mecânica e de instalações complementares, inclusive 
adequações da entrada de energia e da sala elétrica, e redes externas. Contemplando a 
entrada de energia aprovada na concessionária, à distribuição de baixa tensão, os 
quadros e painéis e a geração elétrica de emergência. 
Deverão ser observados os equipamentos existentes e os que serão adquiridos no que 
se refere à tensão e corrente elétrica.
Previsão  de  Circuitos  Elétricos  com  energia  de  emergência  (no-breaks/gerador  de 
energia) para áreas de cuidados críticos, videomonitoramento e de alimentação da Rede 
Lógica (CPD , Racks de Informática).
Deverão ser obedecidos os seguintes critérios de projeto: 
• NR 10
• NBR/ABNT 5410
• NBR/ABNT 13534

     Na Sala Elétrica: 
a) Todos os cabos de ligação dos quadros elétricos, barramentos e circuitos diversos 
deverão ser livres de halogênio e antichamas.
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b)Para os alimentadores, será adotada a filosofia de barramento em canalização pré-
fabricada  (bus-way).
c)  Será  utilizada  energia  de  emergência  fornecida  por  dois  grupos  motores-
geradores (GMG), considerando um como principal e o outro como reserva; 
d) Dentro da subestação, deverá ser prevista iluminação de emergência que possa 
atendê-la em uma falta de energia.
e)  Poderá  ser  previsto  a  adequação,  do  QGBT,  por  empresa  especializada  na 
confecção de quadros elétricos, em armários com chapas metálicas, com barramentos 
montados normalmente verticais e a coordenação das proteções gerais do QGBT com 
os quadros terminais deverá ser mostrada em projeto específico. 
f)  O  QGBT  deverá  ser  contemplado  com  instrumentos  de  medição  das  tensões  e 
correntes nos barramentos, e sistema de supervisão, automação e controle.
Nos Pavimentos: 
a) Os pavimentos serão atendidos pelos alimentadores que partem da sala elétrica pelo 
sistema de barramento blindado em canalização pré-fabricada (bus-way). 
b)  Os  quadros  terminais  deverão  ser  confeccionados  também  por  empresas 
especializadas na confecção de quadros elétricos. Deverão ser usados disjuntores que 
atendam a norma IEC,  levando  em consideração  as  suas  curvas  de  acordo  com a 
necessidade do circuito ao qual está protegendo. 
c) Todos os cabos serão livres de halogênio e deverão ser conduzidos por eletro calhas 
perfuradas, com tampa, e eletrodutos galvanizados quando fora de alvenarias, lajes e 
pisos. 
d) Todos os ambientes deverão ser atendidos por pontos elétricos, respeitando o layout 
estabelecido  pelo  projeto  arquitetônico  principalmente  às  informações  relativas  aos 
equipamentos (tensão e corrente elétrica).
e) Em todos os quartos e enfermarias,  prever  pelo menos 04 ( quatro ) tomadas de  
110v e 01 (uma) de 220v e a régua  de gases deverá conter além de iluminação e  
tomadas associadas, saída para oxigenio, para vácuo, para ar comprimido( com registro) 
e identificação do paciente. 
f) Em todos os quartos e enfermarias da pediatria,  prever  pelo menos 04 ( quatro )  
tomadas de 110v e 02 (duas) de 220v e a régua  de gases deverá conter além de 
iluminação e tomadas associadas, saída para oxigenio, para vácuo, para ar comprimido ( 
com registro)  e identificação do paciente. 
 g) Sistema IT Médicos compatíveis às áreas do Bloco Cirúrgico.

k)  Projeto de Antena de Televisão 
Previsão de Instalação de TV a cabo nos Apartamentos, Recepções e demais áreas de 
espera.

l) Projeto de Cabeamento Estruturado (Lógica/ Telefonia,  Controle de Acesso 
e CFTV)  

Elaboração  do  projeto  de  cabeamento  estruturado,  de  acordo  com  o  programa  de 
necessidades  definido  pelo  HPM  quanto  a  localização,  quantidade  de  pontos, 
tecnologias  a  serem  utilizadas,  bem  como  em  conformidade  com  os  projetos  de 
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arquitetura, layout e complementares, inclusive redes externas. Para CFTV e Controle de 
Acesso deverá ser confeccionado um projeto inicial de cabeamento estrurado visto que a 
atual estrutura do hospital ainda não contempla tais redes.
Deverão ser obedecidas as normas e padrões da ABNT, TIA e ANSI, cabíveis e 
aplicáveis, especialmente e não somente: 
a) NBR 14565 - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de 
telecomunicações para a rede interna estruturada. 
b) ANSI/TIA/EIA - 568-B - Cabeamento em edifícios comerciais.
c) TIA 942 - Normas de infra-estrutura de Telecomunicações para Data Centers. 
• ANSI/TIA/EIA - 569-A - Encaminhamentos e infra-estrutura.

• ANSI/TIA/EIA-606 –Identificação do cabeamento/ pontos

 Deverão ser obedecidos os seguintes critérios de projetos:
a) Considerar  o  redimensionamento  da  rede  existente  incluindo  não  só  as 
ampliações, mas também o Controle de Acesso, CFTV e outros.

b)  Considerar como  infraestrutura de rede lógica, telefonia e elétrica, onde cada ponto 
estruturado é a composição de 1 (um) ponto de rede lógica, 1 (um) ponto de telefonia e 1 
(um) ponto de rede elétrica.
c)  Utilização  de  cabeamento  estruturado  gerenciável  categoria  6  para  toda  a  rede 
horizontal, cabeamento estruturado gerenciável categoria 6A para rede horizontal na sala 
de servidores e vertical (backbone) para interligação de racks. 
d) O cabeamento estruturado deverá caminhar por eletro calhas perfuradas, com tampa, 
e eletrodutos galvanizados quando fora de alvenarias, lajes e pisos. 
e) Deverá ser prevista a utilização de rede Wireless em todos os ambientes, de modo a 
reduzir impactos futuros de adequação a novas tecnologias.
f) O número de pontos será definido após a elaboração do Projeto Básico de Arquitetura 
e Projeto de Layout. 
g)Telemática:  Deverá  estar  em  um  ambiente  seguro,  parede  de  alvenaria,  ar 
condicionado,  proteção  contra  incêndio  e  demais  requisitos  necessários  à  perfeita 
adequação do espaço, com acesso ao QDG (Quadro de Distribuição Geral) secundário.
h)Para a confecção do rack, deverão ser especificados produtos de boa qualidade e bem 
aceitos pelo mercado. 
i) Rack: Todos os rack deverão ser conectarizados com patch cord certificado. Não será 
admitido patch cord confeccionado. Deverá ser utilizado path cord industrial com cores 
variadas para melhor identificação. 
j)Constar o projeto elétrico.

m) Projeto de Circuito Fechado de TV (CFTV)/ Captação de Imagem 

Elaboração do projeto de CFTV baseado em tecnologia IP. Todas as câmeras utlizadas 
deverão ser  do tipo IP de alta  definição (720p),  com alimentação POE (Power Over 
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Ethernet). O sistema obedecerá projeto de arquitetura e complementares, inclusive redes 
externas, devendo ser considerados, no mínimo, os seguintes critérios: 
a) Instalação  de  câmeras  em  pontos  estratégicos  dos  pavimentos  tais  como 

entradas/acessos, corredores, elevadores e hall' s, considerando também outros que 
podem ser solicitados pelo HPM;
a)   Instalação de software de monitoramento que possua no mínimo os seguintes 

requisitos:
b)  Análise de vídeo inteligente que contemple delimitação/detecção de perímetro e 

detecção de objetos ociosos através de alarmes visuais;
c)   Confecção de mapas sinópticos;
d)  Gravação  de  imagens  de  forma  contínua  ou  por  eventos  com  resolução 

compatível com as câmeras especificadas;
e)   Controle de dispositivos I/Os
f) Instalação  de  câmeras,  própria  para  ambiente  cirúrgico,  que  permitem  a  sua 

limpeza,desinfecção e esterilização, em uma das salas do bloco cirúrgico, a ser  
definido pelo HPM, para realização de vídeo aula, tanto para casos de cirurgia 
quanto para exames de endoscopia;

g) Instalação de câmeras na entrada do almoxarifado, da farmácia, do depósito, da 
seção  de  manutenção,  dos  vestiários  femininos  e  masculinos  e  do  SAME 
(prontuários);

h) Instalação de câmeras na área externa e estacionamento;
i) Previsão de instalação de switches injetores de com portas e tensão suficiente 

para alimentação elétrica das câmeras de seu respectivo andar;
j) Interligação dos switches entre si (através de cabos categoria 6) e destes ao CPD 

através de fibra óptica;
k) As câmeras deverão utilizar o cabeamento estruturado para envio de imagens e 

recebimento de comandos de PTZ (pan tilt e zoom) e alimentação elétrica se for o 
caso; 

l) Para cada ponto de câmera deverá existir pelo menos um ponto lógico e um ponto 
elétrico. Esta mesma premissa deverá ser seguida na elaboração do projeto de 
controle de acesso;

m) Embora os equipamentos de CFTV utilizem o cabeamento estruturado, seus ativos 
deverão compor uma rede separada podendo, a critério da direção do hospital, ser  
ligada a rede dos demais computadores do hospital e ao controle de acesso.

n) Instalação de servidores e storages específicos para o CFTV. Estes deverão ser 
instalados dentro de um rack específico no CPD. Desde que haja compatibilidade 
e a critério da direção do hospital, os equipamentos de controle de acesso poderão 
ser usados em conjunto, no mesmo rack;

o) Para  confecção  do  projeto  de  CFTV  deverão  ser  consideradas  todas  as 
edificações  do  hospital  uma  vez  que  atualmente  não  existe  nenhum  tipo  de 
monitoramento e infraestrutura para este fim. 
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n) Projeto  do  Sistema  de  Proteção  Contra  Descargas  Atmosféricas 
(SPDA) 

Elaboração do projeto do sistema de proteção a descargas atmosféricas, em função da 
avaliação técnica do plano diretor, considerando a infra-estrutura de antenas, utilizando-
se a filosofia de gaiola de Faraday.

o) Projeto de Climatização, Ventilação e Exaustão
Elaboração de projeto de climatização em função da avaliação e definição prévias de 
solução  mais  viável  técnica  e  economicamente  no  que  se  refere  a  exaustão,  ar 
condicionado  e  no  que  mais  for  necessário  para  o  conforto  térmico  ambiental. 
Climatizando artificialmente todos os ambientes indicados pela arquitetura e exigidos 
pela legislação, especialmente e não somente, Endoscopia, CME, Bloco Cirúrgico, nova 
área de Diagnóstico por Imagem ( Radiologia), Pronto Atendimento. 
Elaboração do projeto elétrico do sistema de climatização, ventilação e exaustão.

p) Projeto de Instalações Hidrossanitárias   
Elaboração  do  projeto  contemplando  no  mínimo,  as  exigências  para  a  obtenção  do 
Licenciamento Ambiental e atendendo as demandas definidas no projeto de arquitetura;
Considerar a instalação de bebedouros acessíveis e acessórios em cada pavimento; 
Considerar a irrigação dos jardins;
Avaliar os reservatórios existentes (subterrâneos, sobre laje e externos), inclusive com a 
adequação para o projeto de combate a incêndio;
Considerar a criação de miniestações de tratamento de efluentes líquidos, contemplando 
especialmente  CME,Centro  Cirúrgico,Laboratórios,  RX,  Centro  de Imagens,  Setor  de 
Endoscopia, Central de Misturas/Manipulação do CFAR M, Expurgo, Box de lavagem de 
ambulancia e box de troca de óleo e lubrificação;
Considerar a criação e/ou reformas dos sanitários acessíveis.
Os  resíduos  líquidos  oriundos  da  oficina  e  do  posto  de  lubrificação  e  lavagem  de 
ambulâncias  e  viaturas  deverão  ser  direcionados  para  a  miniestação  de  tratamento 
específica.
Considerar a criação de um Plano de Contigência.

q) Gases Medicinais
   Elaboração do Projeto de Instalação de Gases medicinais, considerando a estrutura 
existente.
Deverá ser realizada uma avaliação em toda a rede existente e a sua compatibilização 
com a reforma com previsão das ampliações futuras.
Prever um plano de contingência considerando o número de leitos do hospital, o 
consumo e a manutenção da rede de gases medicinais.

r) Projeto de Instalações de Drenagem de Águas Pluviais  
Elaboração do projeto de drenagem, captação e esgotamento de águas pluviais, 
considerando o seu reaproveitamento para molhar os jardins e lavagem das áreas 
externas.

s) Projeto de Impermeabilização e Envelopamento da Edificação 
Elaboração  do  projeto  de  impermeabilização  e  envelopamento  da  edificação, 
considerando as patologias que tenham sido detectadas na vistoria e avaliação técnica 
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inicial pelos profissionais das diversas disciplinas envolvidas, a proteção ao afloramento 
de  água  e  à  umidade,  o  limite  da  vida  útil  das  impermeabilizações  existentes,  a 
estanqueidade da edificação, os elementos de arremate e proteção das platibandas e 
cobertura. 

t) Projeto de Sonorização, Videoprojeção e Acústica 
Elaboração dos projetos contemplando todas as edificações do complexo, em função da 
avaliação das condições ambientais existentes e do conforto ambiental  adequado ao 
bom desempenho das atividades, conforme normas técnicas aplicáveis (Auditório, Sala 
do  Bloco  Cirúrgico,  áreas  de  internação,  sala  de  espera  e  outros),  objetivando  a 
qualidade  do  som  e  não  só  a  sua   propagação.  Novo  sistema  de  chamadas  de 
enfermagem, pois o atual está defasado. Considerando, a possibilidade de localização e 
acionamento  de  pessoas  (médicos,  enfermeiros  e  acompanhantes)  e,  ainda,  a 
interligação do auditório com a Sala do Bloco Cirúrgico onde será realizado a Vídeo-aula;

u) Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico 
Elaboração do projeto das instalações de prevenção e combate a incêndio e pânico 
considerando  as  exigências  normativas  e  legais  aplicáveis  às  categorias  de  risco 
inerentes às atividades a serem desenvolvidas nas edificações e contemplando todas  as 
edificações do complexo;
Avaliar o sistema existente, suas condições de funcionamento, e considerá-lo ao projeto, 
adequando-o às exigências normativas e legais para sua aprovação;
Elaboração do projeto de detecção e alarme contra incêndio;
Elaboração do Projeto de GLP;
Deverá  ser  elaborado  e  traçada  as  diretrizes  de  acordo  com  a  Legislação  para  a 
implementação da Brigada de Incêndio.

v) Projeto de Segurança Eletrônica
Elaboração  do  projeto  considerando  a  infraestrutura  necessária  aos  sistemas  de 
segurança (circuito fechado de tv, controle de acesso e sistema de alarme).

w) Projeto de Fundação e Contenções
Elaboração  do  projeto  após  realização  de  investigação  geológica  e  geotécnica 
(sondagem rotativa e mista).

x) Projeto de Supraestrutura e Mesoestrutura
Elaboração do projeto executivo precedido pelo estudo do reforço estrutural.

y) Projeto de Transporte Vertical (elevadores)
Elaboração do projeto contemplará a modernização dos elevadores, e elevadores de 
carga, objetivando atender a demanda física, considerando as leis pertinentes relativas à 
acessibilidade quanto aos portadores de necessidades especiais, com a utilização de 
equipamentos eficazes, ambientalmente corretos e racionais, nos aspectos de redução 
do  consumo  de  energia  e  funcionalidade,  considerando  ainda,  o  fluxo  de  macas 
(dimensionamento). 

z) Licenciamento Ambiental
Elaboração  e  aprovação  de  todo  o  processo  de  Licenciamento  Ambiental,  conforme 
regulamentação vigente para o empreendimento de impacto ambiental e normatização 
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estabelecida  pelo  Conselho  Municipal  de  Política  Urbana  (COMPUR),  bem  como 
apresentação para análise e aprovação conjunta aos órgãos responsáveis (Prefeitura 
Municipal, VISA, COPASA, Corpo de Bombeiros e BHTrans), como também, desenvolver 
e estabelecer a confecção de todos os projetos executivos e laudos técnicos necessários 
para as etapas de certificação, aferição e implantação.

   
 Aprovado em  04/05/2014
Ronan Queiroz Souza                                                                    Renato Penha de Oliveira, Maj  PM
118.346  OAB/MG                                                                               Ordenador de Despesas
                                                                                                                        



HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
AVENIDA DO CONTORNO, 2787 – SANTA EFIGÊNIA 

BELO HORIZONTE / MG  – CEP : 30.110-013
TELEFONE: 3071 5273/30715287 -TELEFAX: (31) 3071-5386

hpm-licitacompras@pmmg.mg.gov.br
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

“ANEXO I- B” 

Qualificação técnica para seleção das empresas especializadas 

1. INTRODUÇÃO

Qualificação por  meio da avaliação da capacitação técnica e experiência das 

empresas  de  Engenharia/Arquitetura  candidatas  ao  desenvolvimento  do  Plano 

Diretor, Estudo de Viabilidade, Estudo de Fluxo, confecção de projetos e diretrizes 

para a adequação legal das reformas intencionadas pelo Hospital da Polícia Militar 

de Belo Horizonte. A empresa será considerada qualificada a executar o serviço 

caso  sua  área  de  atuação  e  as  experiências  profissionais  da  empresa  e/ou  de 

componentes  do  corpo  técnico  participante  sejam  similares  as  do  objeto  da 

licitação.  Para a  qualificação,  a  empresa concorrente  deverá abranger todos os 

serviços solicitados ou estar associada a outras empresas ou profissionais que 

atendam a todos os requisitos abaixo detalhados.

2. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

2.1.  O  processo  de  qualificação  apresentado  é  direcionado  a  escritórios  de 

arquitetura  e  engenharia  que  possuam  experiência  em  Estudo  de  Viabilidade, 

estudos  de  engenharia  e  execução de  Plano  Diretor,  bem como diretrizes para 

adequação de alvarás de funcionamento, sanitário , Licenciamento Ambiental e do 

Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, além de estudo de fluxo e confecção de 

projetos  as  built. As  empresas  interessadas  deverão  encaminhar  um descritivo 

com sua apresentação – conforme detalhamento abaixo: 

2.2. Certidão de registro e quitação no Conselho profissional competente de sua sede 

ou domicílio;

2.3.  Comprovação  pela  empresa  licitante  de  capacidade  para  desempenho  de 

atividade, pertinente e compatível com o objeto da Licitação, que poderá ser realizado 

através de atestados fornecidos por pessoas de direito público ou privado devidamente 
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registrado nas entidades profissionais competentes, bem como da qualificação de cada 

um dos membros das equipes técnicas que se responsabilizarão pelos trabalhos. 

Comprovação  pelo  licitante  de  possuir,  em  seu  quadro  permanente,  profissional 

detentor  de  Atestado  de  Responsabilidade  Técnica  por  execução  de  serviço  de 

características  semelhantes às  parcelas  de  maior  relevância  técnica  ou  de  valor 

significativo do objeto da licitação, ou seja:    Plano Diretor, Estudo de Viabilidade e 

Estudos  de  Engenharia  para  futuras  Reformas,   Adequações,  Construções  e 

Restauração  das  Fachadas Tombadas  do   Prédio  Histórico  e,  tendo  em vista 

essas intervenções, obtenção de diretrizes para adequações do Alvará Sanitário, 

Licenciamento Ambiental, Alvará de Funcionamento e Auto de Vistoria do Corpo 

de Bombeiros, além de realizar o Controle de fluxo, bem como a confecção de 

projetos as built.

O  responsável  técnico  e  demais  membros  da  equipe  técnica  deverão  ser  parte 

integrante  do  quadro  permanente  da  licitante,  na  condição  de  sócio,  diretor  ou 

empregado ou possuir contrato de prestação de serviços, firmado entre as partes e com 

firmas reconhecidas, ou então, fornecer uma declaração de inclusão de seu nome na 

equipe técnica para fim de participação neste certame licitatório, o que será aceito como 

comprovante de vínculo da empresa licitante com o referido profissional;

 Em caso de mudança de profissionais durante a execução do trabalho, a empresa 

contratada  deverá  informar  previamente  a  fiscalização  e  apresentar  técnico  com 

currículo compatível com a execução dos serviços contratados, que será avaliado pelo 

corpo técnico do HPM.

Para o exercício do Estudo de Viabilidade a empresa contratada deverá conter em seu 

corpo técnico profissionais que, além de possuírem as características descritas no item 

“d”, apresentam as seguintes capacitações técnicas:

PROFISSIONAL NÍVEL MÍNIMO DE EXPERIÊNCIA QNT

Engenheiro / Arquiteto Chefe Sênior ou com experiência comprovada em 
liderança de grandes empreendimentos 

1

Engenheiro Eletricista Sênior 1

Engenheiro Sanitarista ou Sênior 1
   
 Aprovado em  04/05/2014
Ronan Queiroz Souza                                                                    Renato Penha de Oliveira, Maj  PM
118.346  OAB/MG                                                                               Ordenador de Despesas
                                                                                                                        



HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 
AVENIDA DO CONTORNO, 2787 – SANTA EFIGÊNIA 

BELO HORIZONTE / MG  – CEP : 30.110-013
TELEFONE: 3071 5273/30715287 -TELEFAX: (31) 3071-5386

hpm-licitacompras@pmmg.mg.gov.br
SEÇÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Hidráulico

Engenheiro civil Sênior ou com experiência em confecção e 
aprovação de projetos de prevenção e combate 

ao incêndio

1

Engenheiro ambiental Pleno 1

Engenheiro ou Arquiteto Com experiência comprovada em estudo de 
fluxo

1

Engenheiro civil ou de Estruturas Sênior ou profissional credenciado com 
experiência comprovada  em cálculo estrutural 
de edificações de mais de vinte pavimentos e 

estruturas especiais

1

Engenheiro civil ou Arquiteto Com experiência em projetos Hospitalares 1

 Um profissional pode se responsabilizar por mais de uma função se comprovar seu nível 

de experiência em todas.
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ANEXO II
MODELO DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO Nº 05/2014.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

Objeto:   Prestação  de  serviços  para  elaboração  do  Plano  Diretor,  Estudo  de 
Viabilidade  e  Estudos  de  Engenharia  para  futuras  Reformas,  Adequações, 
Construções e Restauração das Fachadas Tombadas do  Prédio Histórico e, tendo 
em vista  essas  intervenções,  obtenção de  diretrizes  para  adequação do  Alvará 
Sanitário e Licenciamento Ambiental, Alvará de Funcionamento, Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros e Controle de fluxo, bem como a confecção de projetos as 
built do Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (HPM), situado à Avenida 
do Contorno, nº 2.787, Bairro Santa Efigênia,  Belo Horizonte/MG, com julgamento por 
menor preço , para execução no exercício de 2013, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência - Anexo  I, IA e IB, parte integrante do presente edital.

PROCURAÇÃO
(em papel timbrado)

A (nome da empresa)____________________________,  CNPJ nº  _______________, 
com sede à  ________________________________________,  neste  ato  representada 
pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa, nome, RG,CPF, nacionalidade, 
estado civil, profissão, endereço). Pelo presente instrumento de mandato, nomeia e cons-
titui, seu(s) Procurador(s) o Senhor(es) _________________(nome, cargo que ocupa na 
empresa, RG__________, CPF: ____________ nacionalidade, estado civil, profissão e 
endereço), a quem confere(m) amplos poderes para praticar, junto à Seção de Licitação e 
Compras do Hospital da Polícia Militar os atos necessários para representar a outorgante 
na licitação, modalidade TOMADA DE PREÇOS NR 02/2014, PROCESSO nº 05/2014, 
usando dos recursos legais, conferindo-lhes poderes especiais para desistir de recursos,  
interpô-los, apresentar lances verbais, negociar preços e demais condições. 

Local, data e assinatura.

(RECONHECER FIRMA (S)
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ANEXO III

PROCESSO Nº 05/2014.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS  Nº 02/2014

Objeto: Constitui  objeto deste Termo de Referência,  a elaboração do  Plano Diretor, 
Estudo  de  Viabilidade  e  Estudos  de  Engenharia  para  futuras  Reformas, 
Adequações,  Construções  e  Restauração  das  Fachadas  Tombadas  do   Prédio 
Histórico  e,  tendo  em  vista  essas  intervenções,  obtenção  de  diretrizes  para 
adequações  do  Alvará  Sanitário,  Licenciamento  Ambiental,  Alvará  de 
Funcionamento  e  Auto  de  Vistoria  do  Corpo  de  Bombeiros,  além de  realizar  o 
Controle de fluxo, bem como a confecção de projetos as built do Hospital da Polícia 
Militar  do Estado de Minas Gerais  (HPM),  situado à Avenida do Contorno,  nº  2.787, 
Bairro Santa Efigênia, Município de Belo Horizonte – Capital,  com julgamento por menor 
preço,  para  execução  no  exercício  de  2014,  conforme  especificações  constantes  no 
Termo de Referência - Anexo  I, IA e IB, parte integrante do presente edital.

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Ao Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, para fins do disposto no 
processo  de licitação  Nº 05/2014,  Tomada de Preços Nº 02/2014,, vem por meio deste 
atestado  de  visita  técnica,  declarar  que  a 
empresa:_____________CNPJ:_______________________enviou  representante 
credenciado(a) ________________ (nome, CPF e cargo na empresa), a fim de obter as 
medidas  e coletar informações de todos os dados e elementos que possam vir a ter 
influência no valor da proposta a ser apresentada e no desenvolvimento dos trabalhos a  
serem adjudicados à empresa vencedora da referida licitação.

Belo Horizonte,________/__________/2014

De acordo:

_________________________________________
Chefe da Seção de Manutenção Predial do HPM

________________________________________
Nome legível: Assinatura  do funcionário da empresa

Obs.: A empresa deverá comparecer para vistoria, após agendamento prévio por meio do 
telefone: 3071-5218 - Seção de Manutenção Predial do HPM, situado à Av. do Contorno, 
2787 bairro Santa Efigênia, CEP. 30.110-080, Belo Horizonte-MG.
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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO Nº 05/2014. - TOMADA DE PREÇOS N.º 02/2014

(papel timbrado da proponente)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA: (PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE)

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Telefone/Fax/endereço eletrônico:

Nome do Representante Legal:

Identidade do Representante Legal CPF do Representante Legal

A  EMPRESA  LICITANTE  DEVERÁ  CONSTAR  NESTE  ESPAÇO  AS  ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL.

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor global da proposta R$

Prazo de Validade da Proposta:

Local e data.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
(NOME, CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA)
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ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  PARA 
ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR E ESTUDO DE 
VIABILIDADE DO HPM,  QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  ATRAVÉS  DO 
ORDENADOR  DE  DESPESAS  DO  HOSPITAL  DA 
POLÍCIA  MILITAR  E  A 
EMPRESA___________________,  NA  FORMA 
AJUSTADA.

O Estado de Minas Gerais, entidade de Direito Público, através do Hospital da 
Polícia  Militar  do  estado  de  Minas  Gerais,  CNPJ  N°  16.695.025/0001-97  neste  ato 
representado pelo SR. MAJ PM RENATO PENHA DE OLIVEIRA, CPF N° 673.373.416-
87,  Ordenador  de  Despesas  do  Hospital  da  Polícia  Militar,  doravante  denominado 
CONTRATANTE,   e  a  empresa  ____________________, C.N.P.J: 
__________________  INSC.  ESTADUAL N°  ____________________,  estabelecida  à 
_______________________________,  representada  neste  ato 
__________________________________,  CI  N°:  ______________,  CPF  N° 
_______________, doravante  denominado  CONTRATANTE,  tem  entre  si  ajustado  o 
presente Contrato para Prestação de serviços para elaboração de Plano Diretor no corpo 
de seu objeto, em conformidade com o processo Licitatório n° 05/2014, na modalidade 
Tomada de Preços n° 02/2014, do tipo Melhor Preço e Técnica. O presente contrato será  
regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores,  
e, no que couber, pela Lei Estadual nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, pelo Decreto  
Estadual  nº  45.902,  de  27  de  janeiro  de  2012,  pela  Resolução  Conjunta  SEPLAG 
/SEDE/JUCEMG nº 6419, de 30 de novembro de 2007; e pela Resolução SEPLAG nº 58, 
de  30  de  novembro  de  2007  e  demais  legislações  pertinentes  e  pelas  condições 
estabelecidas  pelo  presente  edital  de  licitação  nº  05/2014  –  Tomada  de  Preços  nº 
02/2014.

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

 Constitui objeto deste Termo de Referência, a elaboração do Plano Diretor, Estudo de 

Viabilidade  e  Estudos  de  Engenharia  para  futuras  Reformas,   Adequações, 

Construções e Restauração das Fachadas Tombadas do  Prédio Histórico e, tendo 

em vista essas intervenções, obtenção de diretrizes para adequações do Alvará 
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Sanitário, Licenciamento Ambiental, Alvará de Funcionamento e Auto de Vistoria 

do  Corpo  de  Bombeiros,  além  de  realizar  o  Controle  de  fluxo,  bem  como  a 

confecção de projetos as built do Hospital da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais 

(HPM), situado à Avenida do Contorno, nº 2.787, Bairro Santa Efigênia, Município de 

Belo Horizonte – Capital,  com julgamento por menor preço, para execução no exercício 

de 2014, conforme especificações constantes no Termo de Referência - Anexo  I, IA e IB, 

parte integrante do presente edital.

CLÁUSULA SEGUNDA –  NORMAS TÉCNICAS 

O  estudo  deverá  obedecer  a  todas  as  Normas  Técnicas  cabíveis  e  aplicáveis, 

especialmente e não somente:

• NBR13.531/95- Elaboração de Projetos de Edificações- Atividades Técnicas

• NBR 13.532/95- Elaboração de Projetos de Edificações- Arquitetura

• NBR6492/94 - Representação de Projetos de Arquitetura

• NBR 92/80 - Instalação de Água Fria

• NBR 12/68 - Instalações Prediais de Água Quente

• NBR8160 - Instalações Prediais de Esgoto Sanitário

• NBR 5410/90 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão

• NBR 13534/90 - Aterramento em Instalações Elétricas de Baixa Tensão. 

• NBR 5419/77- Proteção de edificações contra descargas elétricas atmosféricas. 

• NBR 10898/70 - Iluminação de Emergência. 

• NBR 6401/80 - Instalações de Ar Condicionado. 

• NBR 9050/05 - Acessibilidade a Portadores de Necessidades Especiais. 

• A elaboração dos projetos deverá obedecer à Lei Federal ns 10.048, de 08/11/2000, à 

Lei Federal n° 10.098, de 19.12.2000,  à Lei Estadual n° 11.666, de 10-12-1994, e à NBR 

-  9050  da  ABNT,  quanto  à  acessibilidade  de  pessoas  portadoras  de  necessidades 

especiais.
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• RDC nº50/2002.

• RDC nº 214/2006.

• RDC nº 220/2004.

• RDC nº 15/ 2012.

• RDC nº 6/2013

• Normas Regulamentadoras (NRs) aprovadas pela Portaria Nº 3214, de 8 de junho de 

1978

• NR-8 – Edificações.

• NR-18- Condições e meio ambiente de trabalho na industria da construção.

• NR-23- Proteção contra incêndios.

• NR- 24- Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho.

• NR- 26- Sinalização de segurança.

• NR- 32 – Segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde.

• Instruções Técnicas (IT's) do CBMMG

CLAUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O CONTRATANTE pagará  a CONTRATADA, pela execução do objeto deste contrato, a 
importância de R$_________ , conforme proposta apresentada no processo licitatório de 
referência.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado em parcelas de acordo com o serviço executado, através 

do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG,  em valores que reflitam 

os  serviços  executados,  até  30  dias  corridos  da  data  da  execução  da  prestação  do 

serviço   ou  recebimento  definitivo, por  meio  de  ordem  bancária  emitida  por 

processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos credenciados pelo 

Estado, com base no Documento Auxiliar de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) – DANFE – ou 

na(s) Nota(s) Fiscal (is), devidamente conferidos e aprovados pelo CONTRATANTE.
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4.1.1 O Órgão Público receberá o DANFE juntamente com o serviço e deverá realizar a 

verificação da validade da assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e 

(o destinatário  tem à disposição o aplicativo “visualizador”,  desenvolvido pela Receita 

Federal do Brasil)  e a concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta 

eletrônica à Secretaria da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.

4.1.2 O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado a prévia conferência pelo gestor.

4.1.3 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA 

e o prazo para o pagamento passará a correr a partir  da data da reapresentação do 

documento, considerado válido pelo CONTRATANTE.

4.2 O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CAGEF, 

garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

4.2.1 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar sua 

situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a 

contagem a partir da data de sua regularização.

4.3 Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento 

eletrônico serão fornecidas pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas – 

telefone 155 (para Capital ou cidades do interior de Minas Gerais) ou (31) 3303 7999 

(para outras localidades e celular) ou ainda através da Seção de Orçamentos e Finanças 

do Hospital da Polícia Militar, Av. do Contorno, 2787 Belo Horizonte/MG..Telefone: (31) 

3071-5219.

4.4  A  despesa  decorrente  desta  licitação  correrá  por  conta  da(s)  dotação(s) 

orçamentária(s):1251.10.302.172.2060.0001.44.90.51.01.049-2, neste  exercício 

financeiro, com recursos oriundos do Tesouro Estadual. 

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1 O  objeto  da  presente  licitação  será  atestado  pelos  prepostos  do  contrato  que 

adotará os seguintes procedimentos:

a)  Recebimento  provisório:  de  posse  dos  documentos  apresentados  pela 

CONTRATADA e de uma via do   Anexo I   deste instrumento e da proposta respectiva  , 
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receberá o OBJETO para verificação de especificações, quantidade, validade, prazos, 

preços  e  outros  dados  pertinentes  à  prestação  dos  serviços.  Encontrando 

irregularidade,  fixará  prazos  para  correção  pela  CONTRATADA,  ou  aprovando, 

receberá provisoriamente os equipamentos, mediante recibo;

b) Recebimento definitivo: após recebimento provisório, estando o objeto nos exatos 

termos do edital  e da proposta vencedora,  será efetivado o recebimento definitivo, 

mediante  expedição de termo circunstanciado e  recibo  aposto  na Nota  Fiscal,  em 

conformidade com as normas internas da PMMG.

5.2. Caso  fique  constatada  a  irregularidade  na  entrega,  a  CONTRATADA  após 

comunicação  do  preposto  deverá  saná-la  no  prazo  máximo  de  02  (dois)  dias 

corridos.  

5.3. Em caso de irregularidade não sanada pelo vencedor, o preposto reduzirá a termo 

os  fatos  ocorridos  e  encaminhará  ao  Ordenador  de  Despesa  para  aplicação  de 

penalidades.

5.4. Em caso de necessidade de providências por parte do vencedor, os prazos de 

pagamento serão suspensos e o fornecimento considerado em atraso, sujeitando-a a 

aplicação das sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTAMENTO

6.1 Os  preços  são  irreajustáveis  na  vigência  do  contrato,  ressalvadas  as 

excepcionalidades previstas e na forma da lei.

6.2 Nos  casos  de  aumento  ou  diminuição  de  incidência  tributária  sobre  o  objeto 

contratado, os preços poderão sofrer variação, na mesma proporção, ou de acordo com o 

impacto sobre o valor do contrato.

6.3 Nos casos de outros fatores que influenciam os preços do objeto contratado serão 

avaliados isoladamente, sendo decididos na forma da lei, ou de acordo com o impacto 

sobre o valor contratado.

6.4 Admite-se a repactuação do valor contratual.
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CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO

  A  contratada  deverá  executar  uma análise,  incluindo  plano  diretor,  para  mostrar  a  

viabilidade  do  empreendimento  através  de  um  estudo  técnico,  físico  e  financeiro 

direcionado  a  esclarecer  a  viabilidade  de  reformas  construções,  adequações  e 

restaurações  no  HPM,  tendo  como  parâmetro  o  Programa  de  Necessidades  e 

objetivando  as  diretrizes  para  futura  readequação  dos  Alvarás  de  funcionamento  e 

sanitário, Licenciamento Ambiental e AVCB de todo Hospital, realizar os projetos de As 

Built  de todos os prédios do Complexo, além de estudar as áreas internas do HPM por 

meio de um controle de fluxo, buscando sempre soluções legais e sustentáveis.

CLÁUSULA OITAVA  - DIRETRIZES GERAIS PARA PLANO DIRETOR ESTUDO DE 

VIABILIDADE E ESTUDOS DE ENGENHARIA

8.1. A futura elaboração dos projetos e serviços está condicionada  à verificação e 

análise  de  todos  os  documentos  de  referência  apresentados  (projetos  técnicos  e 

estudos),  por  levantamento  in  loco, verificação  e  análise  da  viabilidade  econômica, 

avaliação  das  interferências  necessárias  e  definição  das  soluções  alternativas,  em 

observância  às  leis  pertinentes,  às  exigências  normativas  e  condições impostas  pela 

Prefeitura de Belo Horizonte e demais órgãos reguladores e fiscalizadores do Estado ou 

do Município, para atenderem às seguintes diretrizes:

8.1.1. Consideração de um público interno de 1.500 funcionários, sendo 850 militares 650 

civis e  público flutuante de 4.500 pessoas/dia;

8.1.2.  Avaliação da área de ocupação do estacionamento,  propondo alternativas  em 

projeções planialtimétricas.

8.1.3. Avaliação e proposição do local para a realização exclusiva da rotina de limpeza, 

desinfecção e esterilização das ambulâncias com o intuito  de prevenir  e controlar  as 

infecções hospitalares e as infecções decorrentes da locomoção em ambulâncias. O local  

deve prever toda a infraestrutura necessária para a realização desta rotina e deverá dar 
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destino ao resíduo à mini estação de tratamento;

8.1.4. Estudo de sondagem a ser realizado na área onde será construído o novo prédio.

8.1.5.   Estudo da readequação do ambiente de dados (Rack), mas mantendo o QDGT no 

local  em que se encontra instalado e  prevendo a instalação da  sala da telefonista, 

administração e manutenção telefônica próxima a ele;

8.1.6 Pesquisa junto aos órgãos públicos acerca da viabilidade na obtenção de alvará de 

construção, explicitar quais as possibilidades e quais as atuais pendências do Hospital 

para o futuro licenciamento.

8.1.7. Estudo de viabilidade da cobertura nos acessos para recebimento ou entrega de 

mercadorias e trânsito de pessoas;

8.1.8. Avaliação das dimensões dos equipamentos existentes ou que serão adquiridos 

para melhor determinar os dimensionamentos dos acessos, do local  de utilização e  do 

seu manuseio e a estrutura onde estarão apoiados;

8.1.9. Consideração dos equipamentos e suas necessidades com relação à tensão e 

corrente elétrica;

8.1.10.  Estudo completo  das instalações hidráulicas  existentes  nos locais  de reforma 

levando em consideração a integridade de tubos, conexões, registros, caixas e peças em 

geral,  prevendo  a  possibilidade  e/ou  a  necessidade  de  substituição  e  sinalizando  a 

tubulação de hidrantes;

8.1.11. Avaliação, considerando a reutilização ou a substituição, se for o caso, de todas 

as caixas d’águas existentes bem como sua estrutura de apoio, considerando reserva 

para hidrantes;

8.1.12.  Avaliação da condição estrutural  face  às  intervenções a  serem realizadas no 

espaço do prédio antigo, em conjunto à solução adotada quanto à acessibilidade aos 

portadores  de  necessidades  especiais  e  às  demais  intervenções  decorrentes  das 

exigências funcionais, operacionais a serem implementadas na reforma com definição de 

soluções alternativas viáveis técnica e economicamente;

8.1.13.  Avaliação  de  todas  as  áreas  mínimas  e  dos  posicionamentos  das  seções  e 

circulações pré determinados no Programa de Necessidades, de acordo com a área total 
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do prédio existente bem como a de cada pavimento;

8.1.14. Avaliação das áreas mínimas do prédio novo, da área total a ser construída e de  

sua viabilidade estrutural e funcional, observando possível realização de pavimentos no 

subsolo e execução de contenções e drenagem;

8.1.15.  Avaliação das instalações elétricas/telefonia/cabeamento/rede lógica existentes 

nos locais de reforma onde deverão considerar a substituição;            

8.1.16. Avaliação e definição do tratamento adequado de toda estrutura do prédio a ser  

reformado,  levando  em  consideração  todas  as  patologias  encontradas  (infiltrações, 

trincas, falhas, falta de cobrimento e etc);

 8.1.17. Avaliações, na edificação tombada, das condições atuais da laje de cobertura e 

do telhado e  especificar tratamento adequado e  necessário, objetivando a eliminação 

das infiltrações existentes levando em consideração o tombamento da fachada do prédio 

histórico (Bloco Cirúrgico);

8.1.18. Avaliação e definição de um novo sistema de ar condicionado, que venha atender 

a climatização, objetivando um sistema eficaz, ambientalmente correto e mais racional, 

nos aspectos de redução do consumo de energia, funcionalidade e capacidade do HPM, 

considerar as diferenças para pressão no ambiente da CME situado no Bloco Cirúrgico 

do prédio antigo;

8.1.19.  Avaliação  dos  elevadores  de  pessoas  e  de  carga  prevendo  modernização 

(  reforma ou substituição),  objetivando  atender  a  demanda física  (pessoas,  macas  e 

outros), levando em consideração as leis pertinentes relativas à acessibilidade quanto 

aos portadores de necessidades especiais, com a utilização de equipamentos eficazes, 

ambientalmente corretos e racionais, nos aspectos de redução do consumo de energia e 

funcionalidade;

8.1.20. Avaliação do sistema de proteção a descargas atmosféricas quanto a instalação 

ou reforma, considerar a instalação de pontos de ancoragem;

8.1.21.  avaliação  estrutural  e  previsão  de  recomposição,  se  for  o  caso,  dos  muros 

existentes,  melhorando,  principalmente,  a  segurança  próximo  à  passarela  externa 

(metrô);
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8.1.22. Avaliação da possibilidade de se dividir as instalações sanitárias existentes nas 

enfermarias do 2º pavimento, para melhor atender a demanda, prevendo ainda o sensor 

de presença;

8.1.23. Avaliação no que se refere a permissão da água contaminada invadir o quarto nos 

apartamentos do 2º pavimento, pois não há  desnível nos sanitários existentes; 

8.1.24. Análise e metodologia para correção do vazamento existente no DML da clínica 

cirúrgica;

8.1.25. Previsão do espaço físico da CME para o atendimento das RDC’s, especialmente 

no  que  se  refere  ao  espaço  de  material  consignado,  de  insumos,  de  material 

contaminado e arsenal;

8.1.26 Avaliação da  localização e solução técnica-sanitária para o Abrigo de Resíduos 

Sólidos, respeitando as normas vigentes; 

8.1.27  Avaliação técnica e econômica dos possíveis  sistemas construtivos a serem 

utilizados  que  permitam  maior  flexibilidade,  redução  de  custo  e  impactos  nas 

adequações,  com  adoção  de  soluções  de  engenharia  compatíveis  com  a  estrutura 

existente,  sem  alteração  da  concepção  arquitetônica,  no  que  tange  as  intervenções 

necessárias indicadas no presente documento e outras que venham a surgir ;

8.1.28.  Responder, tendo como base o Programa de necessidades do HPM e os dados 

adquiridos durante o estudo, se o projeto intencionado pelo HPM é, de um modo geral,  

viável, ou seja, se o projeto pode ou não ser feito, se o produto final irá ou não beneficiar 

os usuários interessados e, das  possíveis soluções para os problemas acima descritos, 

quais  são as melhores alternativas. 

8.2.  O  levantamento  “in  loco”  deverá  conter  todas  as  informações  necessárias  para 

subsidiar a elaboração do projeto de arquitetura e dos projetos complementares. Para 

tanto,  será  empregado  equipe  técnica  especializada  e  equipamentos  de  precisão 

(estação total) para auxílio e definição da locação e do nivelamento de toda área ocupada 

(considerando níveis  externos e internos das edificações),  sua porcentagem,  taxa de 

ocupação dos prédios e possibilidade de novas construções.

8.3. Poderá ocorrer a necessidade de pequenas alterações relacionadas ao Programa de 
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Necessidades e à sua adequação aos espaços especificados, mas estas, deverão ser  

aprovadas pela equipe técnica, juntamente com a Diretoria do HPM.

8.4. As avaliações e definições consideradas nessa etapa deverão resultar em soluções 

de engenharia compatibilizadas por todas as disciplinas e áreas técnicas envolvidas, com 

a definição da matriz de arquitetura, para o consequente desenvolvimento de projetos 

viáveis. Deverão ser acompanhados de avaliações técnicas e econômicas dos materiais 

e metodologias construtivas propostas, de modo a subsidiar ao HPM na definição da 

solução a ser adotada, em função dos recursos disponíveis.

8.5.  A  elaboração  do  estudo  deverá  considerar  a  possibilidade  de  permitir  a 

iniciação  das  licitações  referentes  a  Restauração  e  Reforma  da  Edificação 

Histórica,  que  são  prioridades.  Sendo  assim,  a  empresa  concorrente  deverá 

solicitar junto à prefeitura a carta de grau de proteção do patrimônio cultural,  e 

deverá  considerar  ainda,  em  separado,  os  custos  dos  mesmos  (restauração  e 

reforma).

8.6.  Considerar  que   projetos  de  Comunicação  Visual,  Paisagismo,  Automação, 

Supervisão e Controle,  Estrutural,  CFTV, Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico,  

Segurança Eletronica e Sonorização, Videoprojeção e Acústica deverão atender a todo o 

complexo.

8.7.  Deverão  ser  observados  critérios  de  sustentabilidade,  visando  melhor 

aproveitamento de espaços, reduzindo desperdícios. Realizar estudo de impacto, haja 

vista  processo  de  licenciamento  ambiental,  bem  como  o  processo  de  licenciamento 

urbanístico  junto  ao  município  de  Belo  Horizonte.  Ao  elaborar  estratégia  construtiva, 

deverão ser realizadas avaliações técnicas e econômicas dos materiais e metodologia 

sustentável  nas  construções  propostas  de  modo a  subsidiar  o  HPM na definição de 

qualquer solução a ser adotada.  

CLÁUSULA NONA -  PREVISÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL E ALVARÁ 

SANITÁRIO

 Diante das futuras reformas e ampliações, efetuar o estudo objetivando diretrizes para a 
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futura  adequação  do  Licenciamento  Ambiental  e  Alvará  Sanitário  em  acordo  com  a 

regulamentação vigente. Este estudo será realizado considerando a análise de impacto 

ambiental  e  normatização  estabelecida  pelo  Conselho  Municipal  de  Política  Urbana 

(COMPUR),  visando  futura  aprovação  junto  aos  órgãos  responsáveis  (Prefeitura 

Municipal, VISA, COPASA, Corpo de Bombeiros e BHTrans). Deverá ser realizado um 

um check list  contendo os itens a serem ser alterados ou acrescidos ao Hospital  tendo 

em  vista  um  empreendimento  viável,  avaliando  a  possibilidade  da  adequação  do 

Licenciamento Ambiental de todo Complexo hospitalar junto aos órgãos públicos citados.

CLÁUSULA DÉCIMA -  PREVISÃO PARA ALVARÁ DE VISTORIA DO CORPO DE 

BOMBEIROS

 Diante das futuras reformas e adequações, efetuar o estudo objetivando diretrizes para a 

futura adequação do AVCB  em acordo com a  regulamentação vigente do Corpo de 

Bombeiros de Minas Gerais por meio de um check list, detalhando as alterações a serem 

realizadas ou implementadas ao Complexo Hospitalar. A partir deste estudo, tendo em 

vista um empreendimento viável, avaliar a possibilidade da obtenção do AVCB de todo 

HPM.  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  PREVISÃO PARA ADEQUAÇÃO DE  ALVARÁ DE 

FUNCIONAMENTO

  Tendo em vista as futuras reformas e ampliações, fazer uma previsão para adequação 

do alvará de funcionamento, através de um check list  contendo todos os itens a serem 

implementados no Hospital, bem como os documentos e taxas e serem pagas para a 

futura adequação do mesmo. Elaborar o roteiro para estudo de impacto de vizinhança 

para o novo empreendimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ESTUDO DO FLUXO

 12.1 Avaliação técnica e econômica de todos os acessos, portarias existentes (melhorias 

quanto a visibilidade) e portarias a serem projetadas, acessos de veículos, acessos de 
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ambulâncias e acessos de caminhões para carga e descarga, modernizando-os com o 

objetivo  de  melhorar  a  segurança  e  a  funcionalidade  com  eliminação  das  barreiras 

arquitetônicas aos portadores de necessidades especiais,  tornar  acessível  a  entrada, 

devendo ainda ser considerada a possibilidade de instalação de catracas para controle 

de acesso e de cancelas para veículos;

12.2. Analisar os acessos quanto a possibilidade de divisão entre pacientes, visitantes,  

representantes,  funcionários e terceirizados que entregam e/ou recebem mercadorias, 

para tal devem ser estudadas alternativas viáveis;

12.3.  Verificação,  em  todo  o  complexo  do  HPM,  dos  fluxos  de  trabalho/  materiais/ 

insumos propostos no projeto físico, visando evitar problemas futuros de funcionamentos 

e de controle de infecção;

12.4.  Estudar o fluxo dos transeuntes do HPM, considerando suas necessidades, áreas 

de restrição e de livre acesso e saídas de emergência desenvolvendo, assim, um plano 

viável e promovendo segurança;

12.5. Considerar a implantação de Heliponto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -  PROJETOS “AS BUILT”

 Confecção de todos os projetos Arquitetônicos as built de todo Hospital (incluindo áreas 

administrativas),  com  o  auxílio  dos  projetos  existentes,  no  intuito  de  estudar  a  real  

situação e  locação dos  prédios  no  terreno,  além da taxa de ocupação,  promovendo 

insumos à futura reforma.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PRAZOS

14.1.  O HPM disponibiliza à contratada prazo final máximo de 90 (noventa) dias úteis 

para  entrega  do  Estudo  deste  objeto  completo,  contados  imediatamente  após  a 

assinatura da Autorização de Início, contendo todos os dados neste Termo solicitados. 

14.2.  O pagamento será realizados seguidamente à entrega do estudo completo, o qual  
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deverá ser analisado quanto a sua totalidade e aprovado pela diretoria do HPM. Qualquer 

atraso deverá ser previamente justificado. A justificativa será analisada pela diretoria do 

HPM e, a partir daí, serão tomadas as decisões cabíveis. 

CLAUSULA DÉCIMA  QUINTA– DAS SANÇÕES

15.1. A recusa do adjudicatário em executar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo 
CONTRATANTE,  bem  como  o  atraso  e  a  inexecução  parcial  ou  total  do  contrato 
caracterizam descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das 
seguintes sanções pelo CONTRATANTE, conforme Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de 
janeiro de 2012:
15.1.1.Advertência por escrito;

15.1.2 Multa, conforme os limites máximos abaixo:

15.1.2.1 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o va-

lor do fornecimento não realizado;

15.1.2.2 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso 

de recusa do adjudicatário em retirar a Nota de Empenho, no prazo estipulado no instru -

mento convocatório;

15.1.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, no caso de 

atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que 

o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das 

especificações contratadas;

15.1.3 .Impedimento de  licitar e de contratar com a Administração Pública Estadual, por 

prazo não inferior a 05(cinco) anos em caso de recusa do adjudicatário em retirar o Con-

trato ou  Nota de Empenho, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a pro-

posta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo  ou co-

meter fraude fiscal , sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das de -

mais cominações legais;

15.1.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
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será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuí-

zos resultantes de sua ação ou omissão, obedecido o disposto no inciso II do art. 54 do 

Decreto Estadual nº 45.902/2012.

15.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total  ou parcial 

das obrigações contratuais: 

15.2.1  Não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra 

prevista em contrato ou instrumento equivalente;

15.2.2  Retardamento  imotivado  de  fornecimento  de  bens,  da  execução  de  obra,  de 

serviço ou de suas parcelas;

15.2.3  Paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia 

comunicação à Administração Pública Estadual;

15.2.4 Entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada 

para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

15.2.5 Alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

15.2.6 Prestação de serviço de baixa qualidade.

15.3 A  sanção  de  multa  poderá  ser  aplicada  cumulativamente  às  demais  sanções 

previstas no item 15.1.

15.4 A  multa  será  descontada  dos  pagamentos  eventualmente  devidos  pela 

CONTRATADA.

15.5 As sanções relacionadas nos itens  15.1.3 e 15.1.4 também poderão ser aplicadas 

àquele que:

15.5.1 Deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

15.5.2 Apresentar declaração ou documentação falsa;

15.5.3 Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

15.5.4 Não mantiver a proposta;

15.5.5 Falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;

15.5.6 Comportar-se de modo inidôneo;

14.5.7 Cometer fraude fiscal.
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15.6 A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respeitando-

se  a  ampla  defesa  e  o  contraditório  de  acordo  com o  disposto  na  Lei  Estadual  nº. 

15.184/2002 e no Decreto Estadual nº 45.902/2012.

15.7 As sanções relacionadas nos itens 15.1.3 e 15.1.4 serão obrigatoriamente registra-

das no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública Estadual - CAFIMP. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA  VIGÊNCIA

16.1 O prazo de vigência deste Contrato será de até 12(doze) meses, a partir da entrega 

definitiva dos serviços, ressalvado o prazo de garantia.

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA DO SERVIÇO

A Garantia do serviço será de 5 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo 

do serviço, objeto do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1. O licitante vencedor deverá prestar garantia no valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) do valor global do contrato, durante todo o prazo de vigência deste, nos termos 
do  art.  56,  da  Lei  Federal  nº  8666/93  e  suas  alterações  posteriores,  facultada  à 
CONTRATANTE a verificação de idoneidade da garantia  ofertada, a qualquer  tempo, 
podendo ainda, optar por uma das seguintes modalidades:
18.1.1. Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
18.1.2. Seguro-garantia;
18.1.3. Fiança bancária.

18.2. A garantia apresentada, somente será liberada ou restituída após o cumprimento do 
objeto do Contrato desde que não haja no plano administrativo, pendência de qualquer 
reclamação a ela pertinente, hipótese em que ficará retida até solução final, e expressa 
autorização do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do disposto no 
inciso XXIV, art. 13, da Lei Complementar nº 33, de 28.06.94 (Lei Orgânica do Tribunal  
de Contas do Estado de Minas Gerais). 
18.3. Quando  a  garantia  for  prestada  em  dinheiro  será  restituída  atualizada 
monetariamente por qualquer índice autorizado pelo Governo Federal ou pelos “Fatores 
de Atualização Monetária” utilizados pela Justiça Estadual de Minas Gerais.
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18.4. A garantia contratual terá seu valor atualizado nos termos do art. 56, parágrafo 2º 
da Lei Federal nº 8666/93. 
18.5.  A apresentação de documento comprobatório da garantia deverá ser entregue 10 

(dez) dias corridos após a assinatura do contrato sob pena de rescisão sem prejuízo de 

outras penalidades. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

Este  contrato  poderá  ser  rescindido,  judicial  ou  extrajudicialmente,  por  ato  unilateral,  
escrito, da administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art 
78 da Lei Federal n° 8666/93.

I  –  Nos casos  de rescisão  extrajudicial  por  ato  unilateral,  a  PERMISSIONÁRIA  será 
notificada, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
II -  Além das hipóteses previstas no inciso I, este contrato poderá ser rescindido sempre 
que a PERMISSIONÁRIA agir dolosamente.

CLAUSULA VIGÉSSIMA -   DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
 
I – DA CONTRATADA

 Além dos encargos decorrentes das cláusulas do contrato a ser celebrado, do edital de 
licitação e de outras condições estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato, a 
CONTRATADA assumirá ainda as seguintes obrigações: 

a) manter,  durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

b)  O  Contrato  poderá  ser  rescindido,  judicialmente  ou  extrajudicialmente,  por  ato 

unilateral, escrito, da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e 

XVIII do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93, observado o art. 79, § 1º, 2º e 5º e art. 80 da 

mesma lei, assegurando o contraditório e ampla defesa da contratada.

c) Submeter-se à Fiscalização da PMMG na execução dos serviços contratados; 

d) Não objetar  que nos postos de serviço, os empregados alocados ao contrato nas 
dependências  que  lhe  forem  cedidas,  bem  como,  os  empregados  em  trânsito  nos 
espaços geográficos pertencentes à CONTRATANTE, sejam submetidos à fiscalização 
que a PMMG exerce sobre os serviços prestados; 
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e) Determinar e orientar ao pessoal de trabalho pertencente ao quadro de empregados, 
para  que  cumpram  todas  as  instruções  e  procedimentos  estabelecidos  e/ou 
recomendados pelo HPM, com ordem, disciplina e eficiência; 

f)  Cumprir  as  obrigações  contidas  em  Convenção,  Acordo  ou  Dissídio  Coletivo  de 
Trabalho e cumprir demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados 
vinculados ao contrato; 

g) Não permitir que os empregados alocados nos postos de trabalho executem quaisquer  
outras atividades não previstas neste CONTRATO, durante o horário em que estiverem 
prestando serviço para a CONTRATANTE;

h) Responsabilizar-se legal, administrativa, civil e criminalmente pela ordeira execução do 
serviço  contratado,  inclusive  por  todos  os  atos  e  omissões  que  seus  empregados 
cometerem nas áreas do HPM, indenizando a parte prejudicada, se for o caso; 

i)  Fiscalizar  regularmente  os  seus  empregados  e  equipamentos  designados  para  a 
prestação do serviço para verificar as condições em que o serviço está sendo prestado; 

j) Informar à fiscalização da PMMG, de imediato, qualquer irregularidade observada na 
prestação do serviço, para adoção das providências que se fizerem necessárias. 

k) A Contratada deverá providenciar todos os equipamentos necessários à execução dos 
serviços, em tipo e quantidade adequados às necessidades, e deverão estar em perfeito  
estado de funcionamento, inclusive os equipamentos de proteção individual e de proteção 
coletiva, as sinalizações e os meios necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos, 
de modo a se evitar acidentes de qualquer natureza. 

II – DA CONTRATANTE
 
a) Colocar  à  disposição  da  CONTRATADA  toda  legislação,  normas,  instruções  e 
programas  de  trabalho  de  sua  competência,  com o  objetivo  de  facilitar  e  orientar  a 
execução dos serviços contratados. 

b) Exercer  a  Fiscalização dos serviços  por  servidores  especialmente  designados,  na 
forma prevista na Lei n. 8.666/93. 

c) Permitir  à CONTRATADA o acesso a todas as áreas, instalações e equipamentos 
necessários ao cumprimento das tarefas previstas neste Termo de Referência. 

d) Efetuar o pagamento até 30(trinta) dias corridos após a entrega definitiva dos serviços, 
mediante  a  apresentação  da  respectiva  fatura  e  demais  documentos  fiscais,  após 
devidamente certificadas pela Comissão de Recebimento CPARM. 

   
 Aprovado em  04/05/2014
Ronan Queiroz Souza                                                                    Renato Penha de Oliveira, Maj  PM
118.346  OAB/MG                                                                               Ordenador de Despesas
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CLAUSULA   VIGÉSSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente instrumento será publicado no Órgão Oficial do Estado de Minas 
Gerais pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA VIGÉSSIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica  eleito  o  Foro  da  Comarca  de  Belo  Horizonte/MG,  para  a  solução  de  questões 
oriundas  deste  Contrato,  renunciando  as  partes,  desde  já,  a  qualquer  outro  a  que, 
porventura, tenham ou possam vir a ter direito.

E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em 2 (duas) 
vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para um só efeito.

Belo Horizonte, ____ de __________de 2014.

_______________________________
CONTRATANTE

_______________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1ª_______________________________CPF_________________

2ª_______________________________CPF_________________

   
 Aprovado em  04/05/2014
Ronan Queiroz Souza                                                                    Renato Penha de Oliveira, Maj  PM
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 Aprovado em  04/05/2014
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