
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PMMG POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

7ª Região da Polícia Militar

Processo SEI nº 1250.01.0004615/2021-84

EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

PROCESSO DE COMPRA Nº 1261556 07/2021

Regime de Execução Indireta: Empreitada por preço global - Prestação de Serviços

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL

Licitação com par�cipação ampla

DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA
01/10/2021, às 09h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA/ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR A SUBSTITUIÇÃO DO MURO DE
ARRIMO, PASSEIO, MURO DO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/UNIDADE DIVINÓPOLIS/MG.

RECIBO DE RETIRADA DO EDITAL

A Empresa __________________________ CNPJ n°. ____________________, re�rou o Edital de Licitação acima referenciado e
deseja ser informada de quaisquer alterações, respostas a esclarecimentos e impugnações pelo e-mail:

_________________________________________________________________________.

___________________________________, aos _______ /_______ / _______

Recebemos através do acesso à página na internet no site www.compras.mg.gov.br ou no site h�ps://www.policiamilitar.mg.gov.br, link
“Licitações”, ou na Seção de Compras/7ª RPM, à Rua Mato Grosso, 1800, Bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG, CEP 35.500-067, telefone (37)

3301-0120.

_________________________________________________

(Assinatura)

SEI/GOVMG - 30667966 - Edital https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

1 of 18 13/09/2021 13:58



OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER INTEGRALMENTE PREENCHIDO E REMETIDO À SEÇÃO DE COMPRAS/7ª RPM - DIVINÓPOLIS/MG
PELO E-MAIL: 7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br.

Para eventuais comunicações aos interessados, quando necessário.

A PMMG não se responsabiliza por comunicações à empresa que não encaminhar este recibo ou que prestar informações incorretas
no mesmo.

Os interessados deverão comunicar imediatamente eventuais atualizações ou modificações do e-mail, sob pena de ser considerado
válido o encaminhamento direcionado ao e-mail declarado.
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1. PREÂMBULO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais, representada pela Sé�ma Região da Polícia Militar
(7ª RPM), realizará a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o regime de empreitada por preço global, �po MENOR PREÇO
GLOBAL,  em  sessão  pública  na  Sala  de  Reuniões  do  Estado  Maior  da  7ª  RPM,  des�nada  à  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE
ARQUITETURA/ENGENHARIA  DESTINADA  A  EXECUTAR  A  SUBSTITUIÇÃO  DO  MURO  DE  ARRIMO,  PASSEIO,  MURO  DO  COLÉGIO
TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS/UNIDADE DIVINÓPOLIS/MG, conforme condições a seguir.

A licitação será regida pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e amparada pela Lei Complementar Federal nº. 123, de 14
de dezembro de 2006; pelas Leis Estaduais nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001, nº. 20.826, de 31 de julho de 2013; pelos
Decretos Estaduais nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 47.437, 26 de junho de 2018, nº. 47.524, de 6 de novembro de 2018, nº.
37.924, de 16 de maio de 1996; pela Resolução SEPLAG nº. 13, de 07 de fevereiro de 2014, nº. 58, de 30 de novembro de 2007 e nº
93,  de  28  novembro  de  2018;  pela  Resolução  Conjunta  SEPLAG/SEF/JUCEMG  N.º  9.576,  de  6  de  julho  2016,  e  as  condições
estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele cons�tuem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.

1.1. O  edital  de  licitação  encontra-se  à  disposição  dos  interessados  no  site:  h�ps://www.policiamilitar.mg.gov.br,  link
“Licitações” e no site www.compras.mg.gov.br.

1.2. O credenciamento para a licitação será realizado pela protocolização dos envelopes contendo a documentação exigida
e a proposta de preços rela�vos ao certame, de 08h15min até às 08h59min do dia 01 de outubro de 2021, obedecendo, ainda, o
disposto no item 7 deste Edital.

1.3. A abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação será realizada às 09h00min do dia 01 de outubro
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de 2021.

1.4. Tanto o credenciamento quanto a abertura dos envelopes serão realizados na Sala de Reuniões do Estado Maior da 7ª
RPM, situado na Rua Mato Grosso, n.º 1800, Bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG.

1.5. Para todas as referências de tempo con�das neste edital será considerado o horário oficial de Brasília.

1.6. Será registrada Ata da Sessão Pública,  na qual  serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências
relevantes em relação ao certame, valendo como forma de publicidade dos atos e como recibo de documentos citados neste edital,
da  qual  serão  fornecidas  cópias  auten�cadas  pela  CPL  a  todos  os  licitantes  presentes  na  respec�va  reunião,  bem  como
disponibilizada cópia digital para consulta no site www.compras.mg.gov.br e encaminhada via e-mail aos licitantes par�cipantes.

1.6.1. Havendo manifestação da intenção de recurso ou qualquer outro fato que cause adiamento ou suspensão da sessão
pública, será comunicado aos par�cipantes a data, hora e local de retomada da sessão.

1.6.2. Para cada reunião da Sessão Pública será consignada uma Ata, enumerando os licitantes presentes, citando os atos já
realizados, mencionando as circunstâncias da suspensão/adiamento da reunião anterior, e prevendo os atos a serem realizados a
par�r da retomada do certame.

2. MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)

Conforme Ato do Comando publicado no BI nº 04/2021, de 01/02/2021, e BIE nº 12, de 14/07/2021, os membros da Comissão
Permanente de Licitação e Equipe de Apoio são:

Efe�vos
134.177-5, 1º Ten PM Gesimar Gonçalves Maia –Presidente;

127.752-4, 3º Sargento PM Adriano Antônio Campos –Adjunto;
127.057-8, 3º Sargento PM Rodrigo dos Santos –Secretário.

Suplentes
125.114-9, 1º Tenente PM Anderson Daniel Ferreira –Presidente;
127.149-3, 2º Tenente PM Paulo César Corrêa Gomes–Adjunto;
135.151-9, 1º Sargento PM Paulo Henrique Leite – Secretário.

Equipe de apoio
158.275-8, Dr Glauber Vinícius Alves de Oliveira - Assessor Jurídico;

115.338-6, Dr Zeiner Rodrigues de Araújo - Assessor Jurídico;
164.788-2, ASPM Lucio Mauro da Silva;

166.487-9, ASPM Cláudia aparecida Fidélis Ribeiro.

3. DO OBJETO

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar a
subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG,
localizado na Rua Mato Grosso, 1800, Bairro Afonso Pena, no município de Divinópolis/MG, conforme especificações do projeto
arquitetônico, estrutural,  planilha orçamentária,  memorial  descri�vo e cronograma �sico-financeiro, e demais anexos constantes
neste edital de Tomada de Preços nº 01/2021, Processo de Compra nº 1261556 07/2021,  necessários à execução dos serviços sob
responsabilidade da empresa Contratada.

4. DO VALOR, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRAZO DE ENTREGA

4.1. O valor global máximo aceito pela PMMG, para execução dos serviços, objeto desta licitação, é de R$ 1.910.700,05
(um milhão, novecentos e dez mil e setecentos reais e cinco centavos).

4.2. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo, bem como nas
demais dotações e fontes de recursos previstas, correspondentes ao objeto licitado, neste exercício e nos exercícios futuros.

1261.12.361.106.4302.0001.449051 09.0.10.1

1261.12.361.106.4302.0001.449051 09.0.13.1

1261.12.361.106.4302.0001.449051 09.0.23.1

4.3. A Contratada fica obrigada a iniciar a execução dos serviços, quando solicitado através de Ordem de Serviço, nas
condições estabelecidas neste EDITAL, no prazo não superior a 05 (cinco) dias,  contados da data do recebimento da respec�va
Ordem, devendo ser concluída no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos.

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

5.1. Os  pedidos  de  esclarecimentos,  referentes  ao  processo  licitatório,  poderão  ser  realizados  por  qualquer  pessoa,
inclusive licitante, e deverão ser enviados à Comissão de Licitação até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para a sessão pública,
nos termos do ar�go 41, §2º da Lei Federal nº 8.666/93.

5.2. Os  pedidos  de  esclarecimento  deverão  ser  encaminhados  por  escrito,  por  meio  do  e-mail  7rpm-
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compras@pmmg.mg.gov.br.

5.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se iden�ficar (CNPJ, Razão Social e nome do
representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa �sica) e disponibilizar as informações para contato
(endereço completo, telefone e e-mail).

5.2.2. Os  esclarecimentos  serão  prestados  pela  CPL,  por  escrito,  por  meio  de  e-mail  àqueles  que  enviaram  integral  e
corretamente as solicitações de re�rada do Edital.

5.3. Impugnações aos termos deste edital poderão ser interpostas por cidadão ou por licitante, até 2 (dois) dias úteis antes
da data marcada para abertura da licitação, cabendo à CPL decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

5.3.1. O interessado deverá  apresentar  instrumento de  impugnação dirigido à  CPL,  a  ser  protocolizado junto  Seção de
Compras/7ª RPM - Rua Mato Grosso, 1800, Bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG - CEP 35500-067, no horário de 08h00min (oito
horas) às 17h00min (dezessete horas), em envelopes separados, lacrados, rubricados, marcados como restritos e iden�ficados com
os  dados  da  empresa  licitante  e  do  processo  licitatório,  assim como,  de  modo alterna�vo,  protocolizado para  o  e-mail  7rpm-
compras@pmmg.mg.gov.br, observado o prazo previsto no subitem 5.3 deste ato convocatório, fundamentando o alegado e, se for o
caso, juntar as provas que se fizerem necessárias.

5.3.2. Acolhida a pe�ção contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados.

5.4. Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respec�vas respostas, serão divulgados pela CPL no
Portal de Compras por meio do endereço h�p://www.compras.mg.gov.br, no quadro de avisos da licitação, bem como comunicado
aos licitantes que apresentarem recibo do edital solicitando serem no�ficados dos atos a ele referentes.

5.5. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal como se dele fizessem parte,
vinculando a Administração e os licitantes.

5.6. Qualquer modificação no Edital  exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inques�onavelmente, a alteração não afetar a formulação
das propostas.

5.7. As  denúncias,  pe�ções  e  impugnações  anônimas  ou  não  fundamentadas  serão  arquivadas  pela  autoridade
competente.

5.8. A não impugnação do edital,  na forma e tempo definidos, acarreta a decadência do direito de discu�r,  na esfera
administra�va, as regras do certame.

5.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-
se os dias consecu�vos. Só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente na Administração.

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1. Poderão par�cipar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem no ramo per�nente ao
objeto desta licitação, que conhecem a todas as exigências con�das neste Edital.

6.2. É vedado a qualquer pessoa, �sica ou jurídica, representar mais de um licitante na presente licitação.

6.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários indicados no caput do art. 3º do Decreto 47.437,
de 26 de junho de 2018 se dará da seguinte forma:

6.3.1. microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei
Complementar Federal nº 123, de 2006;

6.3.2. agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

6.3.3. produtor rural pessoa �sica, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

6.3.4. microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;

6.3.5. sociedade coopera�va, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº 11.488, de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº
5.764, de 16 de dezembro de 1971.

6.4. Os beneficiários enquadrados no item 6.3 deste edital deverão declarar, segundo sugestão do item 8.9.1.2 deste edital,
que cumprem os requisitos legais para a qualificação como tal, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, nos termos do parágrafo único do art. 13 Decreto Estadual nº 47437, de
2018.

6.5. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:

6.5.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;

6.5.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;    

6.5.3. Es�verem suspensas temporariamente de par�cipar de licitações ou impedidas de contratar com a Administração,
sancionadas com fundamento no art. 87, III, da Lei 8666, de 1993;
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6.5.4. Es�verem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais, conforme art. 45 do Decreto Estadual nº
45.902 de 2012;

6.5.5. Forem declaradas inidôneas para licitar  e  contratar  com a Administração Pública  Federal,  Estadual  ou Municipal,
sancionadas com fundamento no art. 87, IV, da Lei 8666, de 1993;

6.5.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros dos poderes legisla�vos da União,
Estados ou Municípios ou que nelas exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da Cons�tuição da
República;

6.5.7. Possuam em seu quadro societário, servidor público da a�va ou empregado de empresa pública ou de sociedade de
economia mista, mediante apresentação de atestado de declaração de inexistência de fato impedi�vo;

6.5.8. Es�verem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei Federal n° 8.666/93;

6.5.9. Es�verem reunidas em consórcio.

6.6. A  observância  das  vedações  para  não  par�cipação  é  de  inteira  responsabilidade  do  licitante  que  se  sujeitará  às
penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.

6.7. A  par�cipação  neste  certame  implica  na  aceitação  de  todas  as  condições  estabelecidas  neste  instrumento
convocatório.

7. DA SESSÃO PÚBLICA

7.1. A proponente deverá habilitar-se à licitação apresentando para protocolo 2 (dois) envelopes fechados, contendo na
parte externa informações que permitam iden�ficar o conteúdo.

7.1.1. Não serão aceitos envelopes protocolados após encerrada a fase de credenciamento dos licitantes, observando os
horários descritos no item 1.2 deste edital.

7.1.2. Cada envelope deverá indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
SÉTIMA REGIÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2021

(RAZÃO SOCIAL E CNPJ DO LICITANTE)

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

ou

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

7.2. Na data  e  hora  marcada para  a  realização da  licitação,  a  Comissão Permanente de Licitação –  CPL,  procederá  a
abertura do ENVELOPE DE Nº 1 contendo a documentação rela�va à “1ª Fase / Habilitação”, adotando os seguintes procedimentos:

7.2.1. Apresentação, aos presentes, do conteúdo do respec�vo envelope, procedendo a sua análise nos termos deste Edital e
legislação específica;

7.2.2. Habilitação das empresas que cumprirem as exigências prefixadas no item 8 deste Edital, rubricando a documentação
juntamente com os representantes credenciados dos proponentes;

7.2.3. Devolução do ENVELOPE Nº 2, contendo a documentação rela�va à “2ª Fase / Proposta”, fechado, consignando o
ocorrido em Ata, com valor de recibo, à par�cipante inabilitada, desde que não haja recurso ou, se interposto, após sua denegação.

7.3. Após os procedimentos da "1ª Fase / Habilitação", será realizada a abertura do ENVELOPE DE Nº 2, rela�va à “2ª Fase /
Proposta”, contendo a documentação das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo para interpor recurso ou desistência
de todos os licitantes da manifestação recursal, consignando-se em Ata, adotando os procedimentos previstos no item 9 deste edital.

8. DO CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO

8.1. Para par�cipação na sessão pública, o fornecedor deverá credenciar-se, nos termos do Decreto Estadual nº 47.524, de
6 de novembro de 2018 e Resolução SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opção
Cadastro de Fornecedores, até o 3º dia anterior ao recebimento das propostas, conforme ar�go 22, §2º da Lei Federal n° 8.666/93.

8.1.1. O protocolo de entrega dos documentos no Cadastro Geral de Fornecedores-CAGEF, não poderá ser u�lizado para fins
de credenciamento, que somente se dará com a apresentação do CADASTRAMENTO, emi�do pela SEPLAG, no original ou cópia
auten�cada, cuja auten�cidade será verifica pela CPL, consultando o site oficial, mencionado no item anterior;
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8.1.2. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras
as  propostas  apresentadas  por  seu  representante,  sendo  que  o  credenciamento  do  representante  do  fornecedor  implicará
responsabilidade pelos atos pra�cados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações, sob pena da aplicação
de penalidades.

8.2. Informações complementares a respeito do cadastramento serão ob�das no site www.compras.mg.gov.br  ou pela
Central de Atendimento aos Fornecedores, via e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de atendimento
de segunda-feira a sexta-feira das 08:00h às 18:00h.

8.3. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no item 6.3 que desejar obter os bene�cios previstos no Capítulo V
da Lei Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 47.437,  de 26 de junho de 2018 e pela Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG N.º 9.576, de 2016 deverá comprovar a condição de beneficiário no momento do seu credenciamento
ou quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, desde que ocorram em momento
anterior ao cadastramento da proposta comercial.

8.3.1. Não  havendo  comprovação,  no  CAGEF,  da  condição  de  beneficiário  até  o  momento  do  registro  de  proposta,  o
fornecedor não fará jus aos bene�cios listados no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

8.4. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO

8.4.1. O licitante que possuir o Cer�ficado de Registro Cadastral (CRC) emi�do pela Unidade Cadastradora da Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG poderá apresentá-lo como subs�tuto de documento dele constante, exigido para este
certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o documento constante no CRC esteja com a validade expirada,
tal não poderá ser u�lizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.

8.4.1.1. Constando do CRC qualquer documento com o prazo de validade vencido,  deverá ser  apresentado o documento
exigido para o certame com a validade em vigor.

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

8.4.1.3. Para  fins  de  habilitação,  a  verificação pelo  órgão promotor  do certame nos  sí�os  oficiais  de  órgãos  e  en�dades
emissores de cer�dões cons�tui meio legal de prova.

8.4.1.4. A  Administração  não  se  responsabilizará  pela  eventual  indisponibilidade  dos  meios  eletrônicos,  no  momento  da
verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos necessários para verificação, o licitante será
inabilitado.

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

8.4.2.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

8.4.2.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial;

8.4.2.3. Na  hipótese  de  filial,  podem  ser  apresentados  documentos  que,  pela  própria  natureza,  comprovadamente  são
emi�dos em nome da matriz;

8.4.2.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em
nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

8.4.3. Os documentos exigidos para habilitação, poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia
auten�cada por cartório competente ou em cópia simples acompanhada do respec�vo original para ser auten�cada por membro da
CPL, no momento da análise do CADASTRAMENTO.

8.4.4. O  não  atendimento  de  qualquer  das  condições  aqui  previstas  provocará  a  inabilitação  do  licitante  vencedor,
sujeitando-o, eventualmente, às punições legais cabíveis.

8.4.5. Aos beneficiários listados no item 6.3 será concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério da administração, para regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, contado a par�r da divulgação da análise dos
documentos de habilitação do licitante melhor classificado, conforme disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual nº
47.437, de 26 de junho de 2018.

8.4.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item implicará a inabilitação do licitante vencedor.

8.4.6. A  proponente deverá  habilitar-se  à  licitação apresentando para  protocolo  2  (dois)  envelopes  fechados,  conforme
orientações do item 7 deste edital.

8.4.6.1. O ENVELOPE Nº 1 - Fase / Habilitação deverá estar fechado e conter os documentos abaixo enumerados, assinados ou
rubricados manualmente pelo representante legal da empresa licitante ou por seu procurador legalmente cons�tuído, em todas as
folhas, observadas as exigências a seguir.

8.5. REGULARIDADE JURÍDICA:
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8.5.1. Documento de iden�ficação, com foto, do responsável pelas assinaturas das propostas comerciais e das declarações
apresentadas.

8.5.1.1. O representante da empresa licitante, para par�cipação nesta licitação, deverá estar munido de procuração, que lhe
permita assinar documentos e decidir em nome de seu representado, inclusive quanto à desistência de interposição de recurso.

8.5.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;

8.5.3. Ato cons�tu�vo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento consolidado, devidamente
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias, coopera�vas ou empresas individuais de responsabilidade
limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de seus administradores;

8.5.4. Ato  cons�tu�vo devidamente  registrado no Registro  Civil  de  Pessoas  Jurídicas  em se  tratando de  sociedade não
empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

8.5.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.

8.5.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –
CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região a que
es�verem vinculados.

8.5.6.1. Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá representar mais de uma licitante.

8.5.7. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, o(s) profissional(is)  de nível
superior  detentor(es)  de  atestado(s)  técnico(s)  referido(s)  no  subitem  8.9.1.  Esta  comprovação  deverá  ser  feita  por  meio  da
apresentação de cópia da Ficha de Registro de Empregados - RE, da Folha do Livro de Registro de Empregados, do Ato Cons�tu�vo
em vigor,  devidamente registrado,  no qual  conste o nome do detentor do Atestado da Capacidade Técnica,  ou de Contrato de
prestação de serviço.

8.5.7.1. Caso a licitante opte pela cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, deverá apresentar, no momento da
licitação, o Livro original para auten�cação pela CPL.

8.5.8. Atestado de regularidade para contratação com o Poder Público, emi�do por meio do Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS), conforme Portaria CGU nº. 516, de 15 de março de 2010.

8.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

8.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda - CNPJ;

8.6.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, rela�vo à sede do licitante, per�nente ao seu
ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto do certame;

8.6.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do licitante,  Municipal e perante a Fazenda Estadual
de MG;

8.6.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante apresentação de
cer�dão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional –
PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida A�va da União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições
previdenciárias e de terceiros.

8.6.3.2. Se o fornecedor não es�ver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Minas Gerais deverá comprovar a
inexistência de débitos rela�vos a tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Cer�dão de Débito Tributário – CDT, que poderá
ser solicitada pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

8.6.4. Cer�ficado de Regularidade rela�va à seguridade social e perante o Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço – FGTS.

8.6.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a apresentação de cer�dão
nega�va, ou posi�va com efeito de nega�va, nos termos da Lei Federal nº 12.440, de 7 de julho de 2011, nos termos do Título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.6.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes
cer�dões nega�vas de débitos, ou posi�vas com efeitos de nega�vas.

8.6.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal
condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual  do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na
forma da lei.

8.7. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.7.1. Cer�dão nega�va de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,  ou de execução patrimonial,
expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa �sica, emi�da nos úl�mos 06 (seis) meses;

8.7.2. Balanço Patrimonial  e  demonstrações  contábeis  do úl�mo exercício,  já  exigíveis  e  apresentados na forma da lei,
vedada a sua subs�tuição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizado, quando encerrados há mais de 3 (três)
meses da data de apresentação de proposta, pela variação do IGP-DI (índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, publicado pela
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Fundação Getúlio Vargas - FGV) ocorrida no período, ou de outro indicador que o venha subs�tuir, comprovando que a licitante
possui boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou
superiores a 1.

8.7.2.1. Entende-se  por  apresentados  na  forma  da  Lei,  o  Balanço  Patrimonial  e  Demonstrações  Contábeis,  devidamente
datadas  e  assinadas  pelo  responsável  da  empresa,  e  por  profissional  de  contabilidade habilitado e  devidamente registrado no
Conselho Regional de Contabilidade.

8.7.3. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados em cópia auten�cadas das folhas do livro
diário  em  que  se  encontram  transcritos,  acompanhados  de  cópia  auten�cadas  dos  termos  de  abertura  e  encerramento  dos
respec�vos livros, ou por publicações em jornais de grande circulação ou diário oficial, quando se trata de Sociedade Anônima.

8.7.4. As pessoas jurídicas obrigadas a adotar a Escrituração Contábil Digital – ECD, bem como as sociedades empresárias
que faculta�vamente aderiram ao sistema, nos termos da Instrução Norma�va da Receita Federal do Brasil  nº 1.774, de 22 de
dezembro de 2017, poderão apresentar a ECD para os fins previstos no item 8.8.2 deste edital.

8.7.5. No  caso  de  empresa  cons�tuída  há  menos  de  1  (um)  ano,  admite-se  a  apresentação  de  balanço  patrimonial  e
demonstrações contábeis referentes ao período da existência da sociedade, observado o disposto no item 8.8.7.

8.7.6. A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do cálculo do índice contábil da empresa
a ser entregue, considerando-se habilitadas as licitantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1 (um), extraídos das seguintes fórmulas:

A�vo Circulante + Realizável a Longo Prazo
LG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

A�vo Total
SG = -----------------------------------------------------------------------

Passivo Circulante + Exigível a longo prazo

A�vo Circulante
LC = -----------------------------------

Passivo Circulante

8.7.7. No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um) em qualquer um dos índices apresentados no subitem
anterior, o mesmo deverá apresentar comprovação do valor do patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor es�mado
da contratação, conforme art. 31, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93.

8.7.8. No  caso  de  pequenas  empresas  optantes  pelo  Regimento  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, o balanço patrimonial poderá ser
subs�tuído pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do úl�mo Exercício;

8.7.8.1. A pequena empresa deverá apresentar, conjuntamente com a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica do
Úl�mo Exercício, a ficha de inscrição estadual na qual conste a opção pelo Simples Nacional, podendo a CPL, na sua falta, consultar a
opção por este regime através do site: h�p://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.

8.8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

8.8.1. Comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel em caracterís�cas, quan�dades e
prazos com o objeto da licitação, através da apresentação dos seguintes documentos:

8.8.1.1. Atestado(s)  emi�do(s)  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,  devidamente  registrado(s)  no  Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, acompanhado(s) de Cer�dão(ões) de
Acervo Técnico – CAT, específica(s) para os serviços referido no(s) Atestado(s), comprovando que o(s) profissional(is) indica(s) para
ser(em) o(s) responsável (is) técnico(s) da obra, executou(aram) ou fiscalizou(aram) serviços que sejam compa�veis com o objeto
deste Edital, inclusive em quan�dade.

8.8.1.2. A Cer�dão de Acervo Técnico – CAT deve envolver os serviços: Estudo do problema para início de realização dos
serviços; Instalação inicial das rês, mobilização e desmobilização, canteiro de obra, administração local (conforme orientação descrita
no memorial descri�vo anexo a este edital), terraplanagem e trabalhos em terra, fundações, estrutura de concreto, laje de piso em
concreto, alvenaria e divisões, impermeabilização, coberturas e forros, instalações elétricas, telefônica, sistema de prevenção contra
descargas  atmosféricas,  materiais  quadro  de  distribuição,  instalação  hidráulica,  prevenção  e  combate  a  incêndio,  serralheria,
reves�mentos, peitoril e soleiras, pavimentação, pintura, bancada, demolição, diversos, urbanização, limpeza geral.

8.8.1.3. A Cer�dão de Acervo Técnico – CAT de que trata o subitem acima, expedida com base no Acervo Técnico Profissional,
será exigida dos profissionais, legalmente habilitados como Engenheiro Civil ou Arquiteto, conforme Resoluções nºs 1.010/2005 e
1.025/2009, ambas do CONFEA e Resolução nº 93/2014 do CAU/BR.

8.8.1.4. A  comprovação de  vinculação  dos  responsáveis  técnicos  e/ou membros  da  equipe  técnica  acima elencados  será
realizada nos termos dos itens 8.6.6 e 8.6.7 deste edital.
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8.8.2. Os atestados deverão conter:

8.8.2.1. Nome empresarial e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone).

8.8.2.2. Local e data de emissão.

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

8.8.2.4. Período da execução da a�vidade.

8.8.3. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as informações necessárias à comprovação da
legi�midade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,
endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as a�vidades.

8.8.4. Quanto à realização de visita técnica, será observado o seguinte:

8.8.4.1. A proponente poderá proceder a visita ao local onde será executado o serviço, com obje�vo de inspecionar o local dos
serviços e obter, por ela mesma e sob sua responsabilidade e risco, todas as informações julgadas necessárias, para subsidiar a
preparação de sua proposta para a execução dos serviços.

8.8.4.2. As visitas deverão acontecer até o úl�mo dia ú�l anterior à abertura das propostas, devendo ser agendadas na Seção
de Compras da 7ª RPM, pelo telefone (37) 3301-0120, nos dias úteis, de 8h00min às 12h00min e de 13h30min às 17h00min, exceto
às quartas-feiras que será de 8h30mim às 13h00min.

8.8.4.3. Na visita técnica serão disponibilizados os projetos que irão subsidiar os demais serviços para a execução dos serviços.

8.8.4.4. Após a visita, será emi�da a Declaração de Visita Técnica, que deverá ser apresentada conforme item 8.10.4 deste
edital.

8.8.4.5. Todos os gastos relacionados à visita técnica correrão por conta da licitante.

8.8.4.6. O licitante poderá deixar de realizar a visita técnica, assumindo o ônus da impossibilidade de alegação posterior de
desconhecimento das condições locais e demais aspectos técnicos da execução do objeto, em especial quanto a desconhecimento
da infraestrutura existente, não serão consideradas como razão válida para reclamação após a adjudicação do serviço, neste caso
apresentando declaração de dispensa de vistoria, conforme item 8.10.4 deste edital.

8.9. DECLARAÇÕES:

8.9.1. Serão exigidas as declarações abaixo, cujas sugestões de modelo seguem anexas a este edital (SEI Nº 30846817):

8.9.1.1. Quanto ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Cons�tuição Federal, conforme inciso V do art. 27
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de
18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese emprega trabalhadores menores de 16
anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da lei.

8.9.1.2. Para cumprimento do parágrafo único do art. 13 do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018, quanto aos
beneficiários enquadrados no item 6.3, declaração, segundo item 6.4, de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como
tal, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 ao art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123, de 14
de dezembro de 2006.

8.9.1.3. Declaração de Inexistência de Fatos Impedi�vos à par�cipação no certame.

8.9.1.4. No caso de se exercer a opção de vistoriar, será exigida Declaração de Vistoria Técnica, observado o regramento deste
edital e do projeto básico, o local onde serão executados os serviços objeto da licitação. Alterna�vamente, a declaração de dispensa
de vistoria técnica, na qual o interessado assume o ônus da impossibilidade de alegação posterior de desconhecimento das condições
locais e demais aspectos técnicos da execução do objeto.

8.9.1.5. Declaração de compromisso de u�lização de produtos e subprodutos de madeira de origem na�va de procedência
legal, de que trata o Decreto Estadual nº 44.903/08.

8.9.1.6. Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da a�va, ou empregado de empresa pública
ou de sociedade de economia mista.

8.9.1.7. Declaração de Responsável Técnico;

8.9.1.8. Procuração e Credenciamento, em caso de representação no certame.

9. DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. O ENVELOPE Nº 2 - Proposta de Preços deverá ser entregue observado o disposto no item 7 deste edital, devendo
estar  fechado  e  conter  a  PROPOSTA  COMERCIAL  e  PLANILHAS  ACESSÓRIAS,  assinados  ou  rubricados  manualmente  pelo
representante legal da empresa licitante ou por seu procurador legalmente cons�tuído, em todas as folhas, observadas as exigências
a seguir.

9.2. A apresentação ENVELOPE Nº 2 - Proposta de Preços nesta licitação será considerada como evidência de que a licitante
examinou completamente o Edital  e todos os seus anexos, que os comparou entre si,  que obteve da Comissão Permanente de
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Licitação (CPL) as informações sa�sfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o Edital desta licitação lhe permi�u
preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente sa�sfatória, conforme ar�go 47 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.3. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo mo�vo justo decorrente de fato superveniente e
aceito pela Comissão Permanente de Licitação, conforme disposto no § 6º, ar�go 43, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.4. PROPOSTA COMERCIAL

9.4.1. Conforme modelo anexo a este Edital (SEI Nº 30849253), deverá conter, necessariamente, as seguintes informações:

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

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

9.4.1.3. Prazo  de  validade  da  proposta  (em  algarismos  e  por  extenso)  que  não  poderá  ser  inferior  a  60  (sessenta)  dias
consecu�vos, contados a par�r da data da licitação, sob pena de desclassificação da licitante;

9.4.1.4. Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não poderá ser superior ao previsto no Projeto
Básico, contado a par�r do recebimento da Nota de Empenho pela empresa Contratada, sob pena de desclassificação da licitante;

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

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

9.4.3. A proposta de preços deverá ser redigida em português, em linguagem clara, digitada, impressa sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, em papel A4, datada e assinada.

9.5. PLANILHAS ACESSÓRIAS

9.5.1. Para detalhamento do valor global ofertado, deverão ser apresentadas também as seguintes planilhas:

9.5.1.1. PLANILHA DE CUSTOS,  contendo todos os  serviços  e  materiais  incluídos na empreitada,  detalhando quan�dades,
valores unitários e totais POR ITEM, com e sem o percentual de BDI;

9.5.1.2. CRONOGRAMA FÍSICO GLOBAL, contendo o planejamento mensal dos serviços que serão executados, em relação ao
total de serviços da empreitada.

9.5.1.3. PLANILHA DE CÁLCULO DE BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS, apenas se o percentual que for proposto �ver sido
alterado em relação ao percentual apresentado nos anexos XI e XII deste Edital.

9.5.1.4. PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, apenas se os preços unitários sem o percentual de BDI indicados
na PLANILHA DE CUSTOS forem readequados de forma não linear, a critério do licitante, alterando em relação aos preços unitários
apresentados nos anexos XI e XII deste Edital.

9.5.1.4.1. A readequação não linear deve respeitar como limite máximo o valor unitário sem BDI.

9.5.1.4.2. Caso o licitante opte pela aplicação de desconto percentual linear nos preços unitários sem BDI considerados nos
anexos XI e XII deste Edital, não será necessário demonstrar a composição dos preços unitários, bastando informar o percentual de
desconto adotado na PLANILHA DE CUSTOS.

9.5.2. A empresa licitante deverá apresentar as suas próprias planilhas contendo a iden�ficação da empresa licitante e a
assinatura ou rubrica do representante legal da empresa, não sendo aceitas cópias das planilhas do anexos XI e XII deste edital, mas
mantendo a mesma ordem, numeração e descrição apresentada nestas.

9.5.2.1. As planilhas no formato editável poderão ser disponibilizadas às empresas que solicitarem previamente por meio do
e-mail 7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br.

9.5.3. Nas  planilhas  deverão constar  informações  para  todos  os  materiais  e  serviços,  bem como para  impostos,  fretes,
equipamentos  diversos,  equipamentos  de  proteção  individual,  seguros,  fornecimento  de  mão-de-obra,  transporte  de  qualquer
natureza, administração, encargos sociais e fiscais, lucros, sinalização da obra por placas indica�vas e ou quaisquer outras despesas
que sobre os mesmos possam incidir, não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

9.5.4. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional, em algarismos com duas casas
decimais após a vírgula.

9.6. O  licitante  arcará  integralmente  com  todos  os  custos  de  preparação  e  apresentação  de  sua  proposta,
independentemente do resultado do procedimento licitatório.

9.7. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

9.7.1. A abertura do ENVELOPE DE Nº 2, rela�va à “2ª Fase / Proposta”, será realizada nos temos do item 7.3 deste edital.

9.7.2. A CPL, ao proceder ao exame das propostas comerciais, DESCLASSIFICARÁ a licitante de imediato, apresentando a
mo�vação da decisão, àquelas que:
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9.7.2.1. apresentem PREÇOS GLOBAIS que ultrapassem o valor máximo es�pulado no subitem 4.1 deste Edital;

9.7.2.2. tenham inobservado a legislação e termos do presente Edital;

9.7.2.3. apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a exata compreensão de seu enunciado;

9.7.2.4. não atendam às condições es�puladas nos ar�gos 44 e 45, da Lei Federal nº 8.666/93;

9.7.2.5. tenham os preços considerados “inexeqüíveis” de acordo com o ar�go 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

9.7.3. A classificação obedecerá ao princípio do MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos do inciso I, §1º, do ar�go 45, da Lei
Federal nº 8.666/93.

9.7.4. A CPL  poderá  exigir  da  licitante  vencedora,  para  apresentação,  no prazo máximo de 48 (quarenta  e  oito)  horas,
demonstrações dos custos, por meio de composições específicas, que comprovem estar os insumos coerentes com os preços e
compa�veis com a execução do objeto do contrato, sob pena de desclassificação da licitante.

9.7.5. Caso  haja  empate  entre  licitantes  que  apresentem  o  menor  preço  global,  o  critério  de  desempate  será,
obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 2º, do ar�go 45, da Lei Federal nº 8.666/93.

9.7.5.1. Será assegurada,  como critério de desempate,  preferência de contratação para as  microempresas e empresas de
pequeno porte, em cumprimento aos preceitos legais do art. 44, § 1º, da Lei Complementar Federal nº 123/06,

9.7.5.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 10 % (dez por cento) superiores ao melhor preço.

9.7.6. Ocorrendo o empate nos termos do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:

9.7.6.1. a pequena empresa mais bem classificada poderá apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado a par�r da data de recebimento da no�ficação efetuada pela
CPL, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

9.7.6.2. não ocorrendo a contratação da pequena empresa na forma do inciso anterior, serão convocadas as remanescentes
que  porventura  se  enquadrem  na  hipótese  dos  §§  1º  e  2º  do  ar�go  44  da  Lei  Complementar  Federal  nº  123/06,  na  ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;

9.7.6.3. no  caso  de  equivalência  dos  valores  apresentados  pelas  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  que  se
encontrem nos intervalos estabelecidos no item 9.7.5.2, será realizado sorteio entre elas para que se iden�fique aquela que primeiro
poderá apresentar melhor oferta.

9.7.7. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item anterior,  o objeto licitado será adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

9.7.8. O  disposto  no  item  9.7.6  somente  se  aplicará  quando  a  melhor  oferta  inicial  não  �ver  sido  apresentada  por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

9.8. CORREÇÃO DE ERROS DAS PROPOSTAS

9.8.1. As propostas consideradas classificadas serão verificadas pela CPL, quanto a erros aritmé�cos, na sua computação ou
em seu somatório. Os erros serão corrigidos pela Comissão Permanente de Licitação da seguinte maneira:

9.8.1.1. Se exis�r discrepância entre os valores em algarismos e por extenso estes úl�mos prevalecerão; e

9.8.1.2. Se exis�r discrepância no resultado da mul�plicação do preço unitário pela quan�dade, o preço unitário prevalecerá, a
menos que seja verificada pela CPL a existência de erro grosseiro e óbvio, caso em que a proposta será considerada desclassificada.

9.8.2. O valor estabelecido na proposta será ajustado pela CPL, para correção de erros, de acordo com os procedimentos
acima mencionados, com a anuência da proponente e descrição do ocorrido em Ata.

10. DOS RECURSOS

10.1. Os recursos administra�vos referentes a esta licitação, reger-se-ão pelas disposições do ar�go 109 da Lei Federal nº
8.666/93.

10.2. A  qualquer  momento  da  sessão  pública  qualquer  par�cipante  do  certame  poderá  manifestar,  imediata  e
mo�vadamente, a intenção de recorrer, sendo concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a par�r do recebimento de cópia da Ata da
Sessão Pública, para apresentação das razões de recurso, ficando os demais par�cipantes, desde logo in�mados, sem necessidade de
publicação,  a  apresentarem contrarrazões  em igual  número  de  dias,  contados  do  término  do  prazo  do  recorrente,  sendo-lhes
assegurada vista imediata dos autos.

10.2.1. Não serão conhecidos recursos não registrados na forma e prazo estabelecidos no item 10.2 deste edital, além de que,
a falta de manifestação imediata e mo�vada do fornecedor, importará decadência do direito de recurso.

10.2.2. Para fins de juízo de admissibilidade do recurso,  a  CPL poderá não conhecer  do recurso caso verifique ausentes
quaisquer pressupostos processuais, como sucumbência, tempes�vidade, legi�midade, interesse e mo�vação, vedado exame prévio
da questão relacionada ao mérito do recurso.
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10.3. A apresentação de documentos complementares, rela�vos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será
efetuada mediante documento protocolizado junto à Seção de Compras/7ª RPM - Rua Afonso Pena,  1800,  Bairro Afonso Pena,
Divinópolis/MG - CEP 35500-067, no horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas), em envelopes separados,
lacrados,  rubricados,  marcados  como  restritos  e  iden�ficados  com  os  dados  da  empresa  licitante  e  do  processo  licitatório,
observados os prazos previstos no item 10.2.

10.4. O  recurso  terá  efeito  suspensivo  e  seu  acolhimento  importará  a  invalidação  apenas  dos  atos  insusce�veis  de
aproveitamento.

10.5. Os recursos e contrarrazões de recursos devem ser serão dirigidos ao Presidente da CPL, que poderá, mo�vadamente:

10.5.1. reconsiderar a decisão;

10.5.2. manter a decisão;

10.5.3. inadmi�r o recurso exclusivamente por falta de pressupostos processuais recursais de existência ou de validade e de
desenvolvimento, observado o item 10.2.2.

10.6. Os recursos serão decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do encerramento do prazo para apresentação
de contrarrazão, sendo que o acolhimento de recurso importará validação exclusivamente dos atos susce�veis de aproveitamento.

10.7. Da decisão do Presidente da CPL caberá recurso ao Ordenador de Despesas, na mesma forma e prazo descritos nos
item 10.2 e 10.3.

10.8. A decisão do recurso será comunicada  via e-mail ao licitante recorrente e aos que apresentaram contrarrazões, bem
como formalizada na Ata da Sessão Pública, caso o recurso tenha causado a suspensão da sessão; ou formalizada na adjudicação pela
Autoridade Competente, caso seja apresentado após o encerramento da sessão.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, inexis�ndo manifestação da intenção de interpor recurso, ou
havendo reconsideração da decisão pela CPL nos termos do item 10.5.1, o certame será adjudicado ao licitante vencedor, sendo
consignado na Ata.

11.1.1. Caso a CPL decida pela manutenção da decisão, nos termos do item 10.5.2, ou caso seja encaminhado recurso ao
Ordenador de Despesas após o encerramento da sessão pública, a este caberá a adjudicação do objeto ao licitante vencedor.

11.2. Decorrido o prazo para interposição de recurso em face do resultado do julgamento, nenhum tendo sido interposto,
ou,  julgados  os  que acaso  tenham sido postulados,  o  Ordenador  de  Despesas,  homologará  o  resultado da  licitação,  podendo,
observado o disposto no ar�go 49 da Lei Federal nº 8.666/93, revogá-la ou anulá-la.

12. DA CONTRATAÇÃO

12.1. Encerrado o procedimento licitatório,  o  representante  legal  do licitante declarado vencedor  será  convocado para
firmar  o termo de contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente, conforme minuta do ANEXO V, de acordo com o art. 62 da
Lei Federal nº 8.666/93.

12.1.1. Para assinatura eletrônica, se for o caso, o(s) licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de
Informações  do  Governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  SEI/MG,  por  meio  do  link  h�ps://www.sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0, e clicar em "Clique aqui se você ainda não
está cadastrado".  Após finalizar o cadastro de usuário externo no SEI,  deverá (ão) encaminhar cópia digitalizada,  para o e-mail
SEI@pmmg.mg.gov.br, dos seguintes documentos:

12.1.1.1. RG e CPF.

12.1.1.2. Contrato Social e/ou Procuração para assinar documentos pela empresa.

12.1.1.3. Comprovante  de  endereço  atualizado,  em  nome  do  usuário,  com  o  mesmo  endereço  u�lizado  no  momento  do
cadastro.

12.1.1.4. A depender do �po de processo, poderá ser solicitada documentação complementar para efe�vação do cadastro.

12.1.1.5. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o e-mail SEI@pmmg.mg.gov.br.

12.1.1.6. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na aceitação de todos os termos e condições que
regem o processo eletrônico, conforme Decreto n° 47.222, de 2017, e demais normas aplicáveis, admi�ndo como válida a assinatura
eletrônica  na  modalidade cadastrada (login/senha),  tendo como consequência  a  responsabilidade pelo  uso  indevido das  ações
efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administra�va.

12.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a  manutenção das condições de habilitação para  firmar o termo de contrato,
aceitar ou re�rar o instrumento equivalente.       

12.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de assinar o termo de contrato, aceitar ou re�rar o
instrumento equivalente ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação.
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12.2. O representante legal do licitante que �ver apresentado a proposta vencedora deverá  firmar o termo de contrato,
aceitar  ou  re�rar  o  instrumento  equivalente,  dentro  do  prazo  máximo  de  5  (cinco)  dias  úteis  a  contar  do  recebimento  da
comunicação, que se dará através de carta postal ou e-mail.

12.2.1. Qualquer  solicitação de prorrogação de prazo para  firmar  o  termo de  contrato,  aceitar  ou  re�rar  o  instrumento
equivalente decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.

12.2.2. O ato de convocação da adjudicatária para assinatura do contrato ou instrumento equivalente interrompe a contagem
do prazo de validade da proposta, que é de 60 (sessenta) dias;

12.3. Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição:

12.3.1. O Edital de Licitação;

12.3.2. A PROPOSTA vencedora desta licitação;

12.3.3. As  PLANILHAS  ASSESSÓRIAS  da  licitante  apresentadas  pela  licitante  vencedora  e  contratada,  após  devidamente
aprovadas pelo engenheiro designado pela contratante.

12.4. Todas as despesas inerentes ao contrato correrão por conta da Contratada.

12.5. O regime de execução da prestação dos serviços será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

12.6. A CONTRATADA deve se responsabilizar, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos serviços
que executar, pela qualidade dos materiais empregados, pela promoção de readequações em caso de detecção de impropriedades
que comprometam ou possam comprometer a consecução do objeto contratado e/ou de exercer a fiscalização sobre o contrato de
Execução ou Fornecimento (CTEF), respondendo, inclusive, pela exa�dão dos estudos, cálculos e projetos que a informam;

12.7. A CONTRATADA estará obrigada a aceitar os acréscimos e supressões julgadas necessárias pela Administração Pública,
nas condições previstas no ar�go 65 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.8. Verificando-se caso de força maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Código Civil Brasileiro, a contratada se obriga
a comunicar, por escrito, à CPL a ocorrência do evento, suspendendo-se suas obrigações, enquanto perdurar tal situação.

12.9. Findos os mo�vos que determinaram a força maior ou caso fortuito, o contrato estender-se-á por período de tempo
necessário à total execução dos trabalhos, porém não superior ao número de dias que foram paralisados, observado o disposto no
art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e o prazo de vigência do convênio.

12.10. Poderá ocorrer a rescisão do contrato, a ser celebrado em face do resultado da presente licitação, independentemente
de ação ou interpelação judicial, nos termos dos ar�gos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

12.10.1. Configurada a rescisão do contrato, que vigorará a par�r da data de sua comunicação à Contratada, esta se obriga a
entregar os serviços inteiramente desembaraçados, não criando obstáculos de qualquer natureza.

12.10.2. Havendo rescisão do contrato, a Contratante pagará à Contratada, somente os trabalhos efe�vamente executados e
aceitos pela fiscalização, deduzindo-se do seu valor os débitos apurados a favor da Contratante.

12.11. Todos os riscos de perdas e danos rela�vos à propriedade �sica e de acidentes pessoais e/ou morte que ocorram
durante a execução do contrato e em consequência de tal execução, excetuando-se os riscos constantes da legislação brasileira, são
de responsabilidade da Contratada.

12.12. A empresa a ser Contratada deverá cumprir  os procedimentos de proteção ambiental,  responsabilizando-se pelos
danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação per�nente, independentemente do detalhamento e/ou da especificação
do projeto;

12.12.1. A Contratada responderá pelos crimes ambientais que pra�car, nos termos da legislação vigente;

12.12.2. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle ambiental, devido a danos decorrentes da execução dos
serviços, serão de responsabilidade da Contratada, bem como os autos de infração lavrados que gerarem pagamentos de multas.

12.13. Além  das  estabelecidas  no  projeto  básico,  neste  edital  e  seus  Anexos,  e  na  Proposta  apresentada,  cons�tuem
obrigações da CONTRATADA:
a)  Responsabilizar-se  por  todas  as  obrigações  e  encargos  decorrentes  na  legislação  vigente,  sejam  de  âmbito  trabalhista,
previdenciário, social, securitários, bem como com as taxas, impostos, frete e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir
sobre o objeto deste edital.
b)Responsabilizar-se pela qualidade dos serviços prestados, assegurando ao Contratante o direito de colocar em testes o que es�ver
em desacordo com este edital.

c)  Indenizar a PMMG por todo e qualquer dano decorrente,  direta e indiretamente, da execução do objeto,  por culpa ou dolo
decorrente da má prestação dos serviços;
d) Cumprir fielmente as exigências deste edital.
e) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compa�bilidade com as obrigações assumidas, com todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na Lei 8.666/93 e no presente edital.
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f) A contratada deverá elaborar e entregar ao longo da Execução da Obra, o Projeto “As Built"1, ou “como construído”, que tem a
função de registrar a modificação sofrida pelo objeto construído no momento da sua execução. Por essa razão, o registro deve ser
feito  tão  logo  a  modificação  se  efe�ve,  por  meio  de  levantamento  fotográfico,  croquis,  esquemas  gráficos  etc.,  sempre  sob a
supervisão e a responsabilidade do profissional responsável pela coordenação da obra. O registro em “As Built” deve ser feito ao
longo de todo o período da obra, para cada uma das a�vidades, sempre que houver alterações em relação ao que fora previsto no
projeto.

12.14. Além das estabelecidas no Projeto Básico, neste Edital e seus Anexos, cons�tuem obrigações da CONTRATANTE:
a) No�ficar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, fixando-lhe prazo para corrigi-la.
b)Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas.
c) Fiscalizar a execução dos serviços, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento
das obrigações es�puladas.
d)Rejeitar todo e qualquer defeito ou imprecisão dos serviços prestados ou que estejam em desconformidade com as especificações
deste edital.
e) Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a
qualquer �tulo (CRFB/1988, ar�go 158, I).

12.15. É competente para pleno e total recebimento do objeto deste edital, bem como a fiscalização do seu cumprimento, o
Comandante do Colégio Tiradentes da PMMG em Divinópolis/MG, através de Engenheiro Civil contratado/designado para este fim.

1NOTA EXPLICATIVA:
"As Built" (Como construído), consiste no levantamento de todas as medidas existentes na edificação, sendo
transformado em um desenho técnico que irá representar a situação atual dos elementos, dados e trajetos de
instalações. Desta forma, cria-se um registro das alterações ocorridas durante e/ou após a obra, facilitando a
manutenção de futuras intervenções. O "As Built" deve ser executado em conformidade com a NBR 14645, de acordo
com sua especialidade. O "As Built" deverá conter assinatura e carimbo com registro do profissional responsável no
devido órgão de classe (CREA ou CAU) e vir acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT). Fonte: Caixa Econômica Federal, 2018. GILOG/GO Pregão Eletrônico
047/7071-2018. Serviços Técnicos de Engenharia.

13. DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

13.1. A  CONTRATADA,  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias  após  a  assinatura  do  Contrato,  prestará  garan�a  no  valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital,
conforme disposto no caput do art. 56, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

13.2. A validade da garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de mais 03 (três)
meses após o término da vigência contratual.

13.3. A garan�a assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

13.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;

13.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

13.3.3. multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à CONTRATADA; e 

13.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

13.4. A  modalidade  seguro-garan�a  somente  será  aceita  se  contemplar  todos  os  eventos  indicados  no  item  anterior,
observada a legislação que rege a matéria.

13.5. A garan�a em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta específica com correção monetária, em favor do
CONTRATANTE;

13.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garan�a deverá ser readequada ou
renovada nas mesmas condições.

13.7. Se o valor da garan�a for u�lizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-
se a fazer a respec�va reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for no�ficada.

13.8. A CONTRATANTE executará a garan�a na forma prevista na legislação que rege a matéria.

13.9. Será considerada ex�nta a garan�a:

13.9.1. com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o  levantamento  de  importâncias  depositadas  em
dinheiro  a  �tulo  de  garan�a,  acompanhada  de  declaração  da  CONTRATANTE,  mediante  termo  circunstanciado,  de  que  a
CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

13.9.2. no prazo de 03 meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.

13.10. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o objeto deste Edital.

14.  DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS

14.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem
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bancária emi�da por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de 30
(dias) dias corridos da data do recebimento defini�vo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela
CONTRATANTE.

14.1.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE, após a execução do objeto, a respec�va nota
fiscal/fatura,  acompanhada  do  relatório  da  execução  do  objeto  do  período  a  que  o  pagamento  se  referir,  bem como,  demais
documentos necessários para a efe�va comprovação da execução do objeto, se houver.

14.1.2. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) juntamente com o objeto e deverá
realizar a verificação da validade da assinatura digital e a auten�cidade do arquivo digital da NF-e (o des�natário tem à disposição o
aplica�vo “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.

14.1.3. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.

14.1.4. As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e o prazo para o pagamento passará a
correr a par�r da data da reapresentação do documento considerado válido pela CONTRATANTE.

14.1.5. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor devido será atualizado financeiramente,
entre as datas do vencimento e do efe�vo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC.

14.2. A CONTRATADA deve garan�r a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.

14.3. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA não impedem o pagamento, se o objeto
�ver  sido executado e  atestado.  Tal  hipótese ensejará,  entretanto,  a  adoção das  providências  tendentes  ao sancionamento da
empresa e rescisão contratual.

14.4. Os quan�ta�vos dos serviços  efe�vamente executados pela  firma e conferidos  pela  fiscalização da PMMG, serão
lançados no “Bole�m de Medição”, que será assinado pelo Engº. Fiscal e pelo Responsável Técnico da CONTRATADA.

14.4.1. O bole�m de medição será subme�do ao Fiscal Competente, conforme a circunscrição de atuação, responsável pela
execução dos serviços ao profissional designado pela PMMG, que assinarão a medição como revisores.

14.4.2. As medições de serviços deverão ser realizadas de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias e no caso de atraso injus�ficado do
cumprimento do cronograma de execução da obra, a contratada poderá ser multada em 5% (cinco por cento) sobre o valor daquela
etapa em atraso.

14.4.3. As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se a medição inicial e a final
e, deverão conter as seguintes informações:
a) O objeto contratado;
b)A descrição dos serviços executados, com as quan�dades contratadas, medidas e acumuladas, bem como os respec�vos preços
unitários;
c) O número do contrato;
d)O número de ordem da medição;
e) A data da sua emissão e o período dos serviços medidos;
f) Iden�ficação dos subscritores com a menção explicita do nome
completo, �tulo profissional; nº do CREA/CAU e cargos que ocupam.

14.4.4. Anexo  ao  bole�m  de  medição  deve  constar  a  respec�va  memória  de  cálculo  detalhada  e  fotos  dos  serviços
executados.

14.4.5. A execução dos serviços poderá ser antecipada, entretanto no caso de atraso por culpa da CONTRATADA, este fato
deverá ser registrado no Livro de Ocorrências pela fiscalização da PMMG, que dará conhecimento. A CONTRATADA, por sua vez
poderá  apresentar  por  escrito  as  razões  que ensejaram o  descumprimento  do cronograma,  todavia  deverá  adotar  as  medidas
cabíveis para a regularização.

14.4.6. A aprovação da medição pela PMMG não exime a CONTRATADA de qualquer das responsabilidades contratuais, nem
implica na aceitação defini�va dos serviços executados.

14.4.7. Concluído e aprovado o procedimento inerente a medição, a CONTRATADA emi�rá a respec�va Nota Fiscal/Fatura no
valor apurado, acompanhada da planilha de medição e da memória de cálculo detalhada.

14.4.8. Ao requerer o pagamento da primeira medição, a CONTRATADA deverá anexar ao seu requerimento, o comprovante
de que o contrato teve sua Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, efetuada no CREA-MG ou Registro de Responsabilidade
Técnica efetuado no CAU, sob pena do não recebimento da medição requerida. Igualmente deverá ser apresentado o CEI - Cadastro
Específico do INSS para a obra objeto desta licitação.

14.4.9. No ato de pagamento de cada medição a CONTRATADA deverá apresentar cópias auten�cadas da folha de pagamento
de pessoal e respec�vas guias de recolhimento prévio, das contribuições previdenciárias e do fundo de garan�a do tempo de serviço
- FGTS, correspondentes ao mês da úl�ma nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução

SEI/GOVMG - 30667966 - Edital https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

15 of 18 13/09/2021 13:58



contratual, nominalmente iden�ficados;

14.4.10. Antes  do  pagamento  de  cada  medição  deverá  ser  verificada  a  regularidade  fiscal  da  CONTRATADA,  mediante  a
apresentação dos  documentos  listados  no art.  29  da Lei  8.666/93 ou nos  sí�os eletrônicos  oficiais.  De igual  modo deverá  ser
comprovado o cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à úl�ma nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela
Administração.

14.4.11. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para
a PMMG.

14.4.12. Será re�do quando do pagamento de cada medição: tributos obrigatórios, nos termos da legislação vigente.

14.4.13. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não
sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará
condicionado à apresentação de comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

14.4.14. A PMMG não se responsabilizará pelo pagamento de qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA,
que porventura não tenha sido acordada no contrato ou não autorizada pela fiscalização.

14.5. Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento eletrônico serão fornecidas pela
Central de Atendimento aos Fornecedores por meio do e-mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

15.1. A  licitante/adjudicatária  que  cometer  qualquer  das  infrações,  previstas  na  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  no  Decreto
Estadual nº. 45.902/12, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

15.1.1. advertência por escrito;

15.1.2. multa, até os limites máximos estabelecidos pelo Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012:

15.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do objeto não executado;

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 efetuar
o reforço de garan�a de execução exigida;  

15.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não
entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é des�nado, ou diminua-lhe o valor
ou, ainda fora das especificações contratadas;

15.1.2.4. 2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou
norma da legislação per�nente.

15.1.3. Suspensão do direito de par�cipar de licitações e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2
(dois) anos;

15.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos termos do art. 45 do Decreto Estadual nº
45.902, de 2012;

15.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

15.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumula�vamente às demais sanções previstas nos itens 15.1.1, 15.1.3, 15.1.4,
15.1.5.

15.3. A multa será descontada da garan�a do contrato, quando houver, e/ou de pagamentos eventualmente devidos pela
CONTRATADA e/ou cobrada judicialmente.

15.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administra�vo incidental apensado ao
processo  licitatório  ou  ao  processo  de  execução  contratual  originário  que  assegurará  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

15.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educa�vo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

15.5.1. Não serão aplicadas sanções administra�vas na ocorrência de casos fortuitos,  força maior ou razões de interesse
público, devidamente comprovados.

15.6. A aplicação de sanções administra�vas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente
eventuais  danos  causados  a  Administração  ou  a  terceiros,  que  poderão  ser  apurados  no  mesmo  processo  administra�vo
sancionatório.

15.7. As  sanções  relacionadas  nos  itens  15.1.3,  15.1.4  e  15.1.5  serão  obrigatoriamente  registradas  no  Cadastro  de
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Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP.

15.8. As  sanções  de  suspensão  do  direito  de  par�cipar  em  licitações  e  impedimento  de  licitar  e  contratar  com  a
Administração Pública poderão ser também aplicadas àqueles que:

15.8.1. Retardarem a execução do objeto;

15.8.2. Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

15.8.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de par�cipação, quanto
ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes,  em qualquer momento da licitação,  mesmo após a fase de
julgamento das propostas;

15.8.4. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações
de desconhecimento.

16.1.1. A CPL, no julgamento das habilitação e das propostas, poderá relevar omissões puramente formais e sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de diligência des�nada a esclarecer ou a complementar a instrução do
processo.

16.1.2. A  Comissão Permanente  de  Licitação -  CPL,  com base  no §  3º  do ar�go 43  da  Lei  Federal  nº  8.666/93,  poderá
determinar  diligência  sempre  que  necessária,  bem  como  poderá  exigir,  a  qualquer  época,  a  apresentação  de  documentos  e
informações complementares, a�nentes a esta licitação.

16.1.2.1. Constatada que as informações prestadas pela licitante não são verídicas, serão aplicadas as penalidades legais;

16.2. A licitante deverá orçar os serviços necessários à integral execução da prestação dos serviços;

16.2.1. Antes de formularem suas propostas, as licitantes deverão verificar a especificação minuciosa dos materiais a que se
propuserem  oferecer,  devendo  solicitar  esclarecimentos  em  caso  de  dúvida  a  respeito  deste  Edital  ou  qualquer  documento
per�nente.

16.2.2. Para efeito de contratação prevalecerá o “MENOR PREÇO GLOBAL” e o mesmo corresponderá ao valor total a ser pago
pela execução integral da prestação dos serviços, em conformidade com os projetos e especificações fornecidas pela contratada,
disponibilizados no anexos VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste Edital, bem como com a realidade e as condições do local do serviço.

16.2.3. Não caberá, portanto, qualquer reivindicação por parte da futura Contratada, com fundamento em erro de cálculo,
e/ou de quan�dade de serviços e/ou de preços,  entendendo-se obrigado a  Licitante a  executar  o  serviço pelo PREÇO GLOBAL
OFERTADO.

16.3. Os  serviços  a  serem  executados  são  os  descritos  nos  projetos,  especificações,  detalhes  e  planilha  de  serviços  e
materiais, memorial descri�vo e demais anexos ao presente edital.

16.3.1. Fica entendido que os projetos, as especificações, a planilha de serviços e materiais e toda a documentação rela�va
aos serviços são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omi�do em outro, será
considerado como especificado e válido;

16.4. Não caberá a qualquer licitante indenização de espécie alguma, pelo seu insucesso na licitação.

16.5. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de o�cio ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.

16.6. Os casos omissos e não previstos neste Edital, serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação – CPL.

16.7. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para dirimir eventuais conflitos de interesses
decorrentes desta licitação, valendo esta cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou
venha a ser.

16.8. Os  interessados  poderão examinar  ou re�rar  gratuitamente  o  presente  Edital  de  Licitação e  seus  anexos  no site
www.policiamilitar.mg.gov.br, link “Licitações”, www.compras.mg.gov.br  ou via e-mail 7rpm-compras@pmmg.mg.gov.br.

Divinópolis, 13 de setembro de 2021.

GESIMAR GONÇALVES MAIA - 1º TEN PM
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA 7ª RPM
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DAMON MATEUS DE SOUZA - TEN CEL PM
ORDENADOR DE DESPESAS DA 7ª RPM

GLAUBER VINÍCIUS ALVES DE OLIVEIRA - OAB/MG 117.194
ASSESSOR JURÍDICO DA 7ª RPM

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a) Público (a), em 13/09/2021, às 12:17,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gesimar Gonçalves Maia, 1º Tenente, em 13/09/2021, às 13:17, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Damon Mateus de Souza, Tenente Coronel, em 13/09/2021, às 13:31, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 30667966
e o código CRC 7D275229.

Referência: Processo nº 1250.01.0004615/2021-84 SEI nº 30667966
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

7ª Região da Polícia Militar

Anexo nº I - Projeto Básico/PMMG/7RPM/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0004615/2021-84

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE  ARQUITETURA/ENGENHARIA  DESTINADA  A  EXECUTAR  A
SUBSTITUIÇÃO DO MURO DE ARRIMO, PASSEIO, MURO DO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE
MINAS GERAIS/UNIDADE DIVINÓPOLIS.

1. OBJETIVO

Este projeto básico é parte integrante do presente edital de licitação e tem por obje�vo:

1.1 Caracterizar o objeto a ser contratado;

1.2  Estabelecer  as  normas,  especificações  e  procedimentos,  que  orientem  os  processos  de  estudo,
desenvolvimento de projetos e consultoria, que se cons�tuem em:

1.2.1 Este Projeto Básico;

1.2.2 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

1.2.3 Instrução Norma�va (IN) 01/2010 – Critérios de sustentabilidade ambiental na contratação de obras
e serviços;

1.2.4 Disposições legais do Estado e do Município;

1.2.5 Normas das concessionárias públicas locais;

1.2.6 Diretrizes para desenvolvimento de projetos repassados pela Seção de Engenharia e Arquitetura da
Diretoria de Apoio Logís�co da PMMG (DAL);

1.2.7 Diretrizes específicas necessárias a cada ambiente.

1.3 Subsidiar tecnicamente o Gestor do Contrato e a Empresa Contratada para execução dos materiais e
serviços contratados;

1.4 Estabelecer os critérios de medição para os serviços a serem desenvolvidos durante o cumprimento
do contrato.

2. OBJETO

Contratação de empresa especializada na área de engenharia / arquitetura com a finalidade de executar
serviços técnicos especializados, des�nado a realizar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio e muro do
Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais em Divinópolis/MG. Para adaptação deverão ser
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observadas  as  considerações  descritas  em  projeto  arquitetônico,  estrutural,  planilha  orçamentária,
memorial descri�vo e cronograma �sico-financeiro. O local em que serão realizadas as intervenções está
localizado na rua Mato Grosso, 1800 – Afonso Pena, no município de Divinópolis-MG.

A empresa vencedora do certame deverá realizar visita a fim de averiguar o local e esclarecer dúvidas.

Para  a  intervenção  deverão  ser  observadas  as  considerações  descritas  neste  termo,  na  planilha  de
orçamento e no memorial descri�vo.

Qualquer divergência entre as condições definidas neste termo e nas especificações técnicas deverão ser
discu�das oficialmente com o contratante, que solicitará apoio à Seção de Engenharia / Arquitetura, antes
da con�nuidade dos serviços.

3. JUSTIFICATIVA
Necessidade da subs�tuição do muro de arrimo, passeio e muro do Colégio Tiradentes da Polícia Militar
de Minas Gerais em Divinópolis/MG.

4. PREÇO

O preço para subs�tuição do muro de arrimo, passeio e muro do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de
Minas Gerais em Divinópolis/MG é de R$ 1.910.700,05 (um milhão, novecentos e dez mil e setecentos
reais e cinco centavos).

O  valor  acima descrito  foi  balizado  nas  planilhas  de  referência  de  contratação  de  obras  públicas  da
Secretaria de Transportes e Obras Públicas SETOP (Março/2021), SINAP (Março/2021) e Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil SINAPI (Março/2021).

5. DIRETRIZES GERAIS

5.1.1 Sinalizações e delimitações

O local da obra deverá ser delimitado e interditado para que não haja passagem de usuários pelo canteiro
de serviços à edificação, inclusive, contemplando sinalizações de obra para assegurar o bem-estar dos
usuários da edificação.

Todas as instalações provisórias executadas junto ao local da obra deverão garan�r condições adequadas
de trabalho, abrigo, segurança (equipamentos de proteção individual) e higiene aos trabalhadores que
serão empregados na realização desta obra e ao público usuário, direta ou indiretamente, das edificações,
além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e iden�ficação.

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

5.1.2 Considerações técnicas

Antes  do  início  da  adaptação,  todos  as  interferências  com  o  serviço  a  ser  executado  deverão  ser
estudadas e previamente elaborado o plano de ação para a intervenção.

Não serão aceitos materiais diferentes dos especificados. A troca de material deverá ser autorizada pela
fiscalização da obra, por escrito.
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Caso  a  estrutura  �sica  do  passeio  e  muro  seja  danificada  por  falha  na  execução  a  contratada  será
responsabilizada e deverá realizar as correções per�nentes exigidas pela contratante.

A  Contratada  deverá  elaborar  diário  de  obra  que  contemple  os  serviços  executados  e  número  de
funcionários  que  es�verem  trabalhando  no  dia,  registro  do  engenheiro,  irregularidades  como
afastamento ou dispensa de funcionários, informações sobre o tempo, atrasos em relação ao cronograma
�sico-financeiro. A Contratada deverá atualizar diariamente o Diário de Obra e entregar uma cópia no
final do dia ao preposto.

Em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, será agendada reunião entre a Contratada,
Contratante  e  fiscalização,  para  que sejam coletados  dados,  além dos  que já  constam neste  Projeto
Básico, que se julguem relevantes ao desenvolvimento da obra.

5.1.3 Ambiente de trabalho

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

A área de trabalho e a área des�nada ao canteiro de obras deverão permanecer limpas.

Todos os funcionários deverão u�lizar, durante a realização dos serviços, os equipamentos de proteção
individual e cole�vo, conforme previsão con�da na legislação vigente.

5.1.4 Critérios de seleção do fornecedor

A  licitante  deverá  comprovar  que  existe  em  seu  quadro  de  pessoal,  profissionais  reconhecidos  nos
Conselhos  Regional  de  Classe,  detentor(es)  de  atestado(s)  de  responsabilidade  técnica,  devidamente
registrado  e  acompanhado  da  respec�va  Cer�dão  de  Acervo  Técnico  (CAT),  expedidas  por  esses
Conselhos.

Além disso,  deverá a  licitante comprovar  capacidade técnica  para  a  execução desta  obra,  através  da
declaração  emi�da  por  órgão(s)  ou  en�dade(s)  da  administração  pública  direta  ou  indireta,  federal,
estaduais, municipais ou empresa(s) privada(s), obras/serviços de caracterís�cas técnicas equivalentes às
previstas no objeto da presente licitação.

5.1.5 Disposições gerais

A contratada deverá:

a) realizar visita ao local das intervenções para esclarecimento de dúvidas e verificar a compa�bilidade
entre projetos, planilha e memorial descri�vo;

b) realizar todos os testes per�nentes ao fornecimento de materiais e serviços;

c) fornecer todas as ferramentas necessárias à execução do objeto contratado, uniformes e equipamentos
de proteção individual (EPI) e cole�va (EPC);

d)  fornecer  os  materiais,  equipamentos,  transportes  e  mão  de  obra  qualificada  para  a  entrega  dos
serviços executados;

e) recolher os tributos e encargos rela�vos aos serviços executados;

f) fornecer as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao conselho regional de classe seja ele
CREA/MG ou CAU/MG;
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g) preencher diariamente o Diário de Obra;

h) compa�bilizar os projetos antes de começar a execução de cada etapa a fim de evitar retrabalho;

i) atentar para os prazos de contrato, solicitando aditamento quando devidamente jus�ficáveis.

5.1.6 Presença obrigatória de responsável técnico disponibilizado pela Contratada

A empresa contratada deverá disponibilizar responsável técnico para a obra, o qual deverá permanecer
diariamente  no  local  de  sua  execução,  por  período  igual  ou  superior  a  03  (três)  horas  diárias.  Esse
responsável deverá emi�r a sua responsabilidade técnica no Conselho Regional em até 05 (cinco) dias
úteis, ao Fiscal Administra�vo do Contrato, após a expedição da nota de empenho da prestação de serviço
e entregar as vias à contratante devidamente assinadas.

Conforme o item 9.3.2.2 do Acórdão Nº 2622/13 do Tribunal de Conta da União (TCU), fica estabelecido
que o critério de medição para a administração local, será realizado através pagamentos proporcionais à
execução  financeira  dos  serviços  realizados,  com fundamento  no  art.  37,  inciso  XXI,  da  Cons�tuição
Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993.

5.1.7 Especificações dos serviços

1 – Estudo do local da reforma para início dos serviços preliminares;

2 – Demolição, remoção e afastamento de material, conforme planilha;

3 – Infraestrutura do muro de arrimo e do muro;

4 –Impermeabilização das cintas de fundação nos blocos de concreto desde a base acima da super�cie
em ambos os lados com pintura em �nta betuminosa (emulsão asfál�ca);

5 – Fornecimento e execução da fundação. Extensão do muro;

6 – Fornecimento e execução do muro de arrimo de bloco de concreto conforme projeto estrutural;

7  –  Fornecimento  e  execução  de  corte,  dobra  e  armação  de  aço  CA-50/60  para  infraestrutura  e
superestrutura;

8 – Fornecimento e execução de tubulão conforme projeto estrutural

9 – Fornecimento da montagem e desmontagens das formas;

10– Fornecimento e execução de Estruturas em concreto conforme projeto estrutural.

11– Fornecimento e execução da construção de alvenaria do muro, conforme projeto estrutural;

12– Fornecimento e execução do passeio, conforme projeto arquitetônico;

13– Fornecimento e execução do piso tá�l, conforme normas e decretos vigentes;

14- Fornecimento e instalação de Concer�na clipada modelo espiral helicoidal dupla D=450mm;

15-Fornecimento e execução de drenos em tubos drenantes,  pvc,  diam=100mm, envoltos em brita e
geotêx�l;

16 -Fornecimento e execução de dreno com manta geotex�l 200 g/m2;

17 - Fornecimento e execução de dreno com brita número 2 e 1;

18 -Fornecimento e execução de dreno com areia média

19- Limpeza diária do empreendimento;
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20–  Demais  serviços  que  se  fizerem  necessários  para  o  bom  funcionamento  da  reforma  e  prefeito
acabamento;

21- O Muro deverá ser iniciado preferencialmente na parte de maior desnível.

6. PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo total  de execução do objeto da licitação é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,  que serão
contados de acordo com o previsto em contrato.

O  prazo  total  definido  para  a  execução  do  Objeto  da  Licitação  deverá  ser  cumprido  rigorosamente,
contado a par�r da data da ordem de Serviço Inicial estabelecido no Projeto Básico.

A  garan�a  dos  serviços  realizados  deverá  seguir  o  que  determina  o  ar�go  618  do  Código  Civil  que
estabelece  garan�a  de  5  (cinco)  anos  para  defeitos  ou  falhas  que  comprometem  de  forma  séria  a
segurança e a solidez dos imóveis.

7. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

As  medições  serão  realizadas  em  conformidade  com  o  cronograma  �sico-financeiro  e  previsões
editalícias, após o fornecimento dos serviços previstos, e o pagamento, será efetuado depois da análise
das planilhas apresentadas pela contratada, conferência dos serviços executados no local e elaboração de
parecer técnico emi�do por profissional competente da Seção de Engenharia e Arquitetura em apoio ao
preposto do contrato e Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais  (CPARM) da
Unidade.

A CPARM da unidade aceitará os serviços APÓS EXPEDIÇÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO EXPEDIDO PELO
ENGENHEIRO  FISCAL  DA  OBRA  DESIGNADO  PELO  CONTRATANTE,  e  depois  de  emi�da  à  nota  fiscal
eletrônica  ou  recibo  devendo constar  no  campo “dados  adicionais”:  Nº.  da  nota  empenho,  data  do
empenho, código da unidade executora, dados bancários.

Os serviços deverão ser recebidos pela CPARM/7ª RPM que adotará os seguintes procedimentos:

• provisoriamente:  solicitar  visita  técnica  do  engenheiro  contratado  para  avaliação  dos  serviços
executados,  ou  orientações  para  fiscalizar  pelo  preposto  do  contrato,  para  verificação  das
especificações, quan�dade, qualidade, prazos, preços, e outros dados per�nentes e, encontrando
irregularidade,  fixará  novos  prazos  para  correção  pela  CONTRATADA,  ou  aprovando,  receberá
provisoriamente mediante recibo;

• defini�vamente: no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a par�r da expedição do Bole�m
de Medição pelo engenheiro designado pela contratada e recebimento da nota fiscal autorizada,
será efe�vado o recebimento defini�vo mediante expedição de termo circunstanciado e recibo
aposto na Nota Fiscal, em conformidade com as normas internas;

O não cumprimento do contrato no que se refere ao objeto em conformidade com as especificações
constantes do Edital, obriga a CONTRATADA a providenciar sob suas expensas os reparos, subs�tuições
dos  materiais,  no prazo máximo de  24  (vinte  e  quatro)  horas,  contados  a  par�r  do  recebimento da
no�ficação, ficando o pagamento do material  suspenso até a efe�va e regular entrega do objeto em
condições de ser aceito.

8. FISCALIZAÇÃO

A  fiscalização  da  execução  do  contrato  será  exercida  pelo  COMANDANTE  DO  COLÉGIO  TIRADENTES
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UNIDADE DIVINÓPOLIS, segundo o disposto nos ar�gos 66 e 67, da Lei Federal Nº 8.666/93.

O preposto do contrato e a CPARM/7ª RPM realizarão a verificação do cumprimento das disposições
contratuais, técnicas, legais e administra�vas, em todos os seus aspectos, e terá apoio de um engenheiro
designado pela CONTRATANTE.

Após a assinatura do contrato e antes do início dos serviços o preposto do contrato deverá entrar em
contato  com o  engenheiro  designado pela  CONTRATANTE e  a  empresa  vencedora  a  fim de agendar
reunião para entrega de documentos e esclarecimento de dúvidas.

Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente
fiscalizador  dará  ciência  ao  CONTRATANTE  do  sucedido,  fazendo-o  por  escrito,  bem  assim  das
providências exigidas da CONTRATADA para sanar a falha ou defeito apontado.

Todo e  qualquer  dano decorrente da inexecução,  parcial  ou total,  do contrato,  ainda que imposto a
terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui e nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA por
quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas
imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei
civil.

O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto do fornecimento
ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da proposta da
CONTRATADA.

Responsável pela elaboração

RODRIGO CARVALHO DA SILVA

ENGENHEIRO /CIVIL CREA 160.094/D

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO CARVALHO DA SILVA, Usuário Externo, em
10/09/2021, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 30850584 e o código CRC B5B86BD5.

Referência: Processo nº 1250.01.0004615/2021-84 SEI nº 30850584
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

7ª Região da Polícia Militar

Anexo nº II - Termo de compromisso/PMMG/7RPM/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0004615/2021-84

ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)
PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

(ESTE MODELO DEVERÁ SER TRANSCRITO NA FORMA E NA ÍNTEGRA,)

TERMO DE COMPROMISSO

A  Empresa  __________________________,  par�cipante  da  Licitação  NA  MODALIDADE TOMADA  DE
PREÇOS nº 01/2021-7ª RPM, PROCESSO Nº 1261556 07/2021, �po MENOR PREÇO, para a EXECUÇÃO
INDIRETA,  sob  o  regime de  EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO,  à  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE
ARQUITETURA/ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR A SUBSTITUIÇÃO DO MURO DE ARRIMO, PASSEIO,
MURO  DO  COLÉGIO  TIRADENTES  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS/UNIDADE  DIVINÓPOLIS,
COMPROMETE-SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) da mencionada obra, até a sua conclusão,
o(s)  Engenheiro(s)  ou  Arquiteto(s)  e  Urbanista(s)
____________________________________________________  que  está(ão)  sendo  apresentado(s)  no
presente Termo.

Declara que o profissional responsável permanecerá na obra por período não inferior a 03 (três) horas
diárias, em dias úteis, bem como nos feriados e finais de semana que eventualmente houver operários na
obra.

Declara que está ciente de que a(s) subs�tuição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente será(ão)
possível(is), se previamente autorizada(s) pelo ______________________________________, da PMMG
com a  devida  jus�fica�va  e  desde  que  o(s)  novo(s)  Responsável(is)  Técnico(s)  preencha(m)  todos  os
requisitos  exigidos  no  subitem  6.8  do  Edital  e,  que  o  não  cumprimento  do  presente  compromisso
implicará  desobediência  ao  §  10,  do  ar�go  30,  da  Lei  federal  nº  8.666/93,  com  as  respec�vas
conseqüências previstas no ar�go 88, da referida Lei.

(LOCAL E DATA)

SEI/GOVMG - 30847598 - Anexo https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

1 of 2 13/09/2021 15:03



(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

CIENTE(S):

(NOME(S) E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S))

Documento assinado eletronicamente por Gesimar Gonçalves Maia, 1º Tenente, em 13/09/2021, às
13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Damon Mateus de Souza, Tenente Coronel, em
13/09/2021, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a) Público
(a), em 13/09/2021, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 30847598 e o código CRC 06735193.

Referência: Processo nº 1250.01.0004615/2021-84 SEI nº 30847598
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

7ª Região da Polícia Militar

Anexo nº III - Modelo de proposta comercial/PMMG/7RPM/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0004615/2021-84

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(PREENCHIDA EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

PROCESSO N° 1261556 07/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021-7ª RPM

OBJETO:  Contratação  de  empresa  de  arquitetura/engenharia  des�nada  a  executar   a  executar  a
subs�tuição  do  muro  de  arrimo,  passeio,  muro  do  Colégio  Tiradentes  da  Polícia  Militar  de  Minas
Gerais/unidade Divinópolis/MG.

PROPOSTA COMERCIAL

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE

Razão Social

CNPJ

Inscrição Estadual

Endereço

Telefone

Endereço Eletrônico

Nome do Representante Legal

Iden�dade do Representante Legal

CPF do Representante Legal

VALOR GLOBAL OFERTADO
R$ ______________

Prazo de Garan�a
(mínimo 3 meses após a vigência do

contrato)

Prazo de Execução (máximo 180 dias)

Prazo de Validade da Proposta (mínimo de 60 dias)

Nome do Responsável Técnico

CPF do Responsável Técnico

CREA ou CAU do Responsável Técnico

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas no Edital e seus anexos.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e
financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado

na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.
Até que o contrato seja assinado, esta proposta cons�tuirá um compromisso de nossa parte, observada as condições

do Edital;
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Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.

__(Local e Data)___
Empresa Licitante

(responsável legal, cargo e assinatura)

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a) Público
(a), em 13/09/2021, às 12:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gesimar Gonçalves Maia, 1º Tenente, em 13/09/2021, às
13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Damon Mateus de Souza, Tenente Coronel, em
13/09/2021, às 13:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 30849253 e o código CRC 5235D0DC.

Referência: Processo nº 1250.01.0004615/2021-84 SEI nº 30849253
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

7ª Região da Polícia Militar

Anexo nº IV - Modelos de Declarações/PMMG/7RPM/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0004615/2021-84

ANEXO IV –  MODELOS DE DECLARAÇÕES

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENORES

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 1261556 07/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021-7ª RPM

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG.

___ (nome da empresa) ___, CNPJ-MF n.o ___, sediada ___ (endereço completo) ______________________________________, telefone (xx) xxxx-xxxx, e-mail:
xxxxxxx@xxxxx.com.br,, tendo examinado o Edital em epígrafe, vem declarar que:

a) sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impedi�vos para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
b) sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou
insalubres, não executando, ainda, qualquer trabalho com menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a par�r de 14 (quatorze) anos;
c) que recebeu todos os documentos per�nentes à Concorrência supracitada e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o
cumprimento das obrigações para o cumprimento das obrigações desta licitação d)  sob as penas da lei,  que se compromete a contratar  os profissionais
indicados, conforme Equipe Técnica apresentada;
e) declara que tem conhecimento do local onde serão executadas as obras;
f) declara que conhece e que aceita todas as condições impostas pelo Edital e seus anexos.
g) declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produ�va, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos
incisos III e IV do ar�go 1º e no inciso III do ar�go 5º da Cons�tuição Federal.

__(Local e Data)___

Empresa Licitante
(responsável legal, cargo e assinatura)

***********************************************************************************************************************************

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 13 DE DECRETO ESTADUAL Nº  47.437, DE 2018

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 1261556 07/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021-7ª RPM

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG.

A ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, declara, sob as penas da lei, que cumpre todos os
requisitos legais para sua categorização como _________________________________, estando no rol descrito no item 6.3 deste edital, não havendo quaisquer
impedimentos que a impeça de usufruir do tratamento favorecido diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006, e Decreto
Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.

__(Local e Data)___

Empresa Licitante
(responsável legal, cargo e assinatura)

************************************************************************************************************************************

SEI/GOVMG - 30846817 - Anexo https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

1 of 5 13/09/2021 14:00



(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 1261556 07/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021-7ª RPM

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG.

A ____________________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, declara,  sob as penas da lei,  que até a
presente  data  inexistem  fatos  impedi�vos  para  sua  habilitação  no  presente  processo  licitatório  na  modalidade  TOMADA  DE  PREÇOS  Nº  01/2021-7ª
RPM, Processo nº 1261556 07/2021, �po MENOR PREÇO GLOBAL, para a EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, des�nada a
contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio Tiradentes da
Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

__(Local e Data)___

Empresa Licitante
(responsável legal, cargo e assinatura)

************************************************************************************************************************************

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE VISTORIA

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 1261556 07/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021-7ª RPM

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG.

Em cumprimento  à  possibilidade faculta�va  descrita  no  Edital  da  Tomada de  Preços  nº  01/2021-7ª  RPM,  Processo  nº  1261556  07/2021,  declaro  que  o
Sr.__________________  ,  CPF  _________,  devidamente  credenciado  pela  empresa_________________,  CNPJ:  ___________,  compareceu  e  vistoriou
irrestritamente os locais onde serão executados os serviços objeto da licitação em apreço, e tomou plena ciência das condições locais e das dificuldades
existentes, bem como de todos as informações e elementos técnicos, necessários à execução dos serviços a serem licitados.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito

Data e local.

__(Local e Data)___

Empresa Licitante
(responsável legal, cargo e assinatura)

ou

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 1261556 07/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021-7ª RPM

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG.

Em cumprimento à possibilidade faculta�va descrita no Edital da Tomada de Preços nº 01/2021-7ª RPM, Processo nº 1261556 07/2021, a ____________, CNPJ
nº ___________, com sede à _____________, declara, sob as penas da lei, que opta pela não realização de visita técnica, considerando a descrição do serviço
con�da no Edital e seus anexos.

Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa omissão, se compromete a não alegar desconhecimento das condições e grau de
dificuldades existentes como jus�fica�va para se eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência
da execução do objeto desta licitação.
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Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

__(Local e Data)___

Empresa Licitante
(responsável legal, cargo e assinatura)

************************************************************************************************************************************

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE PROCEDÊNCIA LEGAL E ORIGEM DE MADEIRA FORNECIDA

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 1261556 07/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021-7ª RPM

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG.

Prezados Senhores,

Em conformidade com o disposto no ar�go 5º,  do Decreto Estadual  Nº 44.903,  de 24 de setembro de 2008,  que estabelece procedimentos de controle
ambiental para a u�lização de produtos e subprodutos de madeira de origem na�va em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais.
Eu,  _______________________________________,  RG  Nº  __________________,  legalmente  nomeado  representante  da  Empresa
____________________________________,  CNPJ  Nº  ________________________,  para  o  fim  de  qualificação  técnica  no  procedimento  licitatório,  na
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021-7ª RPM, Processo nº 1261556 07/2021, �po MENOR PREÇO GLOBAL, para a EXECUÇÃO INDIRETA, sob o regime de
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, des�nada a contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de
arrimo, passeio, muro do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG, declaro sob as penas da lei, que para a execução do
objeto da referida Licitação somente serão u�lizados produtos e subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de
manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte
concedida pelo Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência
na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administra�vas previstas nos ar�gos. 86 a 88, da Lei Federal Nº 8.666/93, e no ar�go 72, § 8º,
inciso V da Lei Federal Nº 9.065/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida Lei.

__(Local e Data)___

Empresa Licitante
(responsável legal, cargo e assinatura)

************************************************************************************************************************************

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS DIRETOS OU INDIRETOS NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 1261556 07/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021-7ª RPM

OBJETO : Contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG.

A ____________________________________, CNPJ nº. ________________, com sede à______________________, declara, sob as penas da lei, não possuir em
seu quadro societário servidor público da a�va, empregado de empresa pública ou sociedade de economia mista.

__(Local e Data)___

Empresa Licitante
(responsável legal, cargo e assinatura)

************************************************************************************************************************************

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
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DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E JULGAMENTO
PROCESSO N° 1261556 07/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021-7ª RPM

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG.

__________________________________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  no  ________________________,  por  intermédio  de  seu  representante  legal  o(a)  Sr(a)
_________________________________, portador do Documento de Iden�dade no _________________ e inscrito no CPF sob o no ______________, DECLARA
que o(a) Sr(a) __________________________, portador(a) do CPF(MF) no ______________ e inscrito(a) no CREA/CAU___ sob o nº __________________ é o(a)
nosso(a) indicado(a) como Responsável Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço.

__(Local e Data)___
Empresa Licitante

(responsável legal, cargo e assinatura)
Assinatura e carimbo do representante legal

* Emi�r uma declaração para cada RT.

************************************************************************************************************************************

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

MODELO DE PROCURAÇÃO

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na íntegra)

PROCURAÇÃO

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 1261556 07/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021-7ª RPM

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG.

A (nome da empresa) _______________, CNPJ n.º ________________, Inscrição Estadual nº ____________________com sede à ______________________,
neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa – nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e cons�tui seu(s) Procurador(es) o(s) Senhor(es) (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço),a quem
confere(m) amplos poderes para junto ao Governo do Estado de Minas Gerais (ou de forma genérica: para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e
municipais) pra�car os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021/7ªRPM, Processo nº
1261556 07/2021, �po menor preço, para a execução indireta, sob o regime de Empreitada por Preço Global, para a TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021/7ªRPM –
contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio Tiradentes da
Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para desis�r
de recursos, interpô-los, negociar preços e demais condições, confessar, transigir, desis�r, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo
ainda, substabelecer esta para outrem, com ou sem reservas de iguais poderes, dando tudo por bom firme e valioso, e, em especial, para (se for o caso de
apenas uma licitação).

__(Local e Data)___

Empresa Licitante
(responsável legal, cargo e assinatura)

************************************************************************************************************************************

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

MODELO DE CREDENCIAMENTO

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO N° 1261556 07/2021
TOMADA DE PREÇOS N° 01/2021-7ª RPM

OBJETO: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia des�nada a executar  a executar a subs�tuição do muro de arrimo, passeio, muro do Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais/unidade Divinópolis/MG.

Pelo presente instrumento,  a  empresa ___ [RAZÃO SOCIAL]  ___,  inscrita  no CNPJ/MF ___ [No do CNPJ]  ___,  situada na ______ [ENDEREÇO COMPLETO]
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_________, por seu(s) representante(s) legal (is) abaixo assinado(s), nomeia e cons�tui como bastante procurador, o Sr ___[QUALIFICAÇÃO COMPLETA] ___;
inscrito no CPF ___ [Nº do CPF]___; portador do RG___[No do RG]___, residente em ___[ENDEREÇO COMPLETO]___, ao qual OUTORGA AMPLOS PODERES para
representá-la em todos os atos inerentes a Tomada de Preços Nº 07/2021-7ª RPM, Processo nº 1261556 07/2021, podendo inclusive interpor ou renunciar aos
prazos de recursos.

__(Local e Data)___
Empresa Licitante

(responsável legal, cargo e assinatura)

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a) Público (a), em 13/09/2021, às 12:18, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gesimar Gonçalves Maia, 1º Tenente, em 13/09/2021, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Damon Mateus de Souza, Tenente Coronel, em 13/09/2021, às 13:32, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 30846817 e o código CRC CC6E7B4A.

Referência: Processo nº 1250.01.0004615/2021-84 SEI nº 30846817
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

7ª Região da Polícia Militar

Anexo nº V - Minuta do contrato/PMMG/7RPM/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0004615/2021-84

ANEXO V - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º _____/2021

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1261556 07/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. São  partes  a  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais/7ª  RPM,  de  ora  em  diante  denominada
CONTRATANTE, estabelecida na Rua Mato Grosso, Nº 1800, Bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG, inscrito
no CNPJ/MF sob o nº 16.695.025/0001-97, neste ato representado pelo [inserir nome do representante
do contratante], inscrito no CPF sob o nº [inserir nº do CPF], Resolução de competência nº [inserir nº da
resolução  de  delegação  de  competência],  e  como  CONTRATADA,  a  sociedade  empresária
______________,  estabelecida  na  cidade  de  ______,  na  Rua  ____________,  n°  ___,no  Bairro
____________,  CEP:  ____________,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n°  _________________,  por  seu
representante legal ao final assinado, mediante as seguintes cláusulas e condições.

1.2. O presente Contrato tem por fundamento a licitação realizada em ____/_____/2021, Edital
de Tomada de Preços Nº 01/2021-7ª RPM, homologada em ____/___/2021.

1.3. As partes se sujeitarão à legislação per�nente, em especial à Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores, e as cláusulas do presente Contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO, REGIME E NORMAS DE EXECUÇÃO

2.1. Este  contrato  tem  por  objeto  à  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA  DE
ARQUITETURA/ENGENHARIA  DESTINADA  A  EXECUTAR   A  SUBSTITUIÇÃO  DO  MURO  DE  ARRIMO,
PASSEIO,  MURO  DO  COLÉGIO  TIRADENTES  DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS/UNIDADE
DIVINÓPOLIS, execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, conforme especificações
do  projeto  arquitetônico,  estrutural,  planilha  orçamentária,  memorial  descri�vo  e  cronograma  �sico-
financeiro e demais anexos constantes no edital de Tomada de Preços nº 01/2021-7ª RPM, Processo de
Compra nº 1261556 07/2021, que passam a fazer parte integrante deste Instrumento, independente de
transcrição.

2.2. Os  trabalhos,  objeto  deste  Contrato,  serão  desenvolvidos  de  acordo  com  o  Edital  de
Licitação e seus anexos e a Proposta da Contratada que da mesma forma integram este Instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por extenso]), referente a
Tomada de Preços nº 01/20217ª RPM.
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3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

3.3. O  valor  acima  é  meramente  es�ma�vo,  de  forma  que  os  pagamentos  devidos  à
CONTRATADA dependerão dos quan�ta�vos de serviços efe�vamente prestados.

4. CLÁUSULA  QUARTA - REAJUSTE

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

5. CLÁUSULA QUINTA - PRAZOS

5.1. A  contratada  executará  os  serviços  observando  rigorosamente  os  prazos  estabelecidos
neste edital.

5.2. A Contratante poderá determinar ou admi�r alteração do cronograma atendidas, sempre,
as conveniências administra�vas.

5.3. A Contratada fica obrigada a executar os serviços, quando solicitado através de ordem de
serviço, nas condições estabelecidas neste contrato, no prazo não superior a 05 (cinco) dias contados da
data do recebimento da respec�va ordem.

5.4. O serviço deverá estar concluído no prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecu�vos,
contados da data de recebimento pela Contratada, da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado ou
suspenso por mo�vo de força maior ou caso fortuito, nos termos da lei, por decisão prévia e expressa da
Contratante.

5.5. A prorrogação do prazo da obra poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos do
ar�go 57, da Lei federal nº 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA - MEDIÇÃO E PAGAMENTO

6.1. A Contratante pagará à Contratada, pelos trabalhos executados, os valores da planilha de
preços integrante da proposta da adjudicatária.

6.2. Os  preços  unitários  da  planilha  são  inalteráveis  e  incluem  todos  os  custos,  diretos  e
indiretos,  mobilização  e  desmobilização,  viagens  e  diárias,  remuneração,  tributos,  encargos  sociais  e
trabalhistas, bem como outras incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza.

6.3. Quando  na  execução  do  Contrato  ocorrerem  acréscimos  de  quan�ta�vos  de  serviços
previstos na planilha de preços original,  estes serão considerados a preços constantes da proposta e
incorporados ao Contrato mediante Termo de Aditamento, observados os limites estabelecidos no § 1º,
do ar�go 65, da Lei federal nº 8.666/93.

6.4. Observar-se-ão, para fins de medição e pagamento, os procedimentos descritos no item 14
do instrumento convocatório do Processo de Compras nº 01/2021-7ª RPM, na modalidade Tomada de
Preços nº. 1261556 07/2021, que integra o presente contrato independentemente de transcrição.

6.5. O pagamento decorrente da prestação dos serviços, objeto deste contrato, será efetuado
em  até  30  (trinta)  dias  após  o  recebimento  da  nota  fiscal/fatura,  devidamente  acompanhada  das
cer�dões de regularidade junto às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao FGTS e à Seguridade social
e Regularidade Trabalhista vigentes.

6.6. Os pagamentos à Contratada somente serão realizados mediante a efe�va prestação dos
serviços  nas  condições  estabelecidas,  que  será  comprovado por  meio  de  Termo de  Recebimento  do
Objeto.
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6.7. O  Servidor  responsável  pelo  recebimento,  iden�ficando  qualquer  divergência  na  nota
fiscal/fatura, deverá devolvê-la à Contratada para que sejam feitas as correções necessárias, sendo que o
prazo es�pulado acima será  contado somente a  par�r  da reapresentação do documento,  desde que
devidamente sanado o vício.

6.8. Nenhum  pagamento  será  efetuado  enquanto  es�ver  pendente  de  liquidação  qualquer
obrigação por parte da Contratada, sem que isso gere direito a alteração de preços, correção monetária,
compensação financeira ou paralisação da execução do objeto deste contrato.

6.9. Caso  ocorra,  a  qualquer  tempo,  a  não  aceitação  do  serviço  executado,  o  prazo  de
pagamento será suspenso e somente será reiniciado após a correção pela CONTRATADA.

6.10. Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA,
o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a contagem a par�r da data em que
estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira.

6.11. Em nenhuma hipótese, a Contratada terá direito ao pagamento de serviços que executar
em virtude de ordens verbais.

7. CLÁUSULA SÉTIMA- GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. A CONTRATADA prestará garan�a no valor de R$ [inserir valor da garan�a] ([inserir valor da
garan�a por extenso]), na modalidade de [inserir modalidade de garan�a], correspondente a [percentual
da garan�a no total do contrato] % ([percentual da garan�a no total do contrato por extenso] por cento)
de seu valor total, no prazo de [prazo para prestação da garan�a], observadas as condições previstas no
Edital.

8. CLÁUSULA OITAVA– DA GARANTIA

8.1. A Contratada assegurará a garan�a dos serviços prestados e dos materiais complementares
por ela u�lizados, objeto deste Contrato, pelo período abaixo descrito, após a entrega defini�va da obra:

8.1.1. Vícios aparentes: 90 (noventa) dias, após o recebimento provisório;

8.1.2. Vícios redibitórios: 180 (cento e oitenta dias), após a sua constatação;

8.1.3. Vícios e patologias estruturais 5 (cinco) anos, contados a par�r do recebimento defini�vo,
independentemente da vigência do Contrato.

9. CLÁUSULA NONA– FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

9.1. A  fiscalização  da  execução  deste  contrato  será  exercida  pela  contratante  através  do
Comandante do Colégio Tiradentes Divinópolis e pelo engenheiro civil designado pela PMMG, ao qual
compe�rão velar pela perfeita exação do pactuado, em conformidade com o previsto no edital e seus
anexos,  na  proposta  da  CONTRATADA  e  neste  instrumento.  Em  caso  de  eventual  irregularidade,
inexecução  ou  desconformidade  na  execução  do  contrato,  o  agente  fiscalizador  dará  ciência  ao
CONTRATANTE do sucedido, fazendo-o por escrito, bem assim das providências exigidas da CONTRATADA
para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, parcial ou total,
do contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

9.1.1. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui  e nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do
ajuste, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como
tal definido pela lei civil.

9.1.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os bens objeto do
fornecimento ora contratado, caso os mesmos afastem-se das especificações do edital, seus anexos e da
proposta da CONTRATADA.
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10. CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OBRIGAÇÕES

Cons�tuem obrigações das partes:

10.1. DA CONTRATADA

10.1.1. Providenciar  para  que a  obra  tenha instalações  necessárias,  tais  como:  barracões  para
depósito de materiais; sanitários e tapumes; ferramentas e equipamentos necessários e suficientes a uma
boa execução do serviço;

10.1.2. Executar, dentro da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente as
condições do Edital da Tomada de Preços e seus Anexos, as demais cláusulas deste Contrato, a proposta
apresentada, as normas da ABNT, especificações;

10.1.3. Assegurar até o recebimento defini�vo do serviço, a proteção e conservação de tudo que já
�ver sido executado e da garan�a de execução de que trata a Cláusula Oitava deste Termo Contratual;

10.1.4. Executar,  imediatamente,  os  reparos  que  se  fizerem  necessários  nos  serviços  sob  sua
responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização realizada pelo responsável técnico designado pelo
CONTRATANTE;

10.1.5. Permi�r o amplo acesso e a fiscalização dos servidores dos órgãos ou en�dades públicas da
PMMG ou da União Federal, bem como dos órgãos de controle interno e externo, prestando todas as
informações solicitadas, bem como livre acesso a documentos e registros contábeis da contratada;

10.1.6. Providenciar a colocação de Placa de Iden�ficação do serviço, conforme modelos e local
indicado pela PMMG;

10.1.7. Informar à fiscalização da PMMG a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias
que  possam  atrasar  ou  impedir  a  conclusão  do  serviço,  dentro  do  prazo  previsto  no  cronograma,
sugerindo as medidas para corrigir a situação, com registro no competente Diário de Obra;

10.1.8. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade, resistência e estabilidade dos
serviços que executar, pela qualidade dos materiais empregados, pela promoção de readequações em
caso  de  detecção  de  impropriedades  que  comprometam  ou  possam comprometer  a  consecução  do
objeto contratado e/ou de exercer a fiscalização sobre o contrato de Execução ou Fornecimento (CTEF),
respondendo, inclusive, pela exa�dão dos estudos, cálculos e projetos que a informam;

10.1.9. Estabelecer normas de segurança e tomar as providências que visem à total segurança dos
operários e de terceiros no perímetro da prestação do serviço;

10.1.10. Responsabilizar-se  pelo  pagamento  de  encargos  fiscais,  tributários,  previdenciários  e
trabalhistas,  resultantes  da  contratação  do  serviço,  bem  como  pelo  registro  do  contrato  junto  ao
CREA/MG;

10.1.11. Ser  responsável  pelo  acompanhamento  e  controle  tecnológico  dos  serviços,  conforme
previsto nas especificações técnicas par�culares do serviço, normas da DAL/PMMG e normas técnicas
brasileiras;

10.1.12. O responsável técnico da Contratada deverá, quando solicitado pela Contratante, emi�r
mensalmente documento de qualidade dos serviços executados, respondendo pela Contratante, durante
o período es�pulado pela legislação vigente;

10.1.13. O engenheiro designado pela CONTRATANTE poderá, aferir os testes e ensaios de controle
tecnológico, u�lizando-se das instalações e instrumentos da Contratada.

10.1.14. Providenciar, junto aos órgãos competentes, por sua conta exclusiva, o pagamento de taxas
e emolumentos, incumbindo-se de aprovação das licenças necessárias a sua execução;
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10.1.15. Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para o local do
serviço, quer para outro local;

10.1.16. Encaminhar ao preposto da Contratante, até 5 (cinco) dias após o recebimento da Ordem
de Serviço, uma cópia da ART - Anotação da Responsabilidade Técnica da obra no CREA/MG ou do RRT –
Registro de Responsabilidade Técnica da obra no CAU;

10.1.17. Programar, quando solicitado, visitas ao local da execução do serviço em conjunto com o
engenheiro designado pela CONTRATANTE;

10.1.18. Manter à frente dos trabalhos um responsável técnico com total poder para representá-la
junto à fiscalização da CONTRATANTE;

10.1.19. Re�rar  ou  subs�tuir,  qualquer  funcionário  que  não  esteja  atendendo  a  contento  a
fiscalização da Contratante, que lançará a devida jus�fica�va no diário de obra;

10.1.20. Designar,  para a  execução do serviço contratado,  empregados com bons antecedentes,
reservando-se a Contratante o direito de impugnar aquele que, a seu juízo, não preencha as condições
exigíveis para os serviços per�nentes;

10.1.21. Responsabilizar-se, além dos serviços específicos da construção, pelas ligações provisórias e
defini�vas de água, esgoto, instalações de luz e força.

10.1.22. Manter os empregados designados para a execução do serviço devidamente uniformizados
e  equipados  com  equipamentos  de  segurança  individual  (EPI)  referente  à  função  exercida  no  local,
observando, inclusive, todas as normas de Segurança e Medicina do Trabalho;

10.1.23. Subs�tuir  os  empregados  que,  por  qualquer  mo�vo,  não  sa�sfizerem  as  condições
requeridas pela natureza dos serviços ou se portarem de maneira incompa�vel  para o local,  quando
exigido pela Contratante;

10.1.24. Responsabilizar-se  pela  frequência  e  cumprimento  dos  horários  estabelecidos  e  pela
permanência  dos  empregados  em  serviço,  incumbindo-se  de  subs�tuir,  imediatamente,  os  que  se
afastarem  por  licença  médica,  férias  ou  não  comparecimento  ao  trabalho  por  qualquer  mo�vo,  de
maneira que, em nenhum momento, o serviço sofra interrupções, sem ônus para a Contratante;

10.1.25. A contratada deverá elaborar  e  entregar  ao longo da Execução da Obra,  o  Projeto “As
Built", ou “como construído”, que tem a função de registrar a modificação sofrida pelo objeto construído
no momento da sua execução. Por essa razão, o registro deve ser feito tão logo a modificação se efe�ve,
por meio de levantamento fotográfico,  croquis,  esquemas gráficos etc.,  sempre sob a supervisão e a
responsabilidade do profissional responsável pela coordenação da obra. O registro em “As Built” deve ser
feito ao longo de todo o período da obra, para cada uma das a�vidades, sempre que houver alterações
em relação ao que fora previsto no projeto.

10.1.26. Responsabilizar-se em manter  para a  execução dos serviços,  empregados de confiança,
disciplinados e que possuam documento de iden�dade, atestado de bons antecedentes e documentos
trabalhistas absolutamente em dia;

10.1.27. Acatar  todas  as  orientações  advindas  dos  fiscalizadores  com  relação  aos  serviços,
prestando  informações  exatas  sobre  os  serviços  desenvolvidos,  não  criando  embaraços,  bem  como
permi�r, a qualquer tempo, a vistoria de suas instalações, veículos e equipamentos;

10.1.28. No caso da u�lização de madeira  de origem na�va,  a  obrigatoriedade de u�lização de
produtos  ou  subprodutos  de  madeira  com  procedência  legal,  cer�ficada  ou  procedente  de  manejo
florestal sustentável;

10.1.29. Refazer,  sem  quaisquer  ônus  para  a  Contratante,  todos  os  serviços  porventura
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inadequadamente executados;

10.1.30. Observar,  rigorosamente,  o  Código  Civil  Brasileiro,  principalmente  no  que  tange  à
Responsabilidade Civil, as Normas Técnicas da ABNT e as leis e regulamentos per�nentes;

10.1.31. Transportar o pessoal, materiais e/ou equipamentos até os locais de trabalho, em veículos
apropriados, adotando todas as providências cabíveis para evitar acidentes e responsabilizando-se pelos
danos pessoais e materiais que porventura possam ocorrer;

10.1.32. Receber, conferir, guardar e zelar pelos bens da PMMG que lhe forem confiados, os quais
ficarão sob sua responsabilidade,  até  o  recebimento defini�vo dos  serviços,  comprometendo-se  com
todos os ônus para a devolução em perfeito estado de conservação;

10.1.33. Manter contato permanente, através de seu preposto, com a área gestora do Contrato para
tratar de assuntos rela�vos aos serviços;

10.1.34. Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação apresentadas
quando da par�cipação na Tomada de Preço.

10.2.  DA CONTRATANTE

10.2.1. Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade,
imprecisão  ou  desconformidade verificada  na  execução do contrato,  assinando-lhe  prazo  para  que a
regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as sanções legais e contratualmente previstas;

10.2.2. Promover o recebimento provisório e o defini�vo nos prazos fixados;

10.2.3. Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado do que se dará
ciência à CONTRATADA;

10.2.4. Assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a plena execução do
contrato;

10.2.5. Efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Sexta deste Contrato.

10.3. DOS EMPREGADOS DA CONTRATADA

10.3.1. Os  empregados  da  CONTRATADA  relacionados  com  a  execução  dos  serviços  deverão
possuir  capacidade,  preparo  e  experiência  comprovada  para  o  desempenho  dos  serviços  a  que  se
propõem, reservando-se à PMMG o direito de exigir, sem nenhum ônus para si, que a mesma providencie
imediatamente a subs�tuição daqueles que não correspondam, por qualquer mo�vo, às exigências do
serviço;

10.3.2. A PMMG poderá exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a remoção ou subs�tuição de
qualquer empregado da mesma, cuja presença, a seu exclusivo critério, for considerada indesejável ou
inconveniente;

10.3.3. Os empregados da CONTRATADA não terão nenhum vínculo emprega�cio com a PMMG,
sendo de responsabilidade daquela, todas as obrigações fiscais, trabalhistas, comerciais, previdenciárias e
outras correlatas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. O  descumprimento  total  ou  parcial  das  obrigações  contratuais,  ou  ainda,  o  atraso
injus�ficado na execução do objeto, sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas no ar�go 38 do
Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os ar�gos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, a saber:

I - ADVERTÊNCIA ESCRITA,  comunicação formal de desacordo quanto à conduta
do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a
determinação da adoção das necessárias medidas de correção;
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II - MULTA MORATÓRIA,  pelo  atraso  injus�ficado na execução do contrato,  nos
seguintes percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do
serviço não realizado;

b) 20% (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  serviço  não realizado,  no  caso  de  atraso
superior a 30 (trinta) dias;

III - MULTA COMPENSATÓRIA, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20%
(vinte por cento) sobre o valor do serviço não realizado, ou entrega dos materiais com
vícios  ou  defeitos  ocultos  que  o  tornem  impróprio  ao  uso  a  que  é  des�nado,  ou
diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificações contratadas;

IV - SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO
DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, nos termos e prazos do
art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01, c/c o art. 47 do Decreto Estadual nº 45.902/12;

V - DECLARAÇÃO  DE  INIDONEIDADE  PARA  LICITAR  OU  CONTRATAR  COM  A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
aplicou  a  penalidade,  que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a
Administração pelos prejuízos resultantes de sua ação omissão, e depois de decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior;

VI - As  penalidades  de  advertência  e  multa  serão  aplicadas  de  o�cio  ou  por
provocação  dos  órgãos  de  controle,  pela  autoridade  expressamente  nomeada  no
Contrato.

VII - A pena de multa poderá ser aplicada cumula�vamente com as demais sanções,
conforme disposto no § 4º, do art. 38, do Decreto estadual nº 45.902/12;

VIII - O  valor  da  multa  aplicada  deverá  ser  pago  pela  CONTRATADA por  meio  de
emissão de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), providência esta antecedida de
Processo Administra�vo Puni�vo (PAP), com oferta de oportunidade de exercício dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.

IX - O valor  da  multa  aplicada será  corrigido monetariamente  por  meio  da  taxa
SELIC, a par�r da cons�tuição em mora da CONTRATADA, após a data de vencimento do
DAE. Neste caso, novo DAE com o valor corrigido será emi�do para fins de COBRANÇA
ADMINISTRATIVA.

X - Caso  o  pagamento  da  multa  não  seja  realizado  até  o  vencimento  do  DAE
emi�do por ocasião da COBRANÇA ADMINISTRATIVA, o valor poderá ser descontado de
eventuais  pagamentos  ainda  não  efetuados  pela  CONTRATANTE  em  favor  da
CONTRATADA.

XI - O valor da multa poderá, ainda, ser cobrado judicialmente.

XII - Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por
mo�vo de força maior ou caso fortuito.

XIII - Consideram-se mo�vos de força maior ou caso fortuito: epidemias, fenômenos
meteorológicos  de  vulto,  atos  de  inimigo  público,  guerra,  revolução,  bloqueios,
perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de
qualquer das partes contratantes;
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XIV - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou
em  parte,  quando  o  atraso  na  entrega  do  bem  for  devidamente  jus�ficado  pela
CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável,
para a completa execução das obrigações assumidas.

XV - A CONTRATADA será incluída no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e  Contratar  com  a  Administração  Pública  Estadual  -  CAFIMP,  após  processo
administra�vo conclusivo pela aplicação da sanção, quando a sua conduta se enquadrar
nas situações previstas nos ar�gos 45 e 46, do Decreto Estadual no 45.902/12.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

12.1. A  Contratada,  além  das  responsabilidades  a�nentes  à  fase  de  execução  do  objeto
contratado, responderá pela qualidade, correção e segurança da execução dos serviços nos termos da
legislação per�nente, bem como pela qualidade dos materiais empregados na obra;

12.2. A  Contratada  deverá  manter  durante  toda  a  execução  do  Contrato  as  condições  de
habilitação e qualificação exigidas no Edital de Licitação.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- RECEBIMENTO E MANUTENÇÃO

13.1. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido nos termos dos ar�gos 73, 74, 75 e 76, da
Lei federal nº 8.666/93.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA RESCISÃO

14.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções
aplicáveis.

14.2. Os  casos  de  rescisão  contratual  serão  formalmente  mo�vados,  assegurando-se  à
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

14.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administra�va
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.4. O  termo  de  rescisão  será  precedido  de  relatório  indica�vo  dos  seguintes  aspectos,
conforme o caso:

14.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

14.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3. Indenizações e multas.

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

14.6. As  partes  entregarão,  no  momento  da  rescisão,  a  documentação  e  o  material  de
propriedade da outra parte, acaso em seu poder.

14.7. No procedimento  que visar  à  rescisão  do  vínculo  contratual,  precedida  de  autorização
escrita  e  fundamentada  da  autoridade  competente,  será  assegurado  o  devido  processo  legal,  o
contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, mo�vadamente,
providências acauteladoras, inclusive a suspensão da execução do objeto.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA– DA VIGÊNCIA
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15.1. Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a par�r da publicação de seu extrato no
órgão oficial de imprensa, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, até o  limite
de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observados os
seguintes requisitos:

15.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

15.1.2. Seja juntada jus�fica�va e mo�vo, por escrito, de que a Administração mantém interesse
na realização do serviço;  

15.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administração;  

15.1.4. Seja comprovado  que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação. 

15.1.5. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação; 

15.1.5.1.  A CONTRATADA não tem direito subje�vo à prorrogação contratual.

15.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo adi�vo.

16. CLÁUSULA DECIMA SEXTA– ALTERAÇÃO CONTRATUAL

16.1. O presente Contrato poderá ser alterado em conformidade com o disposto no ar�go 65, da
Lei federal nº 8.666/93.

17. CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

17.1. As  despesas  decorrentes  da  execução  do  contrato  correrão  à  conta  das  Dotações
Orçamentárias abaixo:

1261.12.361.106.4302.0001.449051 09.0.10.1

1261.12.361.106.4302.0001.449051 09.0.13.1

1261.12.361.106.4302.0001.449051 09.0.23.1

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

18.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão observadas as
determinações que se seguem.

18.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o mais alto padrão
de é�ca durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência desta polí�ca, define, com os
propósitos dessa disposição, os seguintes termos:

18.2.1. “prá�ca corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de qualquer
coisa de valor para influenciar a ação de um agente público no processo de licitação ou execução do
contrato;

18.2.2. “prá�ca fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo de
licitação ou a execução de um contrato em detrimento do contratante;

18.2.3. “prá�ca conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou
após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do contratante, des�nado a estabelecer os
preços  das  propostas  a  níveis  ar�ficiais  não  compe��vos  e  privar  o  contratante  dos  bene�cios  da
compe�ção livre e aberta;

18.2.4. “prá�ca  coerci�va”  significa  prejudicar  ou  ameaçar  prejudicar,  diretamente  ou
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indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a par�cipação delas no processo de
licitação ou afetar a execução de um contrato;

18.2.5. “prá�ca obstru�va” significa:

18.2.5.1. destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para inves�gação
ou  oferecer  informações  falsas  aos  inves�gadores  com  o  obje�vo  de  impedir  uma  inves�gação  do
contratante ou outro órgão de Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou in�midar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação
de informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a inves�gação; ou

18.2.5.2. agir intencionalmente com o obje�vo de impedir o exercício do direito do contratante ou
outro órgão de Controle de inves�gar e auditar.

18.3. O  Estado  de  Minas  Gerais  rejeitará  uma  proposta  e  aplicará  as  sanções  previstas  na
legislação  vigente  se  julgar  que  o  licitante,  diretamente  ou por  um agente,  envolveu-se  em prá�cas
corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coerci�vas durante o procedimento licitatório.

18.4. A  ocorrência  de  qualquer  das  hipóteses  acima  elencadas,  assim como  as  previstas  no
Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, será denunciada à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Jus�ça para adoção das medidas cabíveis.

19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA- ANTINEPOTISMO

19.1. É vedado a u�lização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente
público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA– DOS CASOS OMISSOS.

20.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei  nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos
administra�vos e, subsidiariamente, segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de
Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA– DA PUBLICAÇÃO

21.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de Minas
Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal 8.666/93 de 21/06/1993.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA– DO FORO

22.1. Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste
contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem ajustadas, firmam este instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor.

Divinópolis/MG, _____ de ____________ de 2021.

CONTRATANTE

(Nome completo, CPF e RG)

CONTRATADA

(Nome completo, CPF e RG)
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FISCAL do CONTRATO

(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA

(Nome completo, CPF e RG)

Documento assinado eletronicamente por Glauber Vinícius Alves de Oliveira, Servidor (a) Público
(a), em 13/09/2021, às 12:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gesimar Gonçalves Maia, 1º Tenente, em 13/09/2021, às
13:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Damon Mateus de Souza, Tenente Coronel, em
13/09/2021, às 13:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 30849397 e o código CRC 39C1453A.

Referência: Processo nº 1250.01.0004615/2021-84 SEI nº 30849397
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Anexo nº VII - Memorial descritivo/PMMG/7RPM/2021

PROCESSO Nº 1250.01.0004615/2021-84

MEMORIAL DESCRITIVO

EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO MURO DE ARRIMO, PASSEIO E MURO DO COLÉGIO TIRADENTES
PMMG-7ª REGIÃO DA PMMG.
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INTRODUÇÃO

            Esta especificação consiste na subs�tuição do muro de arrimo, passeio e muro perimetral do
COLÉGIO TIRANDENTES- 7ª REGIÃO DA PMMG, em terreno situado na Rua Mato Grosso, – Bairro Jardim
Capitão Silva, no município de Divinópolis, conforme planilha de orçamento, cronograma �sico-financeiro,
memorial descri�vo, termo de referência, projeto estrutural e projeto arquitetônico.

            O documento visa complementar as informações con�das nos projetos, planilhas e é trabalhado
em conjunto com a Especificação Geral de Materiais da PMMG.

            As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto ao Fiscal da Obra e na sua falta o
Responsável Técnico dos projetos e\ou preposto administra�vo da obra.
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            Os  serviços  deverão  ser  executados  rigorosamente  dentro  das  especificações  apresentadas,
observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de Segurança do Trabalho.

            Qualquer falha decorrente da execução e não conformidade com projetos, planilha e memorial
ficara a cargo da  CONTRATANTE.

            Cabe ao contratado elaborar, de acordo com as necessidades do local, projetos complementares e
detalhamentos  de  execução.  Esses  projetos  serão  previamente  examinados  e  auten�cados  pela
Administração Pública Militar contratante.

            O preposto do contrato deverá entrar  em contato com o setor  de engenharia  e  a  empresa
vencedora, após a assinatura do contrato e antes do início da obra, a fim de agendar reunião para entrega
de documentos e esclarecimento de dúvidas.

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

            A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco e em
perfeito  estado  de  conservação  e  funcionamento,  consoante  as  disposições  con�das  na  NR  6  –
Equipamento de Proteção Individual – EPI.

            O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio e
suas  instalações,  maquinário  e  equipamentos  deverão  propiciar  condições  adequadas  de  proteção  e
segurança aos trabalhadores e a terceiros.

            É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que estejam
assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compa�veis com a fase da obra.

            A observância do estabelecido na NR18 não desobriga os empregadores do cumprimento das
disposições  rela�vas  às  condições  e  meio  ambiente  de  trabalho,  determinadas  na  legislação  federal,
estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações cole�vas de trabalho.

            Caso os materiais a serem u�lizados na obra, forem diferentes dos especificados em projetos,
memorial ou na planilha, a empresa contratada deverá apresentar laudo técnico dos materiais que serão
u�lizados e os mesmos deverão ser subme�dos à aprovação técnica.

            O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem na�va,
deverá  ser  de  procedência  legal,  cer�ficada  ou  de  manejo  florestal  sustentável,  conforme  Decreto
Estadual 44903/08.

            Os termos usados como referência neste documento (obra, reforma, serviços, intervenção, etc.)
são  termos  técnicos  u�lizados  na  engenharia  e  arquitetura,  independente  dos  empreendimentos
executados.  

            Ao final da obra a empresa deverá fornecer a Contratante o Manual de Uso das Instalações com as
devidas notas fiscais e garan�as.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Instalações de placa da obra

            A placa de iden�ficação do exercício profissional deverá ter dimensão de 2,00x1,50 m e conter,
obrigatoriamente, os seguintes elementos indica�vos:

• nome do responsável técnico da obra e seu registro profissional no Conselho Regional, inclusive
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região;

• nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com o seu registro
no Conselho Regional;

nome da obra que será  regida;

• valor da obra;

• prazo de execução da obra;

• logomarca da PMMG;

• logomarca da empresa responsável.

            A placa deverá ser em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em
estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20 pintadas na frente e no verso com fundo
an�corrosivo e �nta automo�va.

            O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, cabendo a
colocação e conservação das mesmas ao responsável  técnico pela execução.  A placa e seu conteúdo
devem ser aprovadas e licenciadas pela PBH.

1.2 Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra

            O canteiro de obras referente aos serviços, para efeito deste Memorial Descri�vo, compreende
todas as instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada, com a finalidade de garan�r
condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou
indiretamente na execução da obra, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e
iden�ficação.

            A instalação do canteiro de obras deverá ser orientada pelo PREPOSTO ADMINISTRATIVO DA OBRA
que aprovará ou não as indicações das áreas para sua implantação �sica, devendo a CONTRATADA visitar
previamente o local das obras informando-se das condições existentes.

            Caso  a  CONTRATADA  u�lize,  como  canteiro  de  serviços,  alguma  instalação  cedida  pela
CONTRATANTE,  tal  instalação,  ao término da obra,  deverá ser  entregue limpa,  pintada e em perfeito
estado de conservação à CONTRATANTE.

            A u�lização das instalações �sicas existentes na PMMG como: ves�ários, refeitórios, depósitos de
materiais e outras instalações pela empresa contratada poderá ser aceita sendo realizado o estorno do
recurso no valor de planilha.

            A  CONTRATADA deverá  apresentar  a  disposição  �sica  do  canteiro  de  obras  e  submetê-lo  à
aprovação do PREPOSTO ADMINISTRATIVO DA OBRA, dentro do prazo legal, após a data de emissão da
ordem de serviço, anteriormente ao início dos serviços.

            No canteiro de obras deverão ser man�dos: diário da obra, projeto execu�vo completo, edital,
contrato,  planilha,  ordem  de  serviço  inicial,  cronograma,  plano  de  segurança,  anotação  de
responsabilidade técnica (ART) da obra, inscrição no INSS.

            Todos os elementos componentes do canteiro de serviços deverão ser man�dos em permanente
estado de limpeza, higiene e conservação inclusive a edificação durante a re�rada e inserção de materiais.
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            A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de cada parte
diária. Para definir com clareza o período de vigência do Diário da Obra, a FISCALIZAÇÃO formalizará os
termos de abertura e encerramento, em páginas separadas somente para este fim.

1.3 Barracão de Obra

            A CONTRATADA poderá fornecer espaço para que a CONTRATANTE possa u�lizar como barracão de
obra sendo este entregue em perfeitas condições de uso (pintado, limpo e com suas instalações sanitárias
em perfeito estado) após o término dos serviços.

            Caso não haja espaço a CONTRATANTE deverá mobilizar barracão de obra.

            Na planilha o valor e área para a construção do Barracão de Obra são baseados nos valores da
planilha do SETOP que usa como padrão as instalações do DEOP (Departamento de Obras Públicas de
Minas Gerais).

            Na mobilização do canteiro de obras deverá ser construído barracão de obras conforme NR18. Os
barracões deverão seguir as áreas descritas na planilha de obras, barracão para pessoal, incluindo local
adequado para almoço, barracão depósito e ferramentaria, barracão instalação sanitária, com ves�ário,
para troca de roupa dos trabalhadores que não residem no local.

            A desmobilização do canteiro de obras incluirá a re�rada de toda estrutura montada, priorizando a
segurança dos trabalhadores e população local, realizando o des�no correto da estrutura u�lizada, de
acordo com a legislação atual.

            Os padrões e ligações provisórias de água, esgoto, luz e telefonia deverão ser executadas de modo
a atender às  necessidades da demanda de obra,  devendo ser  obedecidas as  normas da ABNT e das
concessionárias. Todo material e serviço des�nado a instalação dos padrões de água e luz estão incluso na
planilha.

Para obras realizadas dentro das Unidade da PMMG a Contratada poderá u�lizar para abastecimento de
água, esgoto e energia as redes internas da PMMG. Contudo as ligações deverão ser providenciadas pela
CONTRATADA após a autorização do preposto administra�vo da obra com a instalação de medidores para
aferir o consumo até o seu recebimento. A CONTRATADA deverá após o termino, emi�r o Documento de
Arrecadação Estadual (DAE) do consumo de água e energia para pagamento ao estado. O medidor ficará
por defini�vo de posse da Contratante após o fim da obra.

1.4 Locação da obra com gabarito

            Deverá ser construído gabarito con�nuo de madeira formado por guias de tábuas de 6” x 1”
colocadas paralelas ao solo no sen�do horizontal, devidamente pregadas niveladas em barrotes de 3” x
3”, a uma altura mínima de 60 cm, estando os barrotes fincados fortemente no terreno ou, havendo
necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1 m entre si.

            O gabarito será construído afastado da estrutura a ser locada a uma distância suficiente para que
não seja a�ngido pelo material da escavação e para que não atrapalhe a movimentação de pessoal e de
equipamentos.

            Em casos específicos, havendo consen�mento da Fiscalização, o gabarito poderá ser descon�nuo.

            No topo das guias de tábuas, e u�lizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia
marcará a projeção dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas (fundações, pilares, cintas
etc). Cada eixo será marcado e numerado a �nta em, pelo menos, quatro pontos do gabarito, permi�ndo
a sua locação posterior, no interior da obra, pelo sistema de par ordenado.
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            Para cada ponto deverão ser u�lizados 3 pregos, sendo um prego de 1”, cravado quase na sua
totalidade (deverá manter a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 2 1/2”, cravados até a metade.

            A  marcação  desses  pontos  deverá  ser  feita  com  cotas  acumuladas,  a  par�r  dos  pregos
correspondentes ao eixo ou face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos do gabarito.

            Para a locação das estruturas do terreno, serão es�rados fios de arame recozido Nº 18, de maneira
a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses fios de arame, com a
u�lização de um prumo de centro, será determinado o ponto desejado, cuja marcação no terreno será
feita com um piquete de madeira.

            A locação da obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA e deverá ser executada e
conferida através de equipe de topografia devidamente habilitada.

            Todo  e  qualquer  engano  de  cota  e/ou  alinhamento  será  de  inteira  responsabilidade  da
CONTRATADA, ficando a mesma na obrigação de executar as devidas correções mesmo que para isso
sejam necessárias demolições de serviços já concluídos.

            Somente a Fiscalização poderá aprovar ou não qualquer modificação proposta pela CONTRATADA.

            Deverão  ser  conferidos  os  afastamentos  da  obra  às  divisas,  os  ângulos  reais  do  terreno,
assinalado(s) o(s) RN'(s) e marcados os pontos caracterís�cos através dos aparelhos de precisão (teodolito
ou nível).

            O gabarito deverá ser desmanchado somente após a concretagem do primeiro nível da obra, após
autorização da fiscalização.

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

1.5 Colocação de Tapume

            Os tapumes são disposi�vos empregados com o obje�vo de isolar o canteiro de obras, impedindo o
acesso de elementos estranhos e garan�ndo a segurança.

            É obrigatório a colocação de Tapume, construídos de forma a resis�r ao impacto de no mínimo, 600
Pa (60 kgf/m²) e observar a altura mínima de 2,20m em relação ao nível do terreno.

            A  critério  da  Fiscalização  o  tapume  poderá  ser  enterrado  ou  fixado  em  base  de  concreto,
dependendo das necessidades e limitações da obra.

            Deverá ser instalado fechamento com tapume em todo o perímetro da obra, dividindo-o com o
logradouro público. O tapume será instalado na calçada, devendo ser solicitado, autorização ao órgão
competente do Execu�vo Municipal para estrangulamento temporário da citada calçada quando a obra
fizer  divisa  com  logradouro  publico.  Caso  a  obra  seja  interna  a  Unidade  e  mesma  deverá  avaliar  a
necessidade de execução do tapume.

            O tapume deverá ser construído e fixado de forma resistente, e ter altura mínima de 2,2m em
relação ao nível do terreno.

Especificações

            As chapas de compensado resinado terão espessura de 12 mm, com reves�mento de cola fenólica
em ambas as faces.

            Montantes/pontaletes peças inteiras de seção 7x7 cm

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

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

            O pagamento de tapumes contempla a reu�lização dos tapumes pela Contratada, por mais de uma
vez,  sendo  pagos  na  reu�lização  somente  a  mão  de  obra  de  instalação.  Este  equipamento  é  de
propriedade da Contratante. Definições de reu�lização e pagamentos deverão ser discu�da na primeira
reunião entre Contratante e Contratada.

            Na época da desmobilização, a contratante indicará quais serão os materiais que deverão ser
re�rados  do  canteiro  e  quais  ficarão  sob  propriedade  do  Contratante,  sendo  responsabilidade  da
Contratada a re�rada destes e descarte em local apropriado.

            É  obrigatória  a  manutenção dos tapumes e  respec�va área circundante em bom estado de
conservação, bem como a sua limpeza diária.

            Deverá ser providenciado nos tapumes, aberturas de no mínimo 10cm do solo que possibilitem a
saída de água no caso de intempéries.

            O tapume deverá ser construído e fixado de forma resistente, e ter altura mínima de 2,2m em
relação ao nível do terreno.

Processo Execu�vo

            Cravar  os  pontaletes  no  solo,  profundidade  50cm,  na  posição  ver�cal,  distanciados
aproximadamente 1,00m um do outro.

            Fixar as chapas de madeira compensada nos pontaletes através de pregos colocados na posição
horizontal.

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

1.6 Administração Local

            De  acordo  com  o  porte  da  obra  e  a  real  necessidade  de  determinados  profissionais,  a
Administração local contemplará: as despesas para atender as necessidades da obra com pessoal técnico,
administra�vo  e  de  apoio,  compreendendo  o  supervisor,  o  engenheiro  responsável  pela  obra,
engenheiros  setoriais,  o  mestre  de  obra,  encarregados,  técnico  de  produção,  apontador,  almoxarife,
motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a
equipe de topografia, a equipe de medicina e segurança do trabalho, outros que se fazem necessários no
canteiro de obra.

            O Engenheiro Residente deverá permanecer na obra no mínimo 2,5 horas/diárias durante o
período da obra e o Encarregado Residente em tempo integral.

“Conforme o item 9.3.2.2 do Acórdão Nº 2622/13 do Tribunal de Conta da União (TCU), fica estabelecido
que  o  critério  de  medição  para  a  administração  local,  será  es�pulando  pagamentos  proporcionais  à
execução financeira da obra, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição Federal e no arts. 55,
inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993.”

2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO

            As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, pela Norma
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Regulamentadora NR-18.

2.1 Prescrições complementares

            As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

            As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óp�ca, água, canalizações de esgoto e de
escoamento de água deverão ser re�radas, protegidas ou isoladas.

            As normas e determinações das empresas concessionárias de energia elétrica, água, esgoto, rede
estabilizada, rede lógica e etc. deverão ser respeitadas.

            Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a
formação de poeira.

            O armazenamento do material demolido ou re�rado, mesmo que provisório, não deverá obstruir o
trânsito de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas.

            O material de demolição depositado em piso, não poderá exceder a capacidade de carga deste.

            Os produtos de demolição não poderão ser encaminhados para a rede de drenagem através de
lavagem.

            O pó resultante do acúmulo de entulho deverá ser eliminado através de varrição, evitando a poeira
nestes locais.

            Os serviços de demolições ou re�radas deverão ser complementados com a remoção (transporte
do material re�rado até o local de armazenamento) e, após, encaminhado ao bota fora (aterro). Esse
aterro deverá ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal com licenciamento ambiental para tal
operação.

            Não se pode jogar lixo e resíduos orgânicos nem restos de alimentos nas caçambas, pois isso torna
mais di�cil o reuso, reciclagem e a des�nação. Separe sempre os resíduos. Caçamba é des�nada apenas
para entulhos.

            Todo  material  que  será  reu�lizado  deverá  ser  armazenado  adequadamente  pela  empresa
contratada, sendo esta responsável por qualquer avaria.

A PMMG indicará local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local deverá possuir chaves e a
mesma deverá ter responsável indicado pela PMMG.

            Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos a PMMG, esta deverá se
resguardar com recibo de entrega.

2.2 Supressão de Árvores

            A poda, corte, transplan�o e plan�o de árvores são regulamentados, por legislação municipal
específica devendo a CONTRATADA verificar qual é a legislação vigente para posterior execução do que se
pede em planilha e/ou projeto. Qualquer inicia�va que afete árvores de passeio, praças ou parques, como
aquelas plantadas dentro dos terrenos par�culares, exigem autorização da Prefeitura.

            Não pode ser realizado dentro do canteiro de obra a queima de materiais orgânicos provenientes
do descocamento, capina, poda, etc.

            Para o corte de árvores deverão ser tomadas todas as precauções necessárias a segurança do
trabalhador com equipamentos adequados e fiscalização.
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3. FUNDAÇÃO

            Conforme indicado em projeto estrutural deverão ser executadas fundações profundas para a
respec�va  edificação,  sendo  esta  cons�tuída  de  tubulão  associadas  a  blocos  de  coroamento  e  vigas
baldrames travando todo o sistema estrutural da fundação.

            A locação dos tubulões deverão obedecer ao projeto estrutural/arquitetônico.

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

            Eventuais custos de manutenção, energia, combus�vel e água serão também de ônus exclusivos da
CONTRATADA.

            Os tubulões deverão ser executadas por empresa especializada, com equipamento próprio para
este fim, com acompanhamento de engenheiro técnico responsável que deverá apresentar a fiscalização
da CONTRATANTE, ART de execução dos tubulões, devidamente recolhida junto ao CREA.

            Para a execução das fundações, deverão ser tomadas precauções para que não hajam danos nos
prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes, nas instalações hidráulicas,
elétricas, telefônicas, etc., existentes e nas demais obras, bem como não serão permi�dos processos que
causem tremores no solo ou grande quan�dade de lama.

            Deverão ser apresentadas especificações detalhadas de todos os serviços à serem executados,
assim como dos materiais e equipamentos a serem u�lizados na execução das fundações.

3.1 Fundações Profundas - Tubulões a céu aberto

A executante deve prever a u�lização dos seguintes materiais básicos:

• Concreto com fck ≥25 Mpa ou conforme projeto apresentado;

• Camisas de concreto armado com diâmetros e comprimento conforme projeto estrutural;

• Aço estrutural CA-50.

Os materiais u�lizados na execução de tubulões, como concreto, aço e camisas (de concreto ou aço),
obedecerão às especificações de projeto.

Equipamentos

A executante deve prever a u�lização dos seguintes �pos de equipamentos:

• sarilhos metálicos ou guinchos mecânicos, conforme o caso;

• carrinhos de mão;

• bombas de sucção ou submersas;

• tubo de concretagem ou tremonha;

• carregadeiras;

• caminhões basculantes;

• caminhões providos de pequenos guindastes;
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• trado mecânico para escavação;

• rompedor hidráulico ou martelete;

• caminhões betoneiras;

• vibradores de imersão para concreto

A executante deve fornecer todos os acessórios próprios de proteção individual aos trabalhadores tais
como óculos, capacete, protetores de ouvido, conforme norma de segurança de trabalho.

O equipamento a ser u�lizado dependerá do método execu�vo. No caso da presença do lençol freá�co
acima das  cotas  de  assentamento previstas,  conforme indicação do projeto,  será  empregado todo o
equipamento específico de ar comprimido, como campânula e maquinário de descompressão.

Método Execu�vo

A executante deve proceder à locação dos tubulões no campo em atendimento ao projeto.

Antes  do início  da  implantação dos  tubulões,  as  dúvidas  ou problemas  devem ser  resolvidos  com a
fiscalização.

Os tubulões deverão ser executados com as dimensões e caracterís�cas indicadas no projeto. Os fustes de
tubulões poderão ser escavados, manual ou mecanicamente, em função das condições da obra a ser
realizada. A abertura da base deverá ser realizada manualmente quando necessaria.

Os tubulões deverão ser escavados com os comprimentos indicados no projeto, que são considerados
mínimos. Se for constatado, por inspeção realizada por especialista ou por ensaios efetuados na base dos
tubulões, que a profundidade não está compa�vel com a taxa especificada no projeto, a escavação deverá
avançar até a ocorrência de terreno adequado. A liberação da base será feita pela Fiscalização.

De forma, que quaisquer alterações das profundidades dos tubulões, somente podem ser executadas
após autorização prévia da fiscalização, e ouvido o proje�sta.

Quando  necessário,  deverão  ser  instaladas  camisas  de  concreto  ou  metálicas  de  proteção  contra  o
desmoronamento das paredes do fuste. A execução das camisas de concreto poderá ser realizada através
do emprego de anéis pré-moldados ou moldados “in loco”.

A descida das camisas será efetuada através da escavação interna com o auxílio do peso próprio. No caso
de camisas metálicas, a introdução no terreno poderá ser realizada pelo mesmo processo ou cravadas por
percussão ou vibração. Após a liberação do tubulão para concretagem, o fundo da escavação será limpo,
com remoção de lama ou materiais estranhos ou água.

Caso seja encontrado terreno compa�vel com a tensão admissível do solo indicado no projeto acima da
cota prevista, a executante deve solicitar à fiscalização inspeção do referido material, antes de aprofundar
a escavação.

No nível defini�vo de implantação da base do tubulão, a rocha ou o material firme encontrado deve ficar
isento de material solto. Quando não houver especificação diferente, a implantação da base do tubulão,
em solo ou rocha, deve ser feita em super�cie horizontal.

A base de um tubulão pode ser assentada sobre rocha de super�cie inclinada, desde que se prepare esta
super�cie com chumbadores, após consulta à fiscalização e aprovação da proje�sta.

A escavação do tubulão,  a  céu aberto,  deve ser  feita  com esgotamento a par�r  do momento que a
natureza do material escavado ou a quan�dade de água impeça a con�nuidade do serviço.

Ao se usar bomba para o esgotamento, deve-se cuidar para que não haja carregamento do material mais
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fino, o que pode provocar desbarrancamento ou desconfinamento da camisa do tubulão.

Quando previstas cotas variáveis de assentamento entre tubulões próximos, a execução deve ser iniciada
pelos tubulões mais profundos, passando-se a seguir para os mais rasos.

Deve-se evitar trabalho simultâneo em bases alargadas de tubulões adjacentes. Esta indicação é válida,
seja quanto à escavação ou quanto à concretagem, e visa impedir o desmoronamento de bases abertas
ou danos ao concreto recém lançado.

Também se deve evitar que, entre o término da execução do alargamento de base de um tubulão e sua
concretagem, decorra tempo superior a 24 horas. De qualquer modo, sempre que a concretagem não for
feita  imediatamente  após  o  término  do  alargamento  e  sua  inspeção,  deve  ser  efetuada  uma  nova
inspeção  por  ocasião  da  concretagem,  limpando-se  cuidadosamente  o  fundo  da  base,  removendo  a
camada eventualmente amolecida pela exposição ao tempo ou por água de infiltração.

Para autorizar a concretagem da fundação em tubulão, a fiscalização deve realizar a inspeção do solo da
base da fundação, locação, geometria,  armação, cota,  prumo e limpeza da sua face interna. Não são
aceitos serviços sem esta vistoria.

Os  prejuízos  decorrentes  de  erro  de  locação,  deslocamento  ou  desaprumo  dos  tubulões  durante  a
escavação devem ser inteiramente assumidos pela executante, a qual deve refazer os serviços ou corrigir
as falhas, sem qualquer ônus a PMMG.

Todas  as  mudanças  de  horizonte  de  material  que  requeiram  mudança  de  equipamento  para  a  sua
escavação devem ser comunicadas à fiscalização, para a devida autorização.

A fiscalização deve comprovar a impossibilidade da con�nuação da escavação a céu aberto para autorizar
a u�lização do equipamento de ar comprimido, anotando a cota do nível de água para posterior medição
dos serviços conforme a especificação de serviço – Tubulões a ar comprimido.

3.1.1 Camisa de Concreto

A camisa de concreto deve ser concretada em etapas, com as dimensões determinadas em projeto. A
camisa deve ser introduzida no terreno após o concreto a�ngir a resistência adequada para escavação
interna.

Após a cravação de um segmento da camisa, com seus ferros de espera na parte superior, é sobreposto o
segmento seguinte, com seus ferros de espera, na sua parte inferior. Após a amarração dos ferros de
transpasse,  este  segmento é  concretado in  loco,  prosseguindo a  seguir  os  trabalhos  de  escavação  e
cravação.

A�ngida a cota prevista para assentamento do tubulão, procede-se às operações de alargamento da base.

Durante essa operação, a camisa deve ser escorada de modo a evitar sua descida.

Terminado  o  alargamento  acrescenta-se  a  armadura  e  concreta-se  a  base  e  o  núcleo  do  tubulão,
obedecendo-se ao plano de concretagem previamente definido.

3.1.2 Alargamento de Base

Os tubulões devem ser dimensionados de maneira a evitar alturas de bases superiores a 2 (dois) metros
quando necessario, estas só devem ser admi�das em casos excepcionais, devidamente jus�ficados.

Quando as caracterís�cas do solo indicarem que o alargamento de base pode ser problemá�co, deve ser
previsto a diminuição do ângulo de abertura, o uso de injeções, aplicações superficiais de argamassa de
cimento, ou mesmo escoramento, para evitar desmoronamento da base.

Quando a base do tubulão for assente sobre rocha inclinada, deve ser observado o disposto no 6.2.2.1 da
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NBR 6122.

3.1.3 Armadura

A armadura do núcleo deve ser montada de maneira a garan�r sua rigidez e evitar deformações durante o
manuseio e concretagem.

A  armadura  de  ligação  fuste-base  deve  ser  projetada  e  con�nua  e  executada  de  modo  a  garan�r
concretagem sa�sfatória da base alargada. Deve ser evitado que a malha cons�tuída pelos ferros ver�cais
e os estribos tenha dimensões inferiores a 30 cm x 30 cm, usando-se, se necessário, feixes de barras ao
invés de barras isoladas.

Atenção  especial  deve  ser  dada  durante  a  concretagem  para  manter  a  espessura  recomendada  e  o
recobrimento da armadura.

3.1.4 Tempo de Execução

Deve-se evitar que, entre o término da execução do alargamento da base e sua concretagem, decorra
tempo superior a 24 horas.

3.1.5 Preparo de Cabeça

O concreto do topo de tubulões deve apresentar-se com caracterís�cas sa�sfatórias. Caso contrário este
deve  ser  removido  até  que  se  a�nja  material  adequado,  ainda  que  abaixo  da  cota  de  arrasamento
prevista, reconcretando-se a seguir o trecho eventualmente cortado abaixo dessa cota.

3.1.6 Ligação do Tubulão com o Bloco de Coroamento

Em qualquer caso, deve ser garan�da a transferência adequada da carga do pilar para o tubulão conforme
estabelecido em projeto, este mesmo seja con�nuo.

3.1.7 Lastro de Concreto

Quando da necessidade de bloco de coroamento, o fundo da cava deve ser recoberto com uma camada
de pelo menos 10 cm de espessura de concreto magro.

3.1.8 Lançamento do Concreto

O concreto para a execução das bases deverá ser lançado de uma altura máxima que não provoque
segregação do material ou danos à super�cie inferior da base. Após a concretagem da base, em função
das prescrições de projeto, será posicionada a armadura em gaiola pré-fabricada. O fuste será concretado
de modo a evitar a segregação do material.

Quando houver  infiltração  pelas  paredes,  o  concreto  deverá  ser  lançado  por  meio  de  tremonha  ou
caçamba.

Qualquer concretagem deverá ter um fluxo con�nuo, aceitando-se interrupções de, no máximo, 1 hora.
Quando  a  interrupção  da  concretagem  superar  1  hora,  a  super�cie  de  concreto,  entre  os  dois
lançamentos, deverá ser aproximadamente horizontal. A super�cie deverá ser limpa, removendo-se os
ves�gios de nata, tornando-a rugosa.
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Se for u�lizado “ar comprimido”, a pressão da câmara de trabalho deverá ser man�da 15% acima de
pressão  hidrostá�ca  da  base  do  tubulão.  Serão  tomados  todos  os  cuidados  para  a  segurança  dos
trabalhadores durante a escavação a ar comprimido, realizando-se testes preliminares em campânula sob
as condições de pressão de trabalho. Para efeito do controle da execução, será preenchido o bole�m de
cravação, com todos os seus dados.

As cabeças dos tubulões, caso seja necessário, devem ser cortadas com ponteiros até que se a�nja a cota
de arrasamento prevista, não sendo admi�da qualquer outra ferramenta para tal serviço.

Após a execução do tubulão, a cabeça deve ser aparelhada para permi�r a adequada ligação ao bloco de
coroamento. Para tanto, devem ser tomadas as seguintes medidas:

1. o corte do concreto deve ser efetuado com ponteiros afiados, trabalhando horizontalmente com
pequena inclinação para cima;

2. o corte do concreto deve ser  feito em camadas de pequena espessura iniciando da borda em
direção ao centro do tubulão;

3. as cabeças dos tubulões devem ficar normais aos seus próprios eixos.

Os tubulões devem penetrar no bloco de coroamento pelo menos 10 cm, salvo especificação de projeto.

A base do tubulão somente é liberada após a inspeção e aprovação do engenheiro de fundação.

Para execução dos tubulões devem ser observadas as normas NBR 6118, NBR 6122 e NBR 7678.

A execução de uma fundação em tubulão deve ser processada, anotando-se os seguintes elementos para
cada tubulão, conforme o �po:

1. data das etapas;

2. cota de arrasamento;

3. cota de base;

4. dimensões reais de base alargada;

5. material de apoio;

6. equipamento u�lizado nas várias etapas;

7. deslocamento e desaprumo;

8. consumo de material durante a concretagem;

9. qualidade dos materiais;

10. comparação com o volume previsto;

11. anormalidades de execução e providências tomadas.

A inspeção do terreno de assentamento da fundação, bem como do terreno ao longo do fuste, deverá ser
feita por profissional com experiência na área de solos e fundação.

Sempre  que  houver  dúvida  sobre  um  tubulão,  a  fiscalização  deve  exigir  comprovação  de  seu
comportamento sa�sfatório. Se essa comprovação for julgada insuficiente, e dependendo da natureza da
dúvida, o tubulão deve ser subs�tuído ou ter seu comportamento avaliado por prova de carga. Estes
procedimentos devem ser executados pela contratada sem qualquer ônus para a PMMG.

Recebimento

As tolerâncias devem estar de acordo com o item 8.6 da NBR 6122, cabendo destacar:
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1. são aceitos tubulões com excentricidade, em relação ao projeto, de até 10% do diâmetro do seu
fuste;

2. quanto ao desaprumo, são aceitos tubulões com até 1% de inclinação do comprimento total;

3. valores superiores a estes devem ser informados à proje�sta, para verificação das novas condições
e adoção de reforço estrutural.

Critérios de medição e pagamento

Os serviços rela�vos aos tubulões,  executados e recebidos na forma descrita,  devem ser medidos de
acordo com os seguintes itens:

1. o material escavado deve ser medido em metro cúbico de 1ª, 2ª ou 3ª categoria escavada;

2. o volume escavado deve ser calculado geometricamente à par�r das dimensões de projeto e da
profundidade real  executada, até o limite do nível  indicado pela fiscalização para o término da
escavação.  O  volume  da  base  alargada,  quando  houver,  deve  ser  considerado  até  o  limite  do
volume previsto em projeto;

3. o volume de concreto, área de forma, peso do aço e reves�mento metálico, se houver, devem ser
medidos separadamente, segundo as quan�dades calculadas à par�r das dimensões de projeto e
da profundidade real executada, até o limite do nível indicado pelo proje�sta ou pela fiscalização e
seguindo os critérios das especificações em questão.

Os tubulões são pagos conforme os respec�vos preços unitários contratuais, nos quais estão inclusos:
transporte,  materiais,  perdas,  abrangendo  inclusive  a  mão-de-obra  com  encargos  sociais,  BDI  e
equipamentos necessários aos serviços, e outros recursos u�lizados na execução dos serviços.

3.2 Blocos de fundação

            Os blocos serão instaladas nas dimensões especificados no projeto estrutural.

            Durante a abertura da vala, deverá ser providenciado o seu escoramento laterais por tábuas,
man�das na ver�cal por intertravamento com caibros.

            As tábuas serão removidas logo após a execução do baldrame, realizando a impermeabilização e
enchendo seus vazios com terra e compactando.

O fundo da vala, antes do lançamento do concreto, será bem compactado, u�lizando-se para a finalidade,
um soquete de madeira de, aproximadamente, 10kg.

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

            Os blocos terão armaduras principais aço CA 50, conforme projeto estrutural.

            Toda armadura deverá ser montada conforme normas vigentes, aliada a boa prá�ca da construção.

            Os blocos deverão ser impermeabilizados com pintura asfál�ca, em suas três faces.

3.2.1 Cintas baldrames

            As cintas serão instaladas nas dimensões descritas no projeto.  Caso seja avaliada, durante a
execução,  a  presença  de  solo  mole  ou  cons�tuído  por  entulho,  esse  deverá  ser  removido,  numa
profundidade mínima de 01 metro.
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            Durante a abertura da vala de dimensões descritas no projeto com acréscimo de 20 cm para cada
lado,  deverá  ser  providenciado  o  seu  escoramento  lateral  por  tábuas,  man�das  na  ver�cal  por
intertravamento com caibros.

            As tábuas serão removidas logo após a execução do baldrame, realizando a impermeabilização,
enchendo seus vazios com terra e compactado.

            O fundo da vala, antes do lançamento do concreto, será bem compactado, u�lizando-se para a
finalidade, um soquete de madeira de, aproximadamente, 10kg.

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

            As cintas serão armadas com aço CA 50, conforme projeto estrutural.

            Toda armadura deverá ser montada conforme normas vigentes, aliada a boa prá�ca da construção.

            A  cinta  deverá  ser  impermeabilizada  com  pintura  asfál�ca,  em  suas  três  faces,  conforme
especificado.

Inspeção pela Contratada

            Os serviços deverão ser inspecionados pela CONTRATADA rigorosamente e realizado de acordo
com a prá�ca indicada neste memorial e na locação indicada no projeto.

4. ESTRUTURAS DE CONCRETO

            Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do
projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição
mais recente.

            Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretados sem a prévia e minuciosa
verificação, por parte da CONTRATADA e da FISCALIZAÇÃO, das fôrmas e armaduras, bem como do exame
da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas e outras que, eventualmente, sejam embu�das
na massa de concreto.  As  passagens das tubulações através de vigas  e  outros elementos estruturais
deverão  obedecer  ao  projeto,  não  sendo  permi�das  mudanças  em  suas  posições,  a  não  ser  com
autorização do autor do projeto. Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embu�dos.

            Sempre que a FISCALIZAÇÃO �ver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura,
poderá solicitar  provas  de carga para  avaliar  a  qualidade da resistência  das  peças.  O concreto a  ser
u�lizado nas peças terá resistência (fck) indicada no projeto.

Para a execução da Laje pré-fabricada treliçada com EPS (isopor) a Contratada deverá elaborar projeto
especifico com quan�ta�vos de material e detalhamento com RT responsável.

4.1 Armaduras e Acessórios

4.1.1 Concreto Armado

            As barras de aço u�lizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua
montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber: NBR
6118, NBR 7187 e NBR 7480.

            De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas
caracterís�cas geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão.
Para efeito de aceitação de cada lote de aço a Contratada providenciará a realização dos correspondentes
ensaios  de  dobramento  e  tração,  através  de  laboratório  idôneo  e  aceito  pela  Fiscalização,  de
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conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados em função dos
resultados dos ensaios comparados às exigências da Norma NBR 7480.

            As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de
modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados por categorias, por �po e por
lote. O critério de estocagem deverá permi�r a u�lização em função da ordem cronológica de entrada.

Cobrimento

            Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no
projeto  e  na  Norma NBR 6118.  Para  garan�a do cobrimento mínimo preconizado em projeto,  serão
u�lizados  distanciadores  de  plás�co  ou  pas�lhas  de  concreto  com  espessuras  iguais  ao  cobrimento
previsto. A resistência do concreto das pas�lhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às
quais serão incorporadas. As pas�lhas serão providas de arames de fixação nas armaduras.

Limpeza

            As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial  à
aderência, re�rando as camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser
feita fora das respec�vas fôrmas.

            Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garan�r que
os materiais provenientes da limpeza não permaneçam re�dos nas fôrmas.

Corte

            O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a u�lização de maçarico.

Dobramento

            O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de curvatura
previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR
6118.  As barras de aço serão sempre dobradas a  frio.  As barras  não poderão ser  dobradas junto às
emendas com solda.

Emendas

            As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto execu�vo. As
emendas por solda, ou outro �po, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações da
Norma  NBR  6118.  Em  qualquer  caso,  o  processo  deverá  ser  também  aprovado  através  de  ensaios
execu�vos de acordo com a Norma NBR 6152.

Fixadores e Espaçadores

            Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e
adensamento do concreto, deverão ser u�lizados fixadores e espaçadores, a fim de garan�r o cobrimento
mínimo preconizado no projeto.

Estes disposi�vos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou
deterioração nas super�cies externas.

Montagem

            Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da Norma
NBR 6118.

Proteção

            Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar dispostas de
modo a não acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a
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oxidação, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de
modo a permi�r uma boa aderência.

4.2 Fôrmas

4.2.1 Materiais

            Os materiais de execução das fôrmas serão compa�veis com o acabamento desejado e indicado no
projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as
partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto
reves�da com chapa metálica ou simplesmente outros �pos de materiais, conforme indicação no projeto
e conveniência de execução, desde que sua u�lização seja previamente aprovada pela Fiscalização.

            As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento
adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não
mais aproveitável, será re�rado das áreas de trabalho.

4.2.2 Processo Execu�vo

            A execução das fôrmas deverá atender às prescrições da Norma NBR 6118. Será de exclusiva
responsabilidade da Contratada a elaboração do projeto da estrutura de sustentação e escoramento, ou
cimbramento das formas. A Fiscalização não autorizará o início dos trabalhos antes de ter recebido e
aprovado os planos e projetos correspondentes.

            As fôrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido
à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As fôrmas
serão construídas de forma a respeitar as dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

            No caso de concreto aparente, as fôrmas deverão ser executadas de modo a que o concreto
apresente a textura e a marcação das juntas exigidas pelo projeto arquitetônico adequado ao plano de
concretagem. Os painéis serão perfeitamente limpos e deverão receber aplicação de desmoldante, não
sendo permi�da a u�lização de óleo. Deverá ser garan�da a estanqueidade das fôrmas, de modo a não
permi�r a fuga de nata de cimento. Toda vedação das fôrmas será garan�da por meio de justaposição das
peças, evitando o ar��cio da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais.

            A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garan�da evitando-se longa exposição antes da
concretagem.

            A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser realizados por meio de tensor passando por
tubo  plás�co  rígido  de  diâmetro  adequado,  colocado  com  espaçamento  uniforme.  A  ferragem  será
man�da afastada das fôrmas por meio de pas�lhas de concreto.

4.2.2.1 Escoramento

            As fôrmas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados
e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura superiores a 5mm. Serão obedecidas
as prescrições con�das na Norma NBR 6118.

4.2.2.2 Precauções Anteriores ao Lançamento do Concreto

            Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fôrmas deverão ser conferidas, a
fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerâncias previstas na
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Norma 6118. As super�cies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de
nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as
demais precauções constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.

4.2.2.3 Desfôrma

            As fôrmas serão man�das até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com
segurança o seu peso próprio, as demais cargas atuantes e as super�cies tenham adquirido suficiente
dureza para não sofrer danos durante a desforma. A Contratada providenciará a re�rada das fôrmas,
obedecendo ao ar�go 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a não prejudicar as peças executadas, ou a um
cronograma acordado com a Fiscalização.

4.2.2.4 Reparos

            As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas super�cies
serão reparadas de modo a restabelecer  as  caracterís�cas do concreto.  As  rebarbas e  saliências  que
eventualmente  ocorrerem serão  reparadas.  A  Contratada  deverá  apresentar  o  traço  e  a  amostra  da
argamassa a ser u�lizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de
reparos serão inspecionados e aprovados pela Fiscalização.

4.2.3 Inspeção pela Contratada

            A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo execu�vo, conforme descrito nos itens
anteriores.

4.3 Concreto

4.3.1 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto deverá sa�sfazer as especificações e os métodos de ensaio
brasileiros. O cimento Portland comum atenderá à Norma NBR 5732 e o de alta resistência inicial à Norma
NBR 5733.

            Para cada par�da de cimento será fornecido o cer�ficado de origem correspondente. No caso de
concreto aparente, não será permi�do o emprego de cimento de mais de uma marca ou procedência.

            O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos secos, à prova
d’água,  adequadamente  ven�lados  e  providos  de  assoalho,  isolados  do  solo,  de  modo  a  eliminar  a
possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências.
Também  deverão  ser  observadas  as  prescrições  das  Normas  NBR  5732  e  NBR  6118.  O  controle  de
estocagem deverá permi�r a u�lização seguindo a ordem cronológica de entrada no depósito.

4.3.2 Agregados

            Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às prescrições das Normas NBR 7211
e NBR 6118, bem como às especificações de projeto quanto às caracterís�cas e ensaios.

Agregado Graúdo

            Será u�lizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de rochas
estáveis, isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, como torrões de argila, material pulverulento,
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gravetos e outros materiais. O agregado graúdo será uniforme, com pequena incidência de fragmentos de
forma lamelar, enquadrando-se a sua composição granulométrica na especificação da Norma NBR 7211.

            O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a
impedir qualquer �po de trânsito sobre o material já depositado.

Agregado Miúdo

            Será u�lizada areia natural quartzosa ou ar�ficial resultante da britagem de rochas estáveis, com
uma  granulometria  que  se  enquadre  na  especificação  da  Norma  NBR  7211.  Deverá  estar  isenta  de
substâncias nocivas à sua u�lização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões
de argila e outros materiais. O armazenamento da areia será realizado em local adequado, de modo a
evitar a sua contaminação.

4.3.3 Água

            A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos,
matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, deverá ser u�lizada
água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais,
deverão ser providenciadas análises �sico-químicas. Deverão ser observadas as prescrições do item 8.1.3
da Norma NBR 6118.

4.3.4 Processo Execu�vo

            Será exigido o emprego de material  de qualidade uniforme, correta u�lização dos agregados
graúdos e miúdos, de conformidade com as dimensões das peças a serem concretadas. A fixação do fator
água-cimento deverá considerar a resistência, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como
as dimensões e acabamento das peças.

            No caso do concreto aparente,  este fator  deverá ser  o  menor possível,  a  fim de garan�r  a
plas�cidade  suficiente  para  o  adensamento,  u�lizando-se  adi�vos  plas�ficantes  aprovados  pela
Fiscalização, de forma a evitar a segregação dos componentes.

            A  proporção dos  vários  materiais  usados  na  composição da  mistura  será  determinada pela
Contratada em função da pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e da correta relação
água-cimento, de modo a assegurar uma mistura plás�ca e trabalhável. Deverá ser observado o disposto
nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.

            A quan�dade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações de umidade nos
agregados, no momento de sua u�lização na execução dos serviços. A u�lização de adi�vos aceleradores
de pega, plas�ficantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes poderá ser proposta pela Contratada e
subme�da à aprovação da Fiscalização, em consonância com o projeto estrutural. Será vedado o uso de
adi�vos que contenham cloreto de cálcio.

            Cimentos especiais,  como os de alta  resistência inicial,  somente poderão ser  u�lizados com
autorização da Fiscalização, cabendo à Contratada apresentar a documentação e jus�fica�va da u�lização.
Deverão ser exigidos testes no caso de emprego de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais.

            Todos os materiais recebidos na obra ou u�lizados em usina serão previamente testados para
comprovação de sua adequação ao traço adotado. A Contratada efetuará, através de laboratório idôneo e
aceito pela Fiscalização, os ensaios de controle do concreto e seus componentes de conformidade com as
Normas Brasileiras rela�vas à matéria e em atendimento às solicitações da Fiscalização, antes e durante a
execução das peças estruturais.
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            O controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto no item 15 da Norma NBR 6118. O
concreto estrutural deverá apresentar a resistência (fck) indicada no projeto. Registrando-se resistência
abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural deverá ser convocado para, juntamente com a
Fiscalização,  determinar  os  procedimentos  execu�vos  necessários  para  garan�r  a  estabilidade  da
estrutura.

4.3.4.1 Mistura e Amassamento

            O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com equipamento adequado e
convenientemente dimensionado em função das quan�dades e prazos estabelecidos para a execução dos
serviços e obras.

            O amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem interrupção, e deverá durar o
tempo necessário para permi�r a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais
adi�vos. A duração necessária deverá aumentar com o volume da massa de concreto e será tanto maior
quanto mais seco for o concreto.

            O tempo mínimo para o amassamento deverá observar o disposto no item 12.4 da Norma NBR
6118. A adição da água será realizada sob o controle da Fiscalização. No caso de concreto produzido em
usina,  a  mistura  deverá  ser  acompanhada  por  técnicos  especialmente  designados  pela  Contratada  e
Fiscalização.

4.3.4.2 Transporte

            O concreto será transportado até às fôrmas no menor intervalo de tempo possível. Os meios de
transporte deverão assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar a segregação dos agregados
ou uma variação  na  trabalhabilidade  da  mistura.  O  tráfego  de  pessoas  e  equipamentos  no  local  da
concretagem deverá ser disciplinado através de tábuas e passarelas. Deverá ser obedecido o disposto no
item 13.1 da Norma NBR 6118.

4.3.4.3 Lançamento

            O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela Contratada e aprovado pela
Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no planejamento. No caso de concreto
aparente, deverá ser compa�bilizado o plano de concretagem com o projeto de modulação das fôrmas,
de  modo  que  todas  as  juntas  de  concretagem  coincidam  em  emendas  ou  frisos  propositadamente
marcados por conveniência arquitetônica.

            A Contratada comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda e qualquer
operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação pela Fiscalização. O início de
cada operação de lançamento será condicionado à realização dos ensaios de aba�mento (“Slump Test”)
pela Contratada, na presença da Fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira.

            O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de peças
embu�das e preparação das super�cies seja inteiramente concluído e aprovado pela Fiscalização. Todas
as  super�cies  e  peças  embu�das  que  tenham  sido  incrustadas  com  argamassa  proveniente  de
concretagem  deverão  ser  limpas  antes  que  o  concreto  adjacente  ou  de  envolvimento  seja  lançado.
Especiais cuidados serão tomados na limpeza das fôrmas com ar comprimido ou equipamentos manuais,
especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir a abertura de furos ou janelas para
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remoção da sujeira. O concreto deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto possível e pra�cável,
diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação.

            A queda ver�cal livre além de 2,0 metros não será permi�da. O lançamento será con�nuo e
conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada
a  concretagem  de  um  lance,  a  operação  deverá  ser  con�nua  e  somente  terminada  nas  juntas  de
concretagem  preestabelecidas.  A  operação  de  lançamento  também  deverá  ser  realizada  de  modo  a
minimizar o efeito de retração inicial do concreto. Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o
máximo pra�cável em termos de densidade. Deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o
concreto seja perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças embu�das.

            A u�lização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a Contratada comprove
previamente  a  disponibilidade  de  equipamentos  e  mão-de-obra  suficientes  para  que  haja  perfeita
compa�bilidade e sincronização entre os tempos de lançamento, espalhamento e vibração do concreto. O
lançamento por meio de bomba somente poderá ser efetuado em obediência ao plano de concretagem,
para que não seja retardada a operação de lançamento, com o acúmulo de depósitos de concreto em
pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operação de adensamento.

4.3.4.4 Adensamento

            Durante  e  imediatamente  após  o  lançamento,  o  concreto  deverá  ser  vibrado  ou  socado
con�nuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será executado de
modo a  que o concreto preencha todos os  vazios  das  fôrmas.  Durante o  adensamento,  deverão ser
tomadas as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais.
Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo da
aderência.  Especial  atenção  será  dada  no  adensamento  junto  às  cabeças  de  ancoragem  de  peças
protendidas. O adensamento do concreto será realizado por meio de equipamentos mecânicos, através
de vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas.
Para  as  lajes,  poderão ser  u�lizados vibradores  de placa.  A  u�lização de vibradores  de fôrma estará
condicionada à autorização da Fiscalização e às medidas especiais, visando assegurar a indeslocabilidade
e indeformabilidade dos moldes.  Os vibradores de imersão não serão operados contra fôrmas,  peças
embu�das e armaduras.

            Serão observadas as prescrições do item 13.2.2 da Norma NBR 6118.

4.3.4.5 Juntas de Concretagem

            Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em processo de pega,
a  lavagem da  super�cie  da  junta  será  realizada  por  meio  de  jato  de  água  e  ar  sob  pressão,  com a
finalidade de remover todo material solto e toda nata de cimento eventualmente existente, tornando-a a
mais  rugosa  possível.  Se  recomendado pela  Fiscalização  ou  previsto  no  projeto,  deverá  ser  u�lizado
adesivo à base de epóxi, a fim de garan�r perfeita aderência e monoli�cidade da peça.

            Se, eventualmente, a operação somente for processada após o endurecimento do cimento, a
limpeza da junta será realizada mediante o emprego de jato de ar comprimido, após o apicoamento da
super�cie. Será executada a colagem com resinas epóxi, se recomendada pela Fiscalização ou indicada no
projeto. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118.

4.3.4.6 Cura
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            O concreto preparado com cimento Portland terá de ser man�do umedecido por diversos dias após
sua concretagem, pois a água é indispensável às reações químicas que ocorrem durante o endurecimento
do concreto, principalmente durante os primeiros dias.

            A cura, como é denominado esse processo de endurecimento, torna-o resistente e mais durável,
quando realizada com rigor e critérios, sendo esse o obje�vo desse contrato, para que o concreto não
tenha prejuízo em sua durabilidade.

            Será cuidadosamente executada a cura de todas as super�cies expostas com o obje�vo de impedir
a perda de água des�nada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, as
super�cies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e
vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.

            Para impedir a secagem prematura, as super�cies de concreto serão abundantemente umedecidas
com água durante,  no mínimo, 3 dias após o lançamento. Como alterna�va,  poderá ser aplicado um
agente  químico  de  cura,  para  que  a  super�cie  seja  protegida  com  a  formação  de  uma  película
impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrmas e todo aquele já desformado deverá ser curado
imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos nas super�cies. O método de cura
dependerá das condições no campo e do �po de estrutura.

            A cura adequada também será fator relevante para a redução da permeabilidade e dos efeitos da
retração do concreto, fatores essenciais para a garan�a da durabilidade da estrutura.

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

4.3.4.7 Reparos

            No  caso  de  falhas  nas  peças  concretadas,  serão  providenciadas  medidas  corre�vas,
compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais
adequados, a serem aprovados pela Fiscalização. Registrando-se graves defeitos advindos da execução e
que não esteja de acordo com o projeto estrutural assinado por responsável técnico, este deverá ser
procurado pela CONTRATADA com o obje�vo de acrescentar aos documentos da obra Parecer Técnico e
demais documentos deste profissional a cerca dos procedimentos corre�vos.

4.3.4.8 Aparelhos de Ancoragem

            Deverão obedecer às dimensões, caracterís�cas técnicas e disposição de conformidade com as
indicações de projeto. A colocação deverá ser realizada de modo a garan�r a sua indeslocabilidade e a
fixação dos cabos de protensão.

4.3.5 Inspeção pela Contratada

            A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo execu�vo, em conformidade com os
itens anteriores.

4.4 Aceitação da Estrutura

            Sa�sfeitas as condições do projeto e desta Prá�ca, a aceitação da estrutura se fará mediante as
prescrições no item 16 da Norma NBR 6118.
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5. ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS

5.1 Rasgos em alvenaria para embu�r tubulações

            Para  instalação  de  tubulações  embu�das  em  paredes  de  alvenaria,  os  �jolos  deverão  ser
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte, podendo ser
u�lizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade.

            As tubulações embu�das em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante
nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

            Os custos para Rasgo em alvenaria e para embu�r todas as tubulações existentes em projetos já
estão inclusos no valor para execução das instalações da Planilha Orçamentária.

5.2 Alvenaria de Blocos de Concreto

Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, compactos, homogêneos
e  uniformes  quanto  à  textura  e  cor,  isentos  de  defeitos  de  moldagem,  como  fendas,  ondulações  e
cavidades. Deverão apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas deverão ser regulares e
com espessura uniforme. Suas caracterís�cas técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas
NBR 7173 e NBR 6136. Se necessário,  especialmente nas alvenarias com função estrutural,  os blocos
serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma.

            O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas,
lascas e outras condições prejudiciais.

Execução do muro de arrimo:

A contenção será executada com a u�lização do muro de concreto armado. Assentamento da base do
muro será sobre cinta. Todas as super�cies de concreto que ficarem em contato com o solo deverão
receber proteção betuminosa, enquanto que as super�cies aparentes deverão receber nateamento com
cimento e areia fina. Todas as estruturas serão executadas em concreto armado, e suas dimensões serão
de acordo com o projeto em anexo. O concreto a ser u�lizado nas estruturas do muro terá fck mínimo de
25 MPa.

5.2.1 Processo Execu�vo

            As alvenarias de blocos de concreto serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos
indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serão umedecidos
antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.

            O  assentamento  dos  blocos  será  executado  com  argamassa  de  cimento  e  areia,  no  traço
volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, aplicada de modo a preencher
todas as super�cies de contato.

            As amarrações das alvenarias deverão ser executadas de conformidade com as indicações do
projeto ou Fiscalização.

            Nas alvenarias de blocos estruturais, deverão ser atendidas as disposições da Norma NBR 8798 -
Execução e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto.

            Nas alvenarias de blocos aparentes,  as juntas serão perfeitamente alinhadas e de espessura
uniforme, levemente rebaixadas com auxílio de gabarito. Não deverão ser u�lizados blocos cortados na
fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarrações serão executadas com blocos especiais, a fim de
manter fachada homogênea. Se não for indicado no projeto, a contratada deverá apresentar um plano de

SEI/GOVMG - 30682051 - Anexo https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprim...

24 of 33 13/09/2021 13:59



assentamento  dos  blocos  para  a  prévia  aprovação  da  Fiscalização.  Os  serviços  de  retoques  serão
cuidadosamente executados, de modo a garan�r a perfeita uniformidade da super�cie da alvenaria.

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

5.2.2 Inspeção pela Contratada

            Todas  as  etapas  do  processo  execu�vo  deverão  ser  rigorosamente  inspecionadas  pela
CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

5.3 Alvenaria de Vedação

Será cons�tuída por alvenaria em blocos de concreto aparente de dimensões 14x19x39 cm.

Os blocos de concreto não devem apresentar defeitos sistemá�cos tais como: trincas, fraturas, super�cies
irregulares e deformações. Deverão ter arestas vivas e possuir a forma de um para paralelepípedo.

A cada caminhão entregue na obra será considerado um lote para efeito de inspeção. A verificação das
caracterís�cas visuais deverá ser realizada inspecionando-se 20 blocos coletados aleatoriamente de cada
caminhão. As análises dimensionais deverão ser realizadas numa amostra de 10 blocos coletados nas
mesmas  condições.  A  inspeção  também  deverá  contemplar  a  presença  de  pequenas  lascas  ou
imperfeições em ambas as faces.

Locação

Na locação, deverão ser levadas em conta a posição das alvenarias em relação aos pilares e vigas (eixos
coincidentes, faces coincidentes, etc.), as espessuras dos reves�mentos e as posições dos vãos de portas e
janelas.  Todos  os  distanciamentos  entre  alvenarias,  comprimentos  de  alvenarias  e  posição  dos  vãos
deverão ser conferidos.

No tocante a perpendicularidade entre alvenarias, deve ser estabelecida com o auxílio de esquadro de
obra (lados com dimensões de aproximadamente 50 cm).

A CONTRATADA deverá adotar cuidado especial quanto ao nivelamento da 1ª fiada, da qual dependerá a
qualidade e facilidade da elevação da alvenaria propriamente dita.

Assim sendo deve-se nivelar previamente as primeiras fiadas de blocos, u�lizando-se régua e nível de
bolha,  ou  então  par�ndo-se  de  pontos  de  nível  demarcados  nos  pilares  na  ocasião  da  execução  da
estrutura, através de aparelho a laser.

Elevação

A elevação da alvenaria deverá seguir os seguintes passos:

Iniciar  a  construção  pelas  extremidades,  isto  é,  nas  junções  com  alvenarias  principais  e/ou  pilares,
estando a primeira fiada de cada uma das alvenarias assentadas de acordo com o item precedente;

Assentar  os  blocos  de maneira  escalonada,  aprumados e  nivelados com os  da  primeira  fiada para  a
marcação das linhas das fiadas, que garan�rão o alinhamento dos blocos. Será indispensável a u�lização
do  escan�lhão  (peça  metálica  ou  de  madeira  com  graduação  em  cen�metro),  tomando-se  como
referência a primeira fiada assentada;

Amarrar as linhas guias das fiadas em blocos ainda não assentados, ou em pregos cravados na junta, ou
ainda no próprio escan�lhão.

A argamassa de assentamento deverá ser estendida sobre a super�cie horizontal da fiada anterior e na
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face lateral do bloco a ser assentado (quando for o caso) em quan�dade suficiente para que nenhuma
porção seja expelida quando aplicada pressão no bloco para o seu correto assentamento, observando-se
a espessura prevista para a junta. As correções dos blocos (nível e prumo) só poderão ser efetuadas antes
do  início  da  pega  da  argamassa,  ou  seja,  logo  após  o  assentamento  do  bloco.  Será  indispensável  a
u�lização de gabaritos norteadores de correto preenchimento de argamassa na face superior da fiada dos
blocos, que padronizam e uniformizam as espessuras, evitando o desperdício;

A cada fiada deverá ser verificado o alinhamento, nivelamento e o prumo da alvenaria. O nivelamento da
fiada pode ser verificado com régua e nível de bolha;

A verificação do prumo deverá ser efetuada em três ou quatro posições ao longo da alvenaria,  com
atenção especial para a face externa.

Não será tolerado, em hipótese alguma, o uso de saibro ou areia comum na composição das argamassas,
que só poderão ser de cimento e areia lavada ou cimento, areia lavada e cal.

Ligação entre alvenaria e estrutura

A ligação da alvenaria com os pilares é feita através de barras de aço previamente chumbadas no pilar.
Estas barras, com diâmetro de 5,0 mm, deverão ser dispostas a cada 40 cm (duas fiadas) apar�r da base e
deverão avançar para o interior da alvenaria aproximadamente 40 cm.

Aberturas para drenagem

Deverão ser previstos aberturas na base do muro para o escoamento da água pluvial.  Tais  aberturas
deverão estar no nível da calçada da rua Dom Oscar Romero e locados coincidentes com as canaletas já
existentes.

As aberturas deverão ter a dimensão de 1 bloco ou 1.1/2 bloco e terão gradis com 4 barras de aços na
ver�cal de diâmetro de 10 mm, afim de evitar a saída para a calçada de folhas, galhos e materiais de
grandes dimensões, que possam entupir a rede de drenagem pública.

No lado  interno  (lado  do  complexo)  deverão  ser  construídas  escadas  para  diminuir  a  velocidade  de
escoamento da água pluvial. Tais escadas terão 10 cm de espessura de laje.

5.3.1 Inspeção pela Contratada

            Todas  as  etapas  do  processo  execu�vo  deverão  ser  rigorosamente  inspecionadas  pela
CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

6. REVESTIMENTOS

            Todos os materiais componentes dos reves�mentos, como cimento, areia, cal, água e outros, serão
da melhor procedência, para garan�r a boa qualidade dos serviços.

6.1 Chapisco

            O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco, para que não
ocorra absorção, principalmente pelos blocos, da água necessária à cura da argamassa do chapisco.

            Toda a alvenaria a ser reves�da será chapiscada depois de convenientemente limpa. As três
primeiras  fiadas  de  alvenaria  receberão  chapisco  com  adi�vo  impermeabilizante  na  mistura  da
argamassa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico
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1:4, deverão ter espessura máxima de 5 mm.

adi�vo impermeabilizante na mistura

            Serão chapiscadas também todas as super�cies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e
outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

            A argamassa tem que ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a alvenaria a ser
reves�da.

            O muro de arrimo será todo chapiscado na parte externa.

            O muro em torno do  7ª REGIÃO DA PMMG  será chapiscado do lado interno que fica para
Corregedoria da Policia Militar (COM) e externo para a rua.

6.2 Massa Única

          A Massa Única de cada pano de parede somente será iniciada depois de embu�das todas as
canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e
chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas ver�cais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros,
que servirão de referência. As guias internas serão cons�tuídas por sarrafos de dimensões apropriadas,
fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de
fio de prumo.

            As três primeiras fiadas de alvenaria receberão emboço com adi�vo impermeabilizante na mistura
da argamassa.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com
régua,  segundo  a  ver�cal.  Depois  de  secas  as  faixas  de  argamassa,  serão  re�rados  os  sarrafos  e
emboçados os espaços.

A argamassa u�lizada e a técnica de execução deverão resultar em um reves�mento capaz de cumprir as
funções tanto do emboço quanto de reboco. Para super�cies internas, a massa única deve possuir traço
de 1:2:8 ou 1:2:9. É importante lembrar que, por não receber uma camada de reboco, a massa única deve
ser mais resistente à agentes nocivos que o emboço.

Depois  de  sarrafeados,  os  emboços  deverão  apresentar-se  regularizados  e  ásperos,  para  facilitar  a
aderência do reboco. A espessura dos emboços será de 10 a 13 mm. O reves�mento da massa única será
somentepara os Pilares e os Contrafortes.

6.2.1 Processo de aplicação da massa única e cuidados

Dentre os �pos de misturas das argamassas, a mistura manual deve ser evitada, pois não permite uma
mistura homogênea da argamassa,  sendo assim pode comprometer  o desempenho do reves�mento.
Recomenda-se o uso de equipamentos de mistura mecânica, como misturador con�nuo. É importante
seguir a risca a quan�dade de água acrescentada na mistura, sempre respeitando o traço exigido.

A aplicação da massa única procede, em partes, da mesma forma que para o emboço convencional; a
diferença é que, para fase de execução, por ser uma camada de acabamento, não é recomendado o uso
de guias ou mestras, somente taliscamento. De acordo com a NBR 7200:1998, deve-se respeitar a mesma
idade do chapisco para aplicação da camada única, ou seja, três dias.

As camadas não podem ultrapassar a espessura de 3 cm. Para camadas mais grossas, as mesmas são
executadas de 3 em 3 cm, de forma que cada uma das camadas é chapada desfazendo as conchas. Após
terminado o tempo de puxamento, pode-se iniciar a camada seguinte. É importante lembrar que quando
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se fizerem necessárias camadas mais espessas que 6 cm, deve-se fazer uso de telas galvanizadas.

Deve-se evitar a formação de bolhas e/ou vazios. Para isso, executa-se a primeira camada de massa única
com as  costas  da  colher  do pedreiro,  sempre pressionando para  expulsar  os  vazios.  Para  auxiliar  na
redução destes vazios, antes da execução do reves�mento pode-se aplicar uma tela de aço galvanizado
eletrossoldado para reforço.

Para execução do desempeno, pode-se usar uma desempenadeira de madeira, com feltro em seguida.
Para  se  obter  um  acabamento  mais  agradável,  pode-se  u�lizar  desempenadeira  plás�ca.  Durante  o
processo, deverá ser pulverizanda a super�cie com água.

As juntas de trabalho (juntas de dilatação) tem de ser executadas logo após o desempeno da super�cie.
Caso  não  sejam  previstas  juntas  de  dilatação  na  fachada  a  fiscalização  deverá  ser  consultada  para
avaliação de instalação. As juntas deverão ser marcadas com auxílio do nível de mangueira e, em seguida
o risco deverá ser realizado com a u�lização de um frisador.

6.2.2 Cura da Massa Única

A cura será de 28 dias para super�cies com acabamento em pintura e 21 dias de idade para acabamentos
decora�vos. Para que a argamassa para camada única obtenha uma boa cura, é recomendável que não
haja um intervalo superior à 2 horas após a mistura, não podendo também adicionar água ou outros
produtos.

Todas  as  etapas  do  processo  execu�vo  deverão  ser  inspecionadas  pela  Fiscalização,  de  modo que  a
super�cie  final  se  apresente  bem  homogênea,  nivelada  e  acabada,  e  as  arestas  regulares,  não  se
admi�ndo ondulações ou falhas, em conformidade com as indicações de projeto.

7. PINTURAS

Introdução

Para a execução de qualquer �po de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

• as super�cies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a
remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas quando necessário;

• as super�cies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

• para preparar a super�cie para receber a aplicação da �nta de acabamento, aplicar 1 demão de
selador acrílico para parede externa;

• cada demão de �nta somente será aplicada quando a precedente es�ver

• perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;

• deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de �nta em super�cies não
des�nadas à pintura;

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de super�cies e peças:

• isolamento com �ras de papel, pano ou outros materiais;

• separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;

• remoção de salpicos, enquanto a �nta es�ver fresca, empregando-se um removedor adequado,
sempre que necessário.
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Antes do início  de qualquer trabalho de pintura,  preparar  uma amostra  de cores  com as dimensões
mínimas de 0,50 x 1,00 m no próprio local a que se des�na, para aprovação da Fiscalização. Deverão ser
usadas as �ntas já preparadas em fábricas, não sendo permi�das composições, salvo se especificadas
pelo  projeto  ou  Fiscalização.  As  �ntas  aplicadas  serão  diluídas  conforme  orientação  do  fabricante  e
aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de
pincéis.

Os recipientes u�lizados no armazenamento, mistura e aplicação das �ntas deverão estar limpos e livres
de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as �ntas serão rigorosamente misturadas dentro das
latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma
mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva
umidade.

A �nta empregada será acrílica de cor branco gelo e deverá ser de primeira linha, como referência de
marca, com o fito de se obter a padronização visual em todo o Estado.

• 

Todos  os  materiais  deverão  ser  recebidos  em  seus  recipientes  originais,  contendo  as  indicações  do
fabricante, iden�ficação da �nta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos.

7.1 Pré-Moldado duas águas com Pingadeira (Chapéu de muro)

O chapéu de muro deverá ser feito por peças pré-moldadas de concreto.

Nas peças de pré-moldados deverá ser observado os frisos das pingadeiras que não devem ser fechados
com argamassa na instalação.

Deverá ser  realizado o rejunte entre os pré-moldados do chapéu de muro com perfeito acabamento
evitando-se a passagem de água pluvial entre as peças.

O modelo a ser usado do Pré-Moldado duas águas com pingadeira será o triangular.

7.2 Concer�na

Será instalada concer�na fixada de 50 em 50 cm em todo perímetro  do muro, afim de impedir entrada
por parte superior.

8. PISO

8.1 Passeio

Para a correta execução do passeio, a contratada deverá fazer medições no local devido a variação da
largura do passeio. Estão previstos também o piso tá�l (ladrilho hidráulico). A empresa deverá verificar
normas e legislação vigentes para realização da execução do piso tá�l.

8.1.1 Execução

            Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples,
com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura de 5cm em seguida o contrapiso de fck = 10 Mpa na
espessura  de  6cm.  Essa  camada  deverá  ser  executada  somente  após  a  conclusão  dos  serviços  de
instalações embu�das no solo.
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            Não faça o contrapiso nos locais que serão usados como canteiro de flores ou grama. O contrapiso
deve ser compactado e nivelado.

            Coloque ripas de madeira no sen�do da largura da calçada, a cada 1,50 m. Essas ripas devem ficar
aparentes na calçada e vão funcionar como juntas, evitando rachaduras. Se a calçada �ver mais de 1,50 m
de largura, também será preciso colocar uma ripa de madeira no sen�do do comprimento. Essas juntas
não devem ser desencontradas. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada da base do piso, não
esquecer do caimento da calçada para evitar água empoçada. Em calçadas planas, o caimento deve ser de
1 cm para cada metro de largura da calçada. Em ladeiras, o piso da calçada deve ter a super�cie áspera,
para que as pessoas não escorreguem. Dependendo do caso, a calçada pode ter um ou mais degraus.

            Os  ladrilhos  hidráulicos  serão  colocados  conforme  paginação  de  projeto  e  deverão  ser
compactados com um colhão de areia ou sobre o ladro de concreto.

8.1.2 Inspeção da Contratada

            Todas as etapas do processo execu�vo deverão ser inspecionadas pela Contratada, de modo a
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das super�cies, bem como os arremates,
juntas,  ralos  e  caimentos  de  0,5%  para  o  escoamento  das  águas  pluviais,  de  conformidade  com  as
indicações do projeto.

9. IMPERMEABILIZAÇÃO

As cintas, blocos de fundação e blocos de concretos deverão ser impermeabilizados da seguinte forma:

• preparar as super�cies,  inclusive topo,  ou seja,  estar  limpa,  sem partes soltas,  isentas de óleo,
isentas de desformantes, seca, regularizada, etc;

• aplicar  no  alicerce  e  arrimo,  inclusive  no  topo,  argamassa  impermeabilizante  com VEDACIT  ou
similar, conforme especificado pelo fabricante;

• após secagem das super�cies proceder a aplicação da �nta asfál�ca NEUTROL ou similar, conforme
especificado pelo fabricante;

• confeccionar  a  alvenaria  de  fechamento.  Nas  duas  primeiras  fiadas  da  alvenaria,  empregar
argamassa de assentamento com adição de impermeabilizante VEDACIT ou similar.

9.1 Emulsão asfál�ca

            As cintas receberão aplicação de emulsão asfál�ca em todas as suas faces. Após a execução das
cintas os blocos de concreto do muro também receberão a impermeabilização 60cm acima do solo.

            Caso o arrimo ou os blocos baldrames fiquem abaixo do terreno deverá ser previsto mais uma fiada
de bloco impermeabilizado até a super�cie do terreno evitando o contato com a terra.

            As super�cies de concreto deverão estar limpas, secas, isentas de óleos, graxas e par�culas soltas
de qualquer natureza.

Aplicação

            A emulsão será preparada com a adição de água pura, se recomendada pelo fabricante, agitando-
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se a mistura de modo que fique homogênea.

            Após a regularização do baldrame, deve ser aplicado o primer. Após a secagem deve ser aplicada a
primeira demão da emulsão. Nesta demão, denominada "penetração", esfregar bem o material sobre o
alicerce.

            Aplicar uma primeira demão de penetração, esfregando o pincel ou a brocha sobre a super�cie e
procurando es�car o material o máximo possível.  A segunda demão aplica-se de forma farta, sempre
observando o intervalo mínimo entre demãos até que a película formada pela emulsão tenha 3 mm de
espessura. Liberar a área tratada somente após secagem total de no mínimo 24 horas, após a aplicação da
terceira e úl�ma demão.

            Em áreas ver�cais, para aumentar a aderência do reves�mento, pode-se pulverizar areia na ul�ma
demão do impermeabilizante antes da cura total do produto

            A quan�dade de camadas da emulsão e o processo execu�vo obedecerá ao disposto na Norma
NBR 9575/2010

            Nunca se deve queimar nem mesmo alisar a super�cie com desempenadeira de aço ou colher de
pedreiro.

Inspeção pela Contratada

            Os serviços deverão ser inspecionados pela CONTRATADA rigorosamente e realizado de acordo
com a prá�ca indicada neste memorial.

9.2  Argamassa Impermeável

            Serão u�lizados cimento Portland, areia e adi�vo impermeabilizante em traço especificado. O
cimento Portland deverá sa�sfazer às Normas do INMETRO e será armazenado sobre uma plataforma de
madeira, em local coberto e seco.

            A super�cie a ser impermeabilizada deverá se apresentar limpa isenta de corpos estranhos, sem
falhas, pedaços de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades serão tratadas, de
modo a  obter  uma super�cie  con�nua e  regular.  Os  cantos e  arestas  deverão ser  arredondados e  a
super�cie com caimento mínimo adequado, em direção aos coletores.

            A super�cie a ser impermeabilizada receberá um chapisco com cimento e areia no traço 1:3. A
argamassa impermeável será executada com cimento, areia peneirada e adi�vo impermeabilizante no
traço volumétrico 1:4. A proporção de adi�vo/água deverá obedecer às recomendações do fabricante.
            Após a “pega” do chapisco, será aplicada uma camada de argamassa impermeável, com espessura
máxima de 1 cm. Será aplicado novo chapisco nas condições descritas, após a “pega”, nova demão de
argamassa impermeável, com espessura de 2 cm, que será sarrafeada e desempenada com ferramenta de
madeira, de modo a dar acabamento liso. A cura úmida da argamassa será executada no mínimo durante
3 dias.

            Finalmente, após a cura, toda a super�cie receberá colmatagem com aplicação de uma demão de
�nta primária de imprimação e, em seguida, duas demãos de asfalto oxidado e quente, reforçada nos
cantos, arestas e em volta dos tubos com véu de fibra de vidro amarelo, de conformidade com o projeto e
a Norma NBR 9227.

Inspeção pela Contratada

Todas as etapas do processo execu�vo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela CONTRATADA, de
modo a verificar o preparo das super�cies e a aplicação das camadas de argamassa, de conformidade com
as especificações de projeto.  Após a “cura” da argamassa impermeável  e antes da colmatagem final,
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deverá ser executada a prova de água como teste final de impermeabilização.

            Eventuais falhas detectadas deverão ser reparadas na presença da Fiscalização.

10. DRENAGEM

            No aterro entre o muro de contenção, deverá ser colocada no sen�do transversal, uma camada de
filtro drenante com brita nº. 02 e 01, protegida por manta geotêx�l e areia media a fim de reter par�culas
sujeitas a forças hidrodinâmicas permi�ndo a passagem das águas pluviais e de infiltração.  Detalhes da
drenagem no projeto estrutural. Fornecimento e execução de drenos Chorume em tubos drenantes, pvc,
diam=100mm, envoltos em brita e geotex�l.

11 PREPARO DO TERRENO PARA PLANTIO DE GRAMA

11.1 Limpeza

            O  terreno  des�nado  ao  plan�o  será  inicialmente  limpo  de  todo  o  material  prejudicial  ao
desenvolvimento  e  manutenção  da  vegetação,  removendo-se  tocos,  materiais  não  biodegradáveis,
materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou cobertos por uma camada de
aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de se u�lizar o processo de aterro dos
entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo
da terra de plan�o na espessura especificada. A vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas
de plan�o. Fornecimento da terra vegetal conforme planilha de orçamento.

11.2 Detalhamento

            Conforme deliberação norma�va nº 69/10 do DN/COMAM, garan�da a faixa livre para pedestre
mínima. Em casos de passeio estreitos, o arvoredo poderá ter a forma de retângulo, resguardada a menor
dimensão de 60cm e área mínima de 1,00m². Quanto a escolha da espécie, seguir as normas do Comam,.
Seguir as medidas e os quan�ta�vos de árvores no projeto arquitetônico, inclusive executando a proteção
e o escoramento do plan�o das arvores.

12. LIMPEZA

            Após o término dos serviços acima especificados, proceder a limpeza do canteiro de obra. A
edificação deve ser deixada em condições de pronta u�lização.

            Deverá ser feito, periodicamente, desentulho da obra, mantendo-a sempre em perfeitas condições
de higiene, organização e limpeza, sendo esta obrigação da contratada.

            No ato do recebimento, será verificado se a obra se apresenta isenta de respingos de �ntas, restos
de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom visual e a qualidade dos serviços
acabados.

13. INSTRUÇÕES GERAIS

            A instalação de produtos equivalentes deverá ser precedida de consulta formal à administração
pública militar contratante, que avaliará a qualidade e a padronização esté�ca do material.

            A  contratada  deverá  fornecer  todos  os  subsídios  necessários  à  proteção individual  de  seus
trabalhadores e dos visitantes.

            Todos os produtos e processos norma�zados pela ABNT deverão seguir os preceitos da respec�va
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norma.

            Os  projetos,  planilha  e  memorial  descri�vo  são  documentos  complementares.  Dúvidas
relacionadas ao método execu�vo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou planilhas deverão ser
formalmente encaminhadas ao fiscal responsável pela execução dos serviços contratados que indicará
após consulta ao setor de engenharia da contratante o procedimento a ser executado.

13.1 Detalhamentos

            Todos  os  detalhamentos  necessários  ao  fornecimento  aplicado  dos  materiais  e  serviços
contratados poderão ser solicitados à Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL. Alguns detalhamentos
são parte integrante deste memorial e deverão ser observados para a execução dos serviços.

            Caso ocorra divergência entre a nota técnica e o memorial descri�vo a Contratada deverá realizar
contato com o engenheiro fiscal, representante da administração.

___________________________________________

Rodrigo Carvalho da Silva

Engenheiro Civil – CREA 160.094/D

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO CARVALHO DA SILVA, Usuário Externo, em
10/09/2021, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 30682051 e o código CRC 01A9A6BF.

Referência: Processo nº 1250.01.0004615/2021-84 SEI nº 30682051
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RELATÓRIO TÉCNICO  

SONDAGENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE 

SOLOS COM SPT - MÉTODO DE ENSAIO 

(DE CONFORMIDADE COM NBR 6484/2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divinópolis, 18 de setembro de 2018. 

 

A/C Fernanda Garcia Leão Reis Valadares 

Arquiteta 

 

 

Prezada, 

 

 Atendendo vossa solicitação, estamos apresentando os resultados das sondagens de simples 

reconhecimento de solos com SPT – Método do Ensaio. Neste relatório são apresentados os resultados 

obtidos na investigação do subsolo do referido terreno, indicando as características do solo das camadas, 

as posições dos níveis de água (se houver) e os respectivos níveis de resistência a penetração (Nspt) para 

os 3 (três) furos de sondagem executados, totalizando um total de 12 metros de investigação do 

subsolo, conforme boletins de sondagens anexo. 

 Dúvidas, estamos disponíveis para os devidos esclarecimentos que se façam necessários. 

 Sem mais para o momento. 

 Atenciosamente, 

 

 

__________________________________________________ 

SONDAR SOLOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 

Eng. Jamerson Ferreira Trindade – CREA: 123.738/D 

Contato: (37) 3213-5358 / (37) 9 9837-7244 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES  

 

DADOS DA CONTRATADA 

 

Razão Social: Sondar Solos Engenharia e Consultoria Ltda. 

CNPJ nº: 29.471.963/0001-55 

Endereço: Rua Itamarandiba, nº 370 – Bairro Bom Pastor, Divinópolis/MG. 

Contato: Escritório Central    (37) 3213-5358 

    Engº Dirceu José dos Santos Junior    (37) 9 8815-8813 

    Engº Jamerson Ferreira Trindade    (37) 9 9837-7244 

    Engº Ramon Pierre Diniz    (37) 9 9198-1563 

 

 

DADOS DO CONTRATANTE 

 

Nome: Arquitetura Fernanda Garcia Eireli 

CNPJ nº: 20.704.503/0001-55 

Endereço: Rua Paulo Frontin, nº 703, Bairro Centro, Sete Lagoas/MG 

CEP: 35700-049 

Contato: Fernanda Garcia Leão Reis Valadares 

Fone: (31) 9 9548-5575 

 

 

DADOS DA OBRA 

 

Endereço: Rua Mato Grosso, n° 1750, Bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG 

Serviços executados: Perfuração de 03 (três) furos de sondagens à percussão SPT. 

Representante da contratante: Fernanda Garcia Leão Reis Valadares 

Contato: (31) 9 9548-5575 

 

 

 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ANEXOS  

 2.1. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO DOS FUROS  

 2.2. PERFIS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO  

 2.3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

           2.4. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART  
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E:

SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: ARQUITETA FERNANDA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP1

14/09/2018

LOCAL: RUA MATO GROSSO 1750, AFONSO PENA,DIVINÓPOLIS-MG COTA: 100,00 COORD. N:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO INÍCIO: 14/09/2018 TÉRMINO:

SONDAGEM A PERCUSSÃO DO TIPO SPT, PARALISADO NA PROFUNDIDADE DE 04 METROS, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO CLIENTE.
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°:

SONDAR - SONDAGENS & CONSULTORIA - Rua do Comércio 35, Divinópolis - MG, CEP: 35500-038 - Fone: (37) 3213-5358

ANÁLISE:

18/09/2018

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR                                          

(37) 3213-5358 / (37) 9 8815-88131/100

FOLHA:

RAMOM / DIRCEU

4,00

TH

1,00

TC

10 20 30 40

ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA-SILTO-ARENOSA, MÉDIA, COR
VARIEGADA, PLÁSTICO, MÉDIO A RIJO

4,00

POR ORDEM DO(A) CONTRATANTE, A PERFURAÇÃO
FOI PARALISADA NA PROFUNDIDADE DE 4,00m.
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E:

SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: ARQUITETA FERNANDA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP2

14/09/2018

LOCAL: RUA MATO GROSSO 1750, AFONSO PENA,DIVINÓPOLIS-MG COTA: 106,50 COORD. N:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO INÍCIO: 14/09/2018 TÉRMINO:

SONDAGEM A PERCUSSÃO DO TIPO SPT, PARALISADO NA PROFUNDIDADE DE 04 METROS, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO CLIENTE.
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°:

SONDAR - SONDAGENS & CONSULTORIA - Rua do Comércio 35, Divinópolis - MG, CEP: 35500-038 - Fone: (37) 3213-5358

ANÁLISE:

18/09/2018

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR                                          

(37) 3213-5358 / (37) 9 8815-88131/100

FOLHA:

RAMOM / DIRCEU

4,00

TH

1,00

TC

10 20 30 40

ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA-SILTO-ARENOSA, MÉDIA, COR
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E:

SPT

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO COM SPT

NBR 6484/01
CLIENTE: ARQUITETA FERNANDA SONDAGEM À PERCUSSÃO SP3

14/09/2018

LOCAL: RUA MATO GROSSO 1750, AFONSO PENA,DIVINÓPOLIS-MG COTA: 112,00 COORD. N:

OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO INÍCIO: 14/09/2018 TÉRMINO:

SONDAGEM A PERCUSSÃO DO TIPO SPT, PARALISADO NA PROFUNDIDADE DE 04 METROS, DE ACORDO COM ORIENTAÇÃO DO CLIENTE.
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AMOSTRADOR:

Ø INTERNO = 34.9 mm       PESO: 65 Kg

Ø EXTERNO = 50.8 mm      ALTURA DE QUEDA: 75 cm            
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL

OBS.:

LEGENDAS:

DATA: TRABALHO N°:

SONDAR - SONDAGENS & CONSULTORIA - Rua do Comércio 35, Divinópolis - MG, CEP: 35500-038 - Fone: (37) 3213-5358

ANÁLISE:

18/09/2018

ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: DIRCEU JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR                                          

(37) 3213-5358 / (37) 9 8815-88131/100

FOLHA:

RAMOM / DIRCEU

4,00

TH

1,00

TC

10 20 30 40

ATERRO - A • SOLO ALUVIONAR - SA • SOLO COLUVIONAR - SC • SOLO FLUVIAL - SF • SOLO MARINHO - SM • SOLO RESIDUAL - SR

TRADO CAVADEIRA - TC • TRADO HELICOIDAL - TH • CIRCULAÇÃO DE ÁGUA - CA • REVESTIMENTO30 cm INICIAISI 30 cm FINAIS
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ARGILA ARENO SILTOSA COM PEDREGULHOS,
MATÉRIA ORGÂNICA, COR VARIEGADA,
PLÁSTICO, MÉDIO1,00

ARGILA SILTO ARENOSA COM PEDREGULHOS,
MÉDIA, COR VARIEGADA, POUCO PLÁSTICO,
MÉDIO

4,00

POR ORDEM DO(A) CONTRATANTE, A PERFURAÇÃO
FOI PARALISADA NA PROFUNDIDADE DE 4,00m.
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82,94

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO COM SPT - MÉTODO DE ENSAIO: 3 (TRÊS) FUROS, TOTALIZANDO 12

METROS LINEARES DE INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO.............................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/1

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

JAMERSON FERREIRA TRINDADE
1408209748

04.0.0000123738

ARQUITETURA FERNANDA GARCIA EIRELI

RUA PAULO FRONTIN

RUA MATO GROSSO

DIVINÓPOLIS
AFONSO PENA

MG

CENTRO
MGSETE LAGOAS

14/09/2018

INFRAESTRUTURA

ARQUITETURA FERNANDA GARCIA EIRELI

000703

001750

CNPJ: 20.704.503/0001-55

CNPJ: 20.704.503/0001-55

14201800000004767524

SONDAR SOLOS LTDA

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

CLUBE DE ENGENHARIA DE DIVINOPOLIS

ARQUITETURA FERNANDA GARCIA EIRELI

JAMERSON FERREIRA TRINDADE

-  A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
-  A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
  www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br
-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1408209748RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

14/09/2018 14/09/2018

75793

35700049

35500067

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$1.050,00.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:

GEOTECNIA, GEOTECNIA,

CNPJ: 20.704.503/0001-55

1.050,00

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 82,94 000000000464268817/09/2018

12.00

12.00

m

m

1 - ELABORAÇÃO

LAUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), SONDAGEM

2 - EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), SONDAGEM

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via do Profissional

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:



 

82,94

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO COM SPT - MÉTODO DE ENSAIO: 3 (TRÊS) FUROS, TOTALIZANDO 12

METROS LINEARES DE INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO.............................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço

Página 1/1

1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:

Contratante:

Logradouro:

Cidade:

Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

JAMERSON FERREIRA TRINDADE
1408209748

04.0.0000123738

ARQUITETURA FERNANDA GARCIA EIRELI

RUA PAULO FRONTIN

RUA MATO GROSSO

DIVINÓPOLIS
AFONSO PENA

MG

CENTRO
MGSETE LAGOAS

14/09/2018

INFRAESTRUTURA

ARQUITETURA FERNANDA GARCIA EIRELI

000703

001750

CNPJ: 20.704.503/0001-55

CNPJ: 20.704.503/0001-55

14201800000004767524

SONDAR SOLOS LTDA

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

CLUBE DE ENGENHARIA DE DIVINOPOLIS

ARQUITETURA FERNANDA GARCIA EIRELI

JAMERSON FERREIRA TRINDADE

-  A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
-  A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
  www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br
-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1408209748RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

14/09/2018 14/09/2018

75793

35700049

35500067

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$1.050,00.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:

GEOTECNIA, GEOTECNIA,

CNPJ: 20.704.503/0001-55

1.050,00

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 82,94 000000000464268817/09/2018

12.00

12.00

m

m

1 - ELABORAÇÃO

LAUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), SONDAGEM

2 - EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), SONDAGEM

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via da Obra/Serviço

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:



 

82,94

EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO COM SPT - MÉTODO DE ENSAIO: 3 (TRÊS) FUROS, TOTALIZANDO 12

METROS LINEARES DE INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO.............................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................

ENGENHEIRO CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço
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1. Responsáv el Técnico

2. Dados do Contrato

3. Dados da Obra/Serv iço

Título prof issional: RNP:

Registro:
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Logradouro:
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Contrato:

Valor:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Celebrado em:

Tipo de contratante:

Logradouro:

Cidade:

Nº:

Bairro:

UF: CEP:

Data de início: Previsão de término:

Finalidade:

Empresa contratada: Registro:

JAMERSON FERREIRA TRINDADE
1408209748

04.0.0000123738

ARQUITETURA FERNANDA GARCIA EIRELI

RUA PAULO FRONTIN

RUA MATO GROSSO

DIVINÓPOLIS
AFONSO PENA

MG

CENTRO
MGSETE LAGOAS

14/09/2018

INFRAESTRUTURA

ARQUITETURA FERNANDA GARCIA EIRELI

000703

001750

CNPJ: 20.704.503/0001-55

CNPJ: 20.704.503/0001-55

14201800000004767524

SONDAR SOLOS LTDA

Proprietário:

5. Observ ações

6. Declarações

7. Entidade de Classe

8. Assinaturas

9. Inf ormações

Declaro serem v erdadeiras as inf ormações acima

_______________________, _____ de ____________________ de _______

CLUBE DE ENGENHARIA DE DIVINOPOLIS

ARQUITETURA FERNANDA GARCIA EIRELI

JAMERSON FERREIRA TRINDADE

-  A ART  é válida somente quando  quitada, mediante apresentação  do comprovante
do  pagamento ou conferência no site do Crea.
-  A au tenticidade deste documento pode ser verificada no site
  www.crea- mg.org.br ou www.confea.org.br
-  A  guarda  da  via  assinada  da  ART  será de responsabilidade do  profissional e do
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.crea-mg.org.br | 0800.0312732

1408209748RNP:

PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

14/09/2018 14/09/2018

75793

35700049

35500067

VALOR  DA  OBRA:  R$  R$1.050,00.  ÁREA  DE  ATUAÇÃO:

GEOTECNIA, GEOTECNIA,

CNPJ: 20.704.503/0001-55

1.050,00

Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Valor da ART: 82,94 000000000464268817/09/2018

12.00

12.00

m

m

1 - ELABORAÇÃO

LAUDO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), SONDAGEM

2 - EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO, OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL), SONDAGEM

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

Via do Contratante

4. Ativ idade Técnica

Após a conclusão das ativ idades técnicas o prof issional dev erá proceder a baixa desta ART

Quantidade: Unidade:
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PROCESSO Nº 1250.01.0004615/2021-84

ANEXO X - ART MURO
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Quadro de Composição do Investimento - QCI Grau de Sigilo

Operações de Financiamento #00

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF Programa Ação/Modalidade Fonte de Recursos

Proponente/Tomador/Ag. Promotor Município/UF Empreendimento (nome/apelido)

Discriminação Total Contrapartida

Meta Quant. Unid. R$ % R$ %  R$ FIN ou FIS

1.

1.1 1 Unid. 3.813,76 100,00% 0,00 3.813,76                       

1.2 1 Unid. 82.598,14 100,00% 0,00 82.598,14                     

1.3 1 Unid. 1.100,03 100,00% 0,00 1.100,03                       

1.4 1 Unid. 29.132,72 100,00% 0,00 29.132,72                     

1.5 1 Unid. 1.026,34 100,00% 0,00 1.026,34                       

1.6 1 Unid. 8.522,52 100,00% 0,00 8.522,52                       

1.7 1 Unid. 5.166,36 100,00% 0,00 5.166,36                       

1.8 1 Unid. 131.350,03 100,00% 0,00 131.350,03                   

2. 1 Unid. 38.914,40 100,00% 0,00 38.914,40                     

3. 1 Unid. 103.098,73 100,00% 0,00 103.098,73                   

4. 1 Unid. 343.288,68 100,00% 0,00 343.288,68                   

5. 1 Unid. 53.744,27 100,00% 0,00 53.744,27                     

6. 1 Unid. 34.385,92 100,00% 0,00 34.385,92                     

7. 1 Unid. 295.800,36 100,00% 0,00 295.800,36                   

8. 1 Unid. 495.561,12 100,00% 0,00 495.561,12                   

9. 1 Unid. 43.854,76 100,00% 0,00 43.854,76                     

10. 1 Unid. 81.405,50 100,00% 0,00 81.405,50                     

11. 1 Unid. 32.640,35 100,00% 0,00 32.640,35                     

12. 1 Unid. 15.835,13 100,00% 0,00 15.835,13                     

13. 1 Unid. 7.534,80 100,00% 0,00 7.534,80                       

14. 1 Unid. 3.634,65 100,00% 0,00 3.634,65                       

15. 1 Unid. 84.845,07 100,00% 0,00 84.845,07                     

16. 1 Unid. 1.257,41 100,00% 0,00 1.257,41                       

17. 1 Unid. 12.189,00 100,00% 0,00 12.189,00                     

Total 1.910.700,05               100,00% -                              0,00% 1.910.700,05               

,

Local

Representante Tomador/Agente Promotor

Nome:

Cargo:

Tipo de contrapartida: FIN = Financeira; FIS = Física

REVESTIMENTO

LIMPEZA

DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE 

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

Valor ContrapartidaValor Financiamento

Descrição

DIVINÓPOLIS / MG

ANDAIME METÁLICO TUBULAR

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

TAPUMES

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ORIENTAÇÃO 

PINTURA

ELEVAÇÃO

SINALIZAÇAO

FUNDAÇÃO

Data

DIVINÓPOLIS

LOCAÇÃO DE OBRA

TUBULAÇÃO ELÉTRICA

SERRALHERIA

TRABALHOS EM TERRA 

DRENAGEM

PASSEIO

PLACA DE INAUGURAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO

MATERIAL DRENANTE

ESTRUTURA

ARMAÇÃO

27.489 v001 micro 1



Proponente Nº do Contrato de Repasse - OGU

SICONV:

Empreendimento ( Nome/Apelido) Municipio UF

Divinópolis - MG MG

Programa Gestor (Ministério) Data-Base (mês de referência) ART/RRT do Responsável

Regime de execução das obras: BDI = 1,3098           ACD  TCU 2622 a

CÓDIGO SEQ UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL TOTAL DO ITEM %

01. INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

01.01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 3.813,76                                  0,20%

01.01.01 ESP CPU01

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS

EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS

URBANOS

UN 1,00 2.911,71               2.911,71                           3.813,76               3.813,76               

01.02 CANTEIRO DE OBRA 82.598,14                               4,32%

01.02.01 SINAPI 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.

M2 18,15 871,61                  15.819,72                        1.141,63               20.720,58             

01.02.02 SINAPI 93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

M2 14,52 834,11                  12.111,28                        1.092,52               15.863,39             

01.02.03 SINAPI 93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. 

M2 18,15 985,89                  17.893,90                        1.291,32               23.437,46             

01.02.04 SINAPI 93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E

EQUIPAMENTOS. 

M2 18,15 512,13                  9.295,16                           670,79                   12.174,84             

01.02.05 SINAPI 93582
EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO

INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
M2 30,00 246,31                  7.389,30                           322,62                   9.678,60               

01.02.06 SETOP ED-16660 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 184,07                  552,21                               241,09                   723,27                   

01.03 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1.100,03                                  0,06%

01.03.01 SETOP IIO-LIG-005 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00 313,28                  313,28                               410,33                   410,33                   

01.03.02 SETOP ED-50151
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA

UN 1,00 526,57                  526,57                               689,70                   689,70                   

01.04 TAPUMES 29.132,72                               1,52%

01.04.01 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 155,00 124,37                  19.277,35                        162,90                   25.249,50             

01.04.02 SETOP IIO-TAP-040 REMANEJAMENTO DE TAPUME M2 418,00 7,09                       2.963,62                           9,29                        3.883,22               

01.05 SINALIZAÇAO 1.026,34                                  0,05%

01.05.01 SUDECAP 01.11.02 PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM UNXMÊ 24,00 9,74                       233,76                               12,76                      306,24                   

01.05.02 SUDECAP 01.11.04 PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 UNXMÊ 24,00 11,34                     272,16                               14,85                      356,40                   

01.05.03 SUDECAP 01.11.07 CONE EM PVC H= 75 CM UN 10,00 27,77                     277,70                               36,37                      363,70                   

01.06 LOCAÇÃO DE OBRA 8.522,52                                  0,45%

01.06.01 SETOP LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 899,00 7,24                       6.508,76                           9,48                        8.522,52               

01.07 ANDAIME METÁLICO TUBULAR 5.166,36                                  0,27%

01.07.01 SETOP ED-9076

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE

(LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E

DESMONTAGEM

M/MES 138,00 12,00                     1.656,00                           15,72                      2.169,36               

01.07.02 SETOP ED-9077
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE

(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
M 324,00 7,06                       2.287,44                           9,25                        2.997,00               

01.08
ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ORIENTAÇÃO DESCRITA NO

MEMORIAL DESCRITIVO.
131.350,03                             6,87%

01.08.01 ESP CPU04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 100.282,51          100.282,51                      131.350,03          131.350,03          

02. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 38.914,40                               2,04%

02.01 SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 59,41 37,21                     2.210,65                           48,74                      2.895,64               

02.02 SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES -COM EQUIPAMENTO

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M3 12,66 89,73                     1.135,98                           117,53                   1.487,93               

02.03 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M3 18,08 206,96                  3.741,84                           271,08                   4.901,13               

02.04 CPU02
DEMOLIÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO - COM

EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
M3 69,78 117,06                  8.168,45                           153,33                   10.699,37             

02.05 SETOP TRA-MAO-005
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE

MÃO DMT <= 50 M
M3 287,87 28,20                     8.117,93                           36,94                      10.633,92             

02.06 SETOP TRA-CAÇ-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 287,87 22,00                     6.333,14                           28,82                      8.296,41               

03. TRABALHOS EM TERRA 103.098,73                             5,40%

03.01 SETOP TER-ESC-015
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

M3 775,47 3,30                       2.559,05                           4,32                        3.350,03               

03.02 SETOP TRA-CAM-015

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO

2KM<DMT<=5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)

M3XKM 9.305,64 3,33                       30.987,78                        4,36                        40.572,59             

03.03 SETOP TRA-MAO-005
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE

MÃO DMT <= 50 M
M3 775,47 28,20                     21.868,25                        36,94                      28.645,86             

03.04 SETOP TER-ATE-010 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 775,47 30,06                     23.310,63                        39,37                      30.530,25             

04. FUNDAÇÃO

04.01 ESTACA TRADO MECANIZADO 118.377,97                             6,20%

04.01.01 SETOP FUN-TRA-026 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO UN 1,00 1.500,00               1.500,00                           1.964,70               1.964,70               

04.01.02 SETOP FUN-TRA-055
PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM

M 584,00 47,50                     27.740,00                        62,22                      36.336,48             

04.01.03 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 106,05 365,13                  38.722,04                        478,25                   50.718,41             

04.01.04 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 106,05 152,02                  16.121,72                        199,12                   21.116,68             

04.01.05 SETOP TRA-MAO-005
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE

MÃO DMT <= 50 M
M3 125,33 28,20                     3.534,31                           36,94                      4.629,69               

04.01.06 SETOP TRA-CAÇ-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 125,33 22,00                     2.757,26                           28,82                      3.612,01               

04.02 BLOCOS, CINTAS E ARRIMO 224.910,71                             11,77%

04.02.01 SETOP TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 210,24 47,94                     10.078,91                        62,79                      13.200,97             

04.02.02 SINAPI 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/20206
M2 198,58 4,33                       859,85                               5,67                        1.125,95               

04.02.03 CPU

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIOS EM CONCRETO COM FCK

DE 25MPA ,ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA

PARA ASSENTAMENTO 

M2 537,86 134,89                  72.551,94                        176,68                   95.029,10             

04.02.04 SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_06/2017

M2 493,88 70,99                     35.060,54                        92,98                      45.920,96             

04.02.05 SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

AF_07/2016

M3 9,93 286,07                  2.840,68                           374,69                   3.720,67               

04.02.06 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 77,52 365,13                  28.304,88                        478,25                   37.073,94             

04.02.07 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 87,45 152,02                  13.294,15                        199,12                   17.413,04             

04.02.08 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 106,54 33,84                     3.605,31                           44,32                      4.721,85               

04.02.09 SETOP TRA-MAO-005
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE

MÃO DMT <= 50 M
M3 101,95 28,20                     2.874,99                           36,94                      3.766,03               

04.02.10 SETOP TRA-CAÇ-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 101,95 22,00                     2.242,90                           28,82                      2.938,20               

05. IMPERMEABILIZAÇÃO 53.744,27                               2,81%

05.01 SETOP IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 576,98 18,25                     10.529,89                        23,90                      13.789,82             

05.02 SINAPI 98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA /

MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER 

(MAV). AF_06/2018

M2 782,50 33,52                     26.229,40                        43,90                      34.351,75             

05.03 SINAPI 73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 782,50 5,47                       4.280,28                           7,16                        5.602,70               

06. MATERIAL DRENANTE 34.385,92                               1,80%

06.01 COPASA 65004183
DRENAGEM COM TUBOS PEAD PERFURADOS, DIÂMETRO = 100 MM

M 155,00 29,31                     4.543,05                           38,39                      5.950,45               

06.02 COPASA 65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 141,00 153,97                  21.709,77                        201,67                   28.435,47             

07. ESTRUTURA 295.800,36                             15,48%

07.01 SINAPI 92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA,

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 383,30 94,80                     36.336,84                        124,17                   47.594,36             

07.02 SINAPI 92455

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO

COM GARFO DE MADE IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 1.134,59 106,00                  120.266,54                      138,84                   157.526,48          

07.03 SINAPI 94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 133,87 365,13                  48.879,95                        478,25                   64.023,33             

07.04 SINAPI 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 133,87 152,02                  20.350,92                        199,12                   26.656,19             

08. ARMAÇÃO 495.561,12                             25,94%

08.01 SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 6.121,99 17,15                     104.992,13                      22,46                      137.499,90          

08.02 SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.402,08 16,30                     22.853,90                        21,35                      29.934,41             

08.03 SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 2.267,70 15,42                     34.967,93                        20,20                      45.807,54             

08.04 SINAPI 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 4.444,93 13,85                     61.562,28                        18,14                      80.631,03             

08.05 SINAPI 96547
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 13.113,67 11,74                     153.954,49                      15,38                      201.688,24          

09. ELEVAÇÃO 43.854,76                               2,30%

09.01 SINAPI 87449

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 424,10 67,20                     28.499,52                        88,02                      37.329,28             

11.03 SUDECAP 21.12.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPÉU DE MURO EM CONCRETO

PRÉ-MOLDADO, COM PINGADEIRAS LARG.= 20CM.
M 282,00 17,67                     4.982,94                           23,14                      6.525,48               

10. REVESTIMENTO 81.405,50                               4,26%

10.01 SINAPI 87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 1.805,00 5,20                       9.386,00                           6,81                        12.292,05             

10.02 SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM

PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE

25 MM. AF_06/2014

M2 1.805,00 29,23                     52.760,15                        38,29                      69.113,45             

11. PINTURA 32.640,35                               1,71%

11.01 SINAPI 88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
M2 1.805,00 2,53                       4.566,65                           3,31                        5.974,55               

11.02 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1.805,00 11,13                     20.089,65                        14,58                      26.316,90             

11.03 SINAPI 100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO).

AF_01/2020

M2 15,00 17,76                     266,40                               23,26                      348,90                   

12. SERRALHERIA 15.835,13                               0,83%

12.01 COPASA 650023967
CERCA CONCERTINA CLIPADA, GALVANIZADA DIAMETRO DA ESPIRAL

DE 450 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 285,00 34,00                     9.690,00                           44,53                      12.691,05             

12.02 SETOP ED-50985
PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO

M2 7,50 320,06                  2.400,45                           419,21                   3.144,08               

13. DRENAGEM 7.534,80                                  0,39%

13.01 SETOP DRE-CAN-005
CANALETA TIPO 2 - D = 300 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO,

PADRÃO DEER-MG
M 115,00 50,02                     5.752,30                           65,52                      7.534,80               

14 TUBULAÇÃO ELÉTRICA 3.634,65                                  

14.01 SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF12/2015

M 285,00 7,55                       2.151,75                           9,89                        2.818,65               

14.02 SINAPI 91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 30,00 20,77                     623,10                               27,20                      816,00                   

15. PASSEIO 84.845,07                               4,44%

15.01 SETOP TER-REG-010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA

VIBRATÓRIA
M2 570,00 2,47                       1.407,90                           3,24                        1.846,80               

15.02 SETOP URB-PAS-015 LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO M3 57,00 16,21                     923,97                               21,23                      1.210,11               

15.03 SINAPI 94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2 570,00 101,50                  57.855,00                        132,94                   75.775,80             

15.04 SUDECAP 15.22.11
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM, TATIL EM COR

AMARELA/VERMELHA
M2 57,00 80,53                     4.590,21                           105,48                   6.012,36               

16. PLACA DE INAUGURAÇÃO 1.257,41                                  0,07%

16.01 CPU

PLACA DE INAUGURAÇAO EM AÇO INOX 60 X 80 CM, GRAVADA EM

BAIXO RELEVO NO PROCESSO DE CORROSÃO COM PINTURA

AUTOMOTIVA COM A ARTE NAS SUAS RESPECTIVAS CORES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 960,00                  960,00                               1.257,41               1.257,41               

17 LIMPEZA 12.189,00                               0,64%

17.01 SETOP LIM-PER-010
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS

MÊS 6,00 1.551,00               9.306,00                           2.031,50               12.189,00             

QUANT CUSTO SEM BDI CUSTO COM BDI

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO 

Setor Público - REPASSE

VALORES (R$)

DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE 

março-2021

ITEM FONTE

CÓDIGO DE 

REFERÊNCIA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

UN 

Empreitada Global Empreitada a preços unitários Administração direta 
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Cronograma Físico-Financeiro - CFF Grau de Sigilo Grau de Sigilo Grau de Sigilo

Operações de Financiamento #00 #00 #00

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF Proponente/Tomador/Ag. Promotor Município/UF Empreendimento (nome/apelido) Município/UF Empreendimento (nome/apelido) Município/UF Empreendimento (nome/apelido)

Programa Ação/Modalidade Data início obras/serviços N.º Parcelas Data vigência Data início obras/serviços N.º Parcelas Data vigência Data início obras/serviços N.º Parcelas Data vigência

6 6 6
0

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12

R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1. -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                   -                             -                             -                             -                             -                             

1.1 3.813,76                   0,20% 50,00 50,00                         50,00                         50,00                         50,00                         50,00 100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

1.2 82.598,14                 4,32% 100,00 100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

1.3 1.100,03                   0,06% 100,00 100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

1.4 29.132,72                 1,52% 10,00 10,00                         20,00 30,00                         20,00 50,00                         20,00 70,00                         20,00 90,00                         10,00 100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

1.5 1.026,34                   0,05% 10,00 10,00                         20,00 30,00                         20,00 50,00                         20,00 70,00                         20,00 90,00                         10,00 100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

1.6 8.522,52                   0,45% 10,00 10,00                         30,00 40,00                         30,00 70,00                         30,00 100,00                      100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

1.7 5.166,36                   0,27% 20,00 20,00                         20,00 40,00                         30,00 70,00                         30,00 100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

1.8 131.350,03               6,87% -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                                   -                             -                             -                             -                             -                             

2. 38.914,40                 2,04% 25,00 25,00                         25,00 50,00                         25,00 75,00                         25,00 100,00                      100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

3. 103.098,73               5,40% 15,00 15,00                         25,00 40,00                         25,00 65,00                         25,00 90,00                         10,00 100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

4. 343.288,68               17,97% 10,00 10,00                         20,00 30,00                         25,00 55,00                         25,00 80,00                         20,00 100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

5. 53.744,27                 2,81% -                             20,00 20,00                         25,00 45,00                         25,00 70,00                         30,00 100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

6. 34.385,92                 1,80% -                             20,00 20,00                         25,00 45,00                         25,00 70,00                         30,00 100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

7. 295.800,36               15,48% -                             25,00 25,00                         25,00 50,00                         25,00 75,00                         25,00 100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

8. 495.561,12               25,94% 5,00 5,00                           30,00 35,00                         30,00 65,00                         30,00 95,00                         5,00 100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

9. 43.854,76                 2,30% -                             20,00 20,00                         25,00 45,00                         25,00 70,00                         25,00 95,00                         5,00 100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

10. 81.405,50                 4,26% -                             -                             20,00 20,00                         40,00 60,00                         40,00 100,00                      100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

11. 32.640,35                 1,71% -                             -                             15,00 15,00                         25,00 40,00                         30,00 70,00                         30,00 100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

12. 15.835,13                 0,83% -                             -                             -                             -                             -                             100,00 100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

13. 7.534,80                   0,39% -                             -                             -                             -                             60,00 60,00                         40,00 100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

14. 3.634,65                   0,19% -                             20,00 20,00                         25,00 45,00                         25,00 70,00                         25,00 95,00                         5,00 100,00                      100,00                            

15. 84.845,07                 4,44% -                             -                             -                             -                             40,00 40,00                         60,00 100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

16. 1.257,41                   0,07% -                             -                             -                             -                             -                             100,00 100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

17. 12.189,00                 0,64% 10,00 10,00                         20,00 30,00                         20,00 50,00                         20,00 70,00                         20,00 90,00                         10,00 100,00                      100,00                            100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      100,00                      

Total (%): 9,16                       -                             2.250,00               -                             9.675,00               -                             19.250,00             -                             24.050,00             -                             12.650,00                   -                             -                         -                                   -                         -                             -                         -                             -                         -                             -                         -                             -                         -                             

Total (R$): 1.910.700,05            100,00% 174.992,44           174.992,44               364.929,73           539.922,17               411.085,57           951.007,75               430.630,71           1.381.638,45           308.746,78           1.690.385,23           88.964,79                   1.779.350,02           -                         1.779.350,02                 -                         1.779.350,02           -                         1.779.350,02           -                         1.779.350,02           -                         1.779.350,02           -                         1.779.350,02           

Local Data

0
Representante Tomador/Agente PromotorRepresentante Tomador/Agente Promotor

0
Representante Tomador/Agente Promotor

DIVINÓPOLIS

ANDAIME METÁLICO TUBULAR

ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ORIENTAÇÃO DESCRITA NO MEMORIAL DESCRITIVO.

00/01/1900

ESTRUTURA

PINTURA

TUBULAÇÃO ELÉTRICA

ARMAÇÃO

Meta

0

MATERIAL DRENANTE

PASSEIO

LIMPEZA

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

DRENAGEM

REVESTIMENTO

SERRALHERIA

SINALIZAÇAO

LOCAÇÃO DE OBRA

IMPERMEABILIZAÇÃO

00/01/00

Discriminação

FUNDAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

CANTEIRO DE OBRA 

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE DIVINÓPOLIS / MG

0 0 00/01/0000/01/00

DIVINÓPOLIS / MG0

PLACA DE INAUGURAÇÃO

0 DIVINÓPOLIS / MG

00/01/00

TAPUMES

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE 

ELEVAÇÃO

TRABALHOS EM TERRA 

27.489 v001 micro 1



Grau de Sigilo

Operações de Financiamento

Nº Contrato CAIXA/ SIAPF Proponente/Tomador/Ag. Promotor

Município/UF Empreendimento (nome/apelido)

Programa Ação/Modalidade Fonte de Recursos

Término da carência A liberar

Valor do Investimento Financiamento Contrapartida

Desembolsos

Referência Financiamento Contrapartida

Mês Ano Valor em R$ Valor em R$

Total por exercício

Ano Valor Financiamento % Valor contrapartida %

0

Local Data Representante Tomador/Agente Promotor

Observações:

DIVINÓPOLIS 00/01/1900

1 - Os campos Referência e Desembolso indicam a origem dos recursos a serem alocados ao(s) projeto(s), os percentuais de

participação de cada entidade no financiamento e os valores a serem desembolsados mensalmente.

%

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00

Reprogramação

%

R$ 1.910.700,05 R$ 1.910.700,05 R$ 0,00

DIVINÓPOLIS / MG

Cronograma inicial

       /          /          Valor liberado até

0 0

Cronograma de Desembolso                               

R$ 1.910.700,05

#00

DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE 

0

R$ 0,00 R$ 0,00

27.489 v001 micro 8



TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central AC 4,00% - 3,00% 4,00% 5,50%

Seguro e Garantia SG 1,00% - 0,80% 0,80% 1,00%

Risco R 1,27% - 0,97% 1,27% 1,27%

Despesas Financeiras DF 1,39% - 0,59% 1,23% 1,39%

Lucro L 7,40% - 6,16% 7,40% 8,96%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

Tributos (ISS, variável de acordo com o município) ISS 3,50% - 0,00% 2,50% 5,00%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou

4,5% - Desoneração) CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI SEM desoneração

(Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 24,63% OK 20,34% 22,12% 25,00%

BDI COM desoneração BDI DES 30,98% OK

BDI.DES = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)  - 1

Observações:

BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - SOBRE SERVIÇOS (OBRAS)

OBJETO: DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE DA 7ªRPM

Construção e Reforma de Edifícios Sim

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 70%, com a respectiva

alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que 

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,50%

Itens

Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

(1-CP-ISS-CRPB)



Favor preencher UF

MG

DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE DA 7ªRPM

CPU01

SERVIÇO

UNIDADE

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E CANTEIRO

DE OBRAS (0,20% DO VALOR DA OBRA) VB 0,002                   1.455.853,26                          2.911,71

CPU01 TOTAL 2911,71

CPU02

SERVIÇO

UNIDADE

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000                   14,11                                        28,22

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,210                   19,64                                        4,12

SETOP MATED- 11962

PONTEIRO PARA ROMPEDOR (COMPRIMENTO: 160 MM /

DIÂMETRO DA SEÇÃO: 32 MM) UN 0,080                   108,45                                      8,68

SETOP MATED-11200

COMPRESSOR DE AR DIESEL REBOCAVEL 250 A 275PCM

H 4,000                   11,93                                        47,72

SETOP MATED- 11201

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG,

COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 H 12,000                 2,36                                           28,32

CPU02 TOTAL 117,06

CPU03

SERVIÇO

UNIDADE

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000                   14,11                                        14,11

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000                   19,64                                        19,64

SETOP ALV-BLO-045

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO,

ESP.19CM, (FBK4,5MPA), PARA REVESTIMETNO, INCLUSIVE

ARGAMASSA M2 1,000                   63,98                                        63,98

SINAPI 94965  CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ M3 0,102                   365,13                                      37,16

CPU03 TOTAL 134,89

CPU04

SERVIÇO

UNIDADE

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

COT

PLACA DE INAUGURAÇAO EM AÇO INOX 60 X 80 CM,

GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO PROCESSO DE CORROSÃO

COM PINTURA AUTOMOTIVA COM A ARTE NAS SUAS

RESPECTIVAS CORES UN 1,000                   960,00                                      960,00

CPU04 TOTAL 960,00

CPU05

SERVIÇO

UNIDADE

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE UNITÁRIO TOTAL

SINAPI 93565

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES - (4h/dia) MÊS 2,726                   14.323,37                                39.041,41

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS MÊS 6,000                   7.073,68                                  42.442,08

SINAPI 93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6,000                   3.133,17                                  18799,02

CPU05 TOTAL 100.282,51          

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PROPONENTE

 MUNICÍPIO 

EMPREENDIMENTO ( NOME/APELIDO) DIVINÓPOLIS

REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:

EMPREITADA A PREÇO UNITÁRIO DESONERADO

Nº DO CONTRATO DE REPASSE - OGU

Favor preencher

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - 0,20% DO VALOR DA OBRA

UN

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

DEMOLIÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO 

M3

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIOS SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 25MPA ,ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO,

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

Arquiteta - CAU 111.232-5

M2

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

M2

_________________________________________________________________________

Fernanda Garcia Leão Reis Valadares

COMPOSIÇÃO DE CUSTO

PLACA DE INAUGURAÇAO EM AÇO INOX 60 X 80 CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO PROCESSO DE CORROSÃO COM PINTURA

AUTOMOTIVA COM A ARTE NAS SUAS RESPECTIVAS CORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN
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DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE DIVINÓPOLIS MG

DESONERADO

CÓDIGO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

 PREÇO 

UNITÁRIO

(COM BDI) 

 PREÇO TOTAL

(COM BDI) 
% % ACUM.

96547

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 13.113,67 15,38 201.688,24 10,56% 10,56%

92455

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE

MADE IRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES.

AF_09/2020 M2 1.134,59 138,84 157.526,48 8,24% 18,80%

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 317,44 478,25 151.815,68 7,95% 26,75%

96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 6.121,99 22,46 137.499,90 7,20% 33,94%

CPU04 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 131.350,03 131.350,03 6,87% 40,82%

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIOS EM CONCRETO COM FCK DE 25MPA

,ESP.19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M2 537,86 176,68 95.029,10 4,97% 45,79%

96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 4.444,93 18,14 80.631,03 4,22% 50,01%

94994

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8

CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 570,00 132,94 75.775,80 3,97% 53,98%

87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 M2 1.805,00 38,29 69.113,45 3,62% 57,59%

92873

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 M3 327,37 199,12 65.185,91 3,41% 61,00%

TRA-MAO-005

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50

M M3 1.290,62 36,94 47.675,50 2,50% 63,50%

92415

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA,

2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 M2 383,30 124,17 47.594,36 2,49% 65,99%

96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 M2 493,88 92,98 45.920,96 2,40% 68,39%

96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM

- MONTAGEM. AF_06/2017 KG 2.267,70 20,20 45.807,54 2,40% 70,79%

TRA-CAM-015

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO

2KM<DMT<=5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) M3XKM 9.305,64 4,36 40.572,59 2,12% 72,92%

87449

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM

(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 M2 424,10 88,02 37.329,28 1,95% 74,87%

FUN-TRA-055 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM M 584,00 62,22 36.336,48 1,90% 76,77%

98556

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA

ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018 M2 782,50 43,90 34.351,75 1,80% 78,57%

TER-ATE-010 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 775,47 39,37 30.530,25 1,60% 80,17%

96544

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3

MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 1.402,08 21,35 29.934,41 1,57% 81,73%

65000232 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 141,00 201,67 28.435,47 1,49% 83,22%

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.805,00 14,58 26.316,90 1,38% 84,60%

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 155,00 162,90 25.249,50 1,32% 85,92%

93207

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. M2 18,15 1.291,32 23.437,46 1,23% 87,15%

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. M2 18,15 1.141,63 20.720,58 1,08% 88,23%

93208

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 M2 14,52 1.092,52 15.863,39 0,83% 89,06%

TRA-CAÇ-015 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 515,15 28,82 14.846,62 0,78% 89,84%

IMP-PIN-005 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS M2 576,98 23,90 13.789,82 0,72% 90,56%

TER-ESC-035 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 210,24 62,79 13.200,97 0,69% 91,25%

650023967

CERCA CONCERTINA CLIPADA, GALVANIZADA DIAMETRO DA ESPIRAL DE 450 MM -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 285,00 44,53 12.691,05 0,66% 91,92%

87893

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO MANUAL. AF_06/2014 M2 1.805,00 6,81 12.292,05 0,64% 92,56%

CURVA ABC
PROPONENTE

EMPREENDIMENTO ( NOME/APELIDO)

REGIME DE EXECUÇÃO DAS OBRAS:
EMPREITADA A PREÇO UNITÁRIO
Nº DO CONTRATO DE REPASSE - OGU
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LIM-PER-010 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - 01 SERVENTEX 4 HORAS DIÁRIAS MÊS 6,00 2.031,50 12.189,00 0,64% 93,20%

93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. M2 18,15 670,79 12.174,84 0,64% 93,83%

DEMOLIÇÃO DE MURO EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO - COM EQUIPAMENTO

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 69,78 153,33 10.699,37 0,56% 94,39%

93582

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 M2 30,00 322,62 9.678,60 0,51% 94,90%

LOC-OBR-005 LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) M2 899,00 9,48 8.522,52 0,45% 95,35%

DRE-CAN-005

CANALETA TIPO 2 - D = 300 MM, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, PADRÃO DEER-MG

M 115,00 65,52 7.534,80 0,39% 95,74%

21.12.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPÉU DE MURO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, COM PINGADEIRAS LARG.= 20CM. M 282,00 23,14 6.525,48 0,34% 96,08%

15.22.11

PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA

M2 57,00 105,48 6.012,36 0,31% 96,40%

88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS. AF_06/2014 M2 1.805,00 3,31 5.974,55 0,31% 96,71%

65004183 DRENAGEM COM TUBOS PEAD PERFURADOS, DIÂMETRO = 100 MM M 155,00 38,39 5.950,45 0,31% 97,02%

73881/1 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2 M2 782,50 7,16 5.602,70 0,29% 97,31%

97627

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO,

INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 18,08 271,08 4.901,13 0,26% 97,57%

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 106,54 44,32 4.721,85 0,25% 97,82%

IIO-TAP-040 REMANEJAMENTO DE TAPUME M2 418,00 9,29 3.883,22 0,20% 98,02%

CPU01

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM

CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS UN 1,00 3.811,24 3.811,24 0,20% 98,22%

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA

1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 9,93 374,69 3.720,67 0,19% 98,42%

TER-ESC-015 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 775,47 4,32 3.350,03 0,18% 98,59%

ED-50985 PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO M2 7,50 419,21 3.144,08 0,16% 98,76%

ED-9077

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE

ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 324,00 9,25 2.997,00 0,16% 98,91%

97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 59,41 48,74 2.895,64 0,15% 99,06%

91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF12/2015 M 285,00 9,89 2.818,65 0,15% 99,21%

ED-9076

FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO),

INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM M/MES 138,00 15,72 2.169,36 0,11% 99,32%

FUN-TRA-026 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO UN 1,00 1.964,70 1.964,70 0,10% 99,43%

TER-REG-010 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA M2 570,00 3,24 1.846,80 0,10% 99,52%

97629

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES -COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE

AFASTAMENTO M3 12,66 117,53 1.487,93 0,08% 99,60%

PLACA DE INAUGURAÇAO EM AÇO INOX 60 X 80 CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO NO

PROCESSO DE CORROSÃO COM PINTURA AUTOMOTIVA COM A ARTE NAS SUAS

RESPECTIVAS CORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 1.257,41 1.257,41 0,07% 99,67%

URB-PAS-015 LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO M3 57,00 21,23 1.210,11 0,06% 99,73%

101616

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO

NATURAL). AF_08/20206 M2 198,58 5,67 1.125,95 0,06% 99,79%

91939

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 30,00 27,20 816,00 0,04% 99,83%

ED-16660 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,00 241,09 723,27 0,04% 99,87%

ED-50151 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA UN 1,00 689,70 689,70 0,04% 99,91%

IIO-LIG-005 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA UN 1,00 410,33 410,33 0,02% 99,93%

01.11.07 CONE EM PVC H= 75 CM UN 10,00 36,37 363,70 0,02% 99,95%

01.11.04 PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 UNXMÊ 24,00 14,85 356,40 0,02% 99,97%

100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)

APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 M2 15,00 23,26 348,90 0,02% 99,98%

01.11.02 PLACA 1,0X0,60M CH.26 EM CAVALETE METALON 20X20MM UNXMÊ 24,00 12,76 306,24 0,02% 100,00%
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LEVANTAMENTO DE DEMOLIÇÕES

OBRA: DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE DA 7ªRPMCLIENTE : Companhia da Policia Militar do Estado de Minas Gerais 

LOCAL :  Divinópolis Data: abr/21 Folha: 01 

Dimensões

DESCRIÇÃO comp. largura altura esp. desconto Área Líquida Quant. Área total Unidade Tipo

m m m m m² ou m³ un m² ou m³

Passeio externo  - concreto simples 12,66 m³ 3

Muro 1 130,00 0,80 0,06 6,24 1,00 6,24 m³

Muro 2 85,00 0,60 0,06 3,06 1,00 3,06 m³

Muro 3 70,00 0,80 0,06 3,36 1,00 3,36 m³

CONCRETO ARMADO 18,08 m³ 2

Fundação
Muro 1 130,00 0,20 0,20 5,20 1,00 5,20 m³

Muro 2 85,00 0,20 0,20 3,40 1,00 3,40 m³

Muro 3 70,00 0,20 0,20 2,80 1,00 2,80 m³

Pilares
Muro 1 0,15 0,15 2,80 0,06 51,00 3,06 m³

Muro 2 0,15 0,15 2,60 0,06 34,00 2,04 m³

Muro 3 0,15 0,15 3,00 0,07 9,00 0,63 m³

0,15 0,15 2,00 0,05 19,00 0,95 m³

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO

CHEIO
69,78 m2 4

22,00 1,50 0,20 6,60 1,00 6,60 m³

65,50 3,00 0,20 39,30 1,00 39,30 m³

19,50 1,20 0,20 4,68 1,00 4,68 m³

48,00 2,00 0,20 19,20 1,00 19,20 m³

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA 59,41 m3 1

Muro 

220,05 1,80 0,15 59,41 1,00 59,41 m³

TIPO 1 (Demolição Alv.) esp alt. 59,41              m³

TIPO 2 (Demolições em concreto armado m3) 18,08              m³

TIPO 3 (Demolições em concreto simples  m3) 12,66              m³

TIPO 4(Demolição de Alv. Bloco cheio) 0,03 69,78              m³

TAXA DE EMPOLAMENTO ADOTADA 80%
Transporte em caçamba (area x espx alt) x 1,80 159,93 1,80       287,87 m3

TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO:  DMT 

<= 50,0 M 
287,87 1,00       287,87 m3

9_MEM._CAL_01_AP__Muro_Arrimo___R02.xls



LEVANTAMENTO  DE  INFRAESTRUTURA 

OBRA: DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE DA 7ªRPM CLIENTE : Companhia da Policia Militar do Estado de Minas Gerais 

LOCAL :  Divinópolis Data: abr/21 Folha: 01 

DIMENSÕES QUANT COMP ESC. CON.E

pintura 

impemeab.

Manta 

geotextil

Alvenaria 

e =15 cm

bloco 

cheio

forma com 

escor. 

VIGAS BOTA

COMP LARG H MECANIZADA 25 Mpa FORA

BLOCOS 

MURO  2 - B1 a  B102
0,80 0,80 0,75 68,00   78,34 55,08 2,75 32,64 174,08 163,20 42,95 46,01

MURO  3 - B1 a  B146
0,80 0,80 0,75 56,00   64,51 45,36 2,27 26,88 143,36 134,40 35,36 37,90

CINTAS - Fundação

MURO 1

V1 28,00 0,15 0,25 4 18,48 28,00 1,40 4,20 72,80 56,00 12,88 7,28

V1 18,00 0,15 0,25 1 2,97 4,50 0,23 0,68 11,70 9,00 2,07 1,17

MURO 2 85,00 3,60 3,63 1

vigas/ cintas - NÍVEL 0

V1 e V2 20,00 0,20 0,30 6 25,20 36,00 1,80 7,20 96,00 72,00

V1 e V2 0,20 0,20 0,30 2 0,08 0,12 0,01 0,02 0,32 0,24

Drenagem 85,00 0,20 5,00 1 467,50 85,00 85,00 467,50

Muro 2 - Alvenaria bloco cheio 78,20 4,00 1 312,80

MURO 3 70,00 3,60 2,25 1

vigas/ cintas - NÍVEL 0

V1 e V2 20,00 0,20 0,30 4 16,80 24,00 1,20 4,80 64,00 48,00 10,80 7,80

V1 e V2 9,20 0,20 0,30 2 3,86 5,52 0,28 1,10 14,72 11,04 2,48 1,79

Drenagem 70,00 0,20 4,00 1 315,00 56,00 70,00 315,00

Muro 3 - Alvenaria bloco cheio 68,20 3,30 1 225,06

TOTAL INFRA- CONCRETO FCK >= 25 Mpa 210,24 198,58 9,93 77,52 782,50 576,98 141,00 155,00 782,50 537,86 493,88 106,54 101,95

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DOS

ARRIMOS TRANSPORTE

MURO 2 85,00 1,75 3,63 1 539,22 539,22

MURO 3 70,00 1,50 2,25 1 236,25 236,25

TRANSPORTE EMPRESTIMO DMT 12 KM 775,47 12,00 9305,64

TOTAL INFRA- CONCRETO FCK >= 25 Mpa 9305,64 775,47       775,47

ESTRUTURA

Muro 1 / divisa

MURO 1 (nível 1 e 2)

V1 - b,c 25,00 0,15 0,25 8 7,50 100,00

V1 - b,c 17,40 0,15 0,25 2 1,31 17,40

Pilares

P1  a P51 0,15 0,25 2,50 51 4,78 63,75

Muro 1 - Alvenaria divisa 117,40 2,00 1 234,80

Portão 3,00 2,50 -1 -7,50

MURO 2 85,00 3,60 3,63 1

NÍVEL 1 a 5

V1 e V2 26,00 0,20 0,30 12 18,72 249,60 187,20

V1 e V2 0,80 0,20 0,30 4 0,19 2,56 1,92

V3 a V13 2,10 0,20 0,30 35 4,41 58,80 44,10

camada 

imperme

ab.

escor. 

Cont.

drenag -  

brita 02

FORM REATDESCRIÇÃO tubo 

dreno

ESC APIL CON.M
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LEVANTAMENTO  DE  INFRAESTRUTURA 

OBRA: DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE DA 7ªRPM CLIENTE : Companhia da Policia Militar do Estado de Minas Gerais 

LOCAL :  Divinópolis Data: abr/21 Folha: 01 

DIMENSÕES QUANT COMP ESC. CON.E

pintura 

impemeab.

Manta 

geotextil

Alvenaria 

e =15 cm

bloco 

cheio

forma com 

escor. 

VIGAS BOTA

COMP LARG H MECANIZADA 25 Mpa FORA

camada 

imperme

ab.

escor. 

Cont.

drenag -  

brita 02

FORM REATDESCRIÇÃO tubo 

dreno

ESC APIL CON.M

V3 a V13 2,60 0,20 0,30 69 10,76 143,52 107,64

Alvancas

V2 a V12 2,88 0,20 0,30 34 5,88 78,34

V3 a V13 - B 2,60 0,20 0,30 34 5,30 70,72

V3 a V13  C 2,60 0,20 0,30 34 5,30 70,72

Pilares

P1 a 34 0,20 0,30 5,50 34 11,22 112,20

0,20 0,30 3,00 34 6,12 61,20

Muro 2 / divisa (nível 1 e 2) 

V1 - b,c 26,00 0,15 0,25 6 5,85 78,00

V1 - b,c 0,80 0,15 0,25 2 0,06 0,80

Pilares

P1 a 34 0,15 0,25 2,50 34 3,19 42,50

Muro 2 - Alvenaria divisa 78,20 2,00 1 156,40

MURO 3 70,00 3,60 2,25 1

NÍVEL 1 a 4

V1 e V2 26,00 0,20 0,30 10 15,60 156,00 -15,60 20,28

V1 e V2 12,80 0,20 0,30 5 3,84 38,40 -3,84 4,99

Alvancas

V3 a V13 2,88 0,20 0,30 28 4,84 64,51

V2 - a V12 2,60 0,20 0,30 28 4,37 58,24

Pilares

P1 a 28 0,20 0,30 4,50 28 7,56 75,60

0,20 0,30 1,00 28 1,68 16,80

Muro 3 - de divisa (nível 1 e 2) 

V1 - b,c 20,20 0,15 0,25 6 4,55 60,60

Pilares

P1 a 9 0,15 0,25 2,50 9 0,84 11,25

Muro 3 - Alvenaria divisa 20,20 2,00 1 40,40

TOTAL ESTRUTURA - CONCRETO FCK >= 25 Mpa 133,87 424,10 383,30 1134,59

FUNDAÇÃO PROFUNDA

OBS: 10% de perda para o concreto

MURO 1  - 130 M 0,25 3,14 1,00 51 51 10,01 11,01 13,01

MURO 2 0,25 3,14 4,00 68 272 53,41 58,75 69,43

MURO 3 0,25 3,14 3,00 56 168 32,99 36,29 42,89

96,41 106,05 125,33
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Lev. Armação 

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø TOTAL

4,2 5,0MM 6,3MM 8,0MM 10,0MM 12,5MM 16MM 20MM 25MM

MURO 1 -H = 2,50 M - 130 M -  (4 PAINEIS 

COM 28 M E 1 PAINEL COM 18 M) (obs. - Os 

quantitativos do projeto foi divido por 28 m 

e multiplicado por 130 m

PRANCHA 02/02 - FUNDAÇÃO DO MURO 01 

, vigas e pilares
611,00               470,32               89,61                 1.172,32            2.343,25            

MURO 2 - H = 2,50 M - 85 M -  (3 PAINEIS 

COM 28 M E 1 PAINEL COM 1 M) (obs. - Os 

quantitativos do projeto foi divido por 28 m 

e multiplicado por 85 m

PRANCHA 02/02 -  MURO 03 , vigas e pilares 298,71               307,52               384,59               990,83               

MURO 3- H = 2,50 M - 22 M -  ( 1 PAINEL 

COM 22 M) (obs. - Os quantitativos do 

projeto foi divido por 28 m 

PRANCHA 02/02 -  MURO 02 , vigas e pilares 77,31                 79,59                 99,54                 256,45               

MURO 2 -H = 5,50 M - (3 PAINEL COM 28 M 

E 1 PAINEL COM 1 M) COMP. TOTAL DE 85 

M (obs. - Os quantitativos do projeto foi 

divido por 28 m e multiplicado por 85 m

PRANCHA 01/08 - MURO DE ARRIMO 670,29               670,29               

PRANCHA 03/08 - FUNDAÇÃO DO MURO 

DE ARRIMO
1.313,25            864,27               3.189,32            1.897,32            7.264,16            

PRANCHA 04/08 - V1  FUNDAÇÃO- NÍVEL 1 89,25                 384,02               473,27               

PRANCHA 05/08 - VIGAS (V1 a V13)- NÍVEL 

2 
276,25               1.234,32            1.510,57            

PRANCHA 06/08 - VIGAS (V1 a V13)- NÍVEL 

3 E PILARES
385,23               1.760,11            2.145,34            

PRANCHA 07/08 - VIGAS (V1 a V13)- NÍVEL 

4 
197,93               906,46               1.104,39            

PRANCHA 08/08 - VIGA V1 - NÍVEL 4 E 

PILARES
290,52               1.269,23            1.559,75            

PAREDE ARMADA AÇO 6.3 806,15               806,15               

Levantamento de armação 

OBRA: DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE DA 7ªRPM CLIENTE : Companhia da Policia Militar do Estado de Minas Gerais 

PROJETO

AÇOS / BITOLA  - CA 50 / 60
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Lev. Armação 

Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø TOTAL

4,2 5,0MM 6,3MM 8,0MM 10,0MM 12,5MM 16MM 20MM 25MM

Levantamento de armação 

OBRA: DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MURO LIMÍTROFE DA 7ªRPM CLIENTE : Companhia da Policia Militar do Estado de Minas Gerais 

PROJETO

AÇOS / BITOLA  - CA 50 / 60

MURO 3 -H = 4,50 M - (2 PAINEL COM 28 M 

E 1 PAINEL COM 14 M) COMP. TOTAL DE 

70 M (obs. - Os quantitativos do projeto foi 

divido por 28 m e multiplicado por 70 m

PRANCHA 01/08 - MURO DE ARRIMO 441,75               441,75               

PRANCHA 04/08 - FUNDAÇÃO DO MURO 

DE ARRIMO
420,25               273,00               583,00               565,00               1.841,25            

PRANCHA 05/08 - V1 - NÍVEL 1 E BLOCOS 420,25               273,00               583,00               565,00               1.841,25            

PRANCHA 06/08 - VIGAS (V1 a V13)- NÍVEL 

2 E PILARES
259,00               1.205,75            1.464,75            

PRANCHA 07/08 - VIGAS (V1 a V13)- NÍVEL 

3
163,00               746,50               909,50               

PRANCHA 08/08 - VIGA V1 - NÍVEL 4 E 

PILARES
208,00               923,50               1.131,50            

PAREDE ARMADA AÇO 6.3 595,93               595,93               

-                     

TOTAL -                     6.121,99            1.402,08            2.267,70            4.444,93            13.113,67          -                     -                     -                     27.350,38          

27.350,38          

OBSERVAÇÃO:

27.350,38    

Elaborado por :  VCE Engenharia

Em :22/04/2021

PESO TOTAL GERAL - KG   ====>
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