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COORDENADORIA REGIONAL DE LOGÍSTICA 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – CEET_05_NOVEMBRO2021. 
 
 
Assunto: Contratação de Fiscal para acompanhamento das obras e serviços de construção, 
reforma e ampliação nas dependências do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM) de 
Teófilo Otoni-MG. 
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1 INTRODUÇÃO 
Este CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (CEET) define o objeto 

da licitação e estabelece os requisitos, condições e diretrizes técnicas e administrativas para 
contratação de Fiscalização para acompanhamento das obras serviços de construção, reforma e 
ampliação (diversas modalidades) nas dependências Colégio Tiradentes da Polícia Militar de 
Minas Gerais (CTPM), situado na Rua Vereador Marcos Ananias Soares, nº 185, CEP: 39.801-126, 
Jardim Iracema, Teófilo Otoni/MG. 
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2 OBJETIVO 
O presente CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS visa fornecer à 

PESSOA JURÍDICA contratada requisitos mínimos necessários para exercer as atividades como 
fiscal de obras e serviços. 

 
 

3 OBJETO 
Este Caderno de Encargos e Especificações Técnicas (CEET) compreende um 

conjunto de discriminações técnicas, critérios, condições e procedimentos estabelecidos pela 
CONTRATANTE, Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), para a contratação de fiscalização e 
controle de serviços relacionada à construção, reforma e ampliação (diversas modalidades) que 
estão em andamento e que ainda ocorrerão nas dependências do Colégio Tiradentes da Polícia 
Militar (CTPM) de Teófilo Otoni-MG, conforme projetos, planilhas, descrições de serviços e 
demais anexos que comporão esta licitação ou que ainda serão confeccionados por profissionais 
habilitados contratados ou pertencentes a este órgão estadual. 
 
3.1 Detalhamento e Processo Executivo 

Contratação de serviços técnicos especializados para apoio, gerenciamento, 
assessoramento e fiscalização de projetos executivos, obras e serviços de Engenharia: 

• Construção de Auditório (e anexos) com área de aproximadamente 800m2, cujo 
espaço principal comportará 200 pessoas sentadas, incluindo portadores de 
necessidades especiais e assento para obesos etc. 

• Construção e ampliação de área, aproximadamente 600m2: ampliação dos 
banheiros da quadra de esportes; ampliação da biblioteca com reforma; 
construção de sala para acondicionamento de material esportivo; construção 
do laboratório; construção de refeitório etc. 

• Revitalização do muro e calçada: reboco, pintura, escavações, assentamento de 
piso, construção de rampas e escada etc.; 

• Reforma da cobertura da quadra de esportes: troca de calhas, pintura, 
tapamentos etc.; 

• Acompanhar a instalação de elevador para acesso às salas de aula do 2º 
pavimento. 

• Obras de fundação para novas construções (rasas e profundas) e demais 
elementos estruturais, além de alvenaria, hidrossanitário, elétrico, 
climatização, lógico, SPDA, incêndio e pânico etc.; 

• Averiguação de planilhas, cronogramas, memória de cálculo, BDI, documentos 
diversos e projetos confeccionados (arquitetônico, estrutural, elétrico, 
hidrossanitário, lógico, incêndio e pânico, SPDA, climatização etc.); 

• Serviços gerais de engenharia, da base ao acabamento, nas diversas 
modalidades de materiais e técnicas de trabalho de acordo com as normas 
técnicas vigentes. 

Os serviços exigirão a contratação de PESSOA JURÍDICA, que tenha no quadro de 
pessoal “engenheiro civil” ou “arquiteto/engenheiro de qualquer especialidade e engenheiro 
civil”, detentor de KNOW-HOW profissional em EXECUÇÃO DE OBRAS, preferencialmente 
como fiscal, não sendo consideradas as demais experiências, que ficará à disposição da 
CONTRATANTE, no local dos serviços, onde realizará as atividades inerentes ao objeto contratual. 

É importante ressaltar que, de acordo com a verdadeira filosofia de terceirização, 
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busca-se a contratação de serviços e não locação de mão-de-obra.  
A CONTRATADA deverá observar as especificações técnicas dos serviços a serem 

realizados inerentes ao objeto sob fiscalização, especialmente quanto aos assuntos que 
envolverem os aspectos abaixo:  

• Custos e alterações de custos;  
• Modificações de projetos;  
• Alterações de cronograma;  
• Alterações de especificações;  
• Abertura de frentes de serviços; 
• Segurança do Trabalho; 
• Alocação de recursos humanos; e  
• Alocação de equipamentos.  
Quaisquer alterações constatadas na obra/serviço, solicitações feitas pela 

empresa licitante ou fiscal da obra e todos os relatórios emitidos deverão ser encaminhados à 
Comissão Especializada da CONTRATANTE para análise e aprovação.  

Será imputada responsabilidade à CONTRATADA quando ocorrer qualquer 
modificação dos itens acima sem a aprovação da Comissão. 

Todo assunto tratado no âmbito da CONTRATADA, que exija avaliação e decisão 
por parte da PMMG com prazos a serem cumpridos, deverá ser enviado com antecedência 
mínima de 05 (cinco) dias úteis. 

A CONTRATADA não está autorizada a tomar qualquer decisão que altere as 
condições originais do empreendimento sem a aprovação da Comissão da CONTRATANTE. 

A CONTRATADA será responsável pela correção e exatidão de todos os dados e 
informações por ela prestadas, inclusive aquelas relativas a levantamentos de quantitativos em 
projetos e no local das atividades da obra, que venham a ser empregadas para atendimento de 
requerimentos da área de auditoria interna da PMMG, de órgãos de controle externo, de órgãos 
dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, ou para quaisquer outras finalidades. 

Será dirigido à Fiscalização CONTRATADA os profissionais envolvidos nas obras e 
serviços contratados (inclusive os da PMMG), os funcionários mobilizados, os serviços a serem 
prestados e as respectivas datas em que as atividades deverão ser iniciadas e/ou encerradas, 
com base nos projetos, planilhas, descrições dos serviços e cronograma físico-financeiro 
aprovados. 

A PMMG poderá ajustar, a qualquer tempo, a mobilização da equipe 
CONTRATADA em conformidade com o andamento dos serviços e evolução dos contratos 
integrantes do escopo da fiscalização, caso ocorram atrasos, paralisações ou antecipações.  

As Ordens de Serviço serão emitidas com antecedência mínima de 05 (cinco) dias 
úteis no caso de mobilização e desmobilização, exceto para a condicionante definida no 
parágrafo anterior, cujo cumprimento será imediato. Obviamente, será dado tempo adicional se 
for necessário. 

À PMMG será reservada competência para determinar o afastamento imediato de 
profissional da CONTRATADA, mobilizado para a prestação do serviço, quando constatada 
conduta imprópria, insuficiência de desempenho ou por outro motivo, ao seu exclusivo critério, 
desde que haja justificativa plausível e legal.  

Quando do afastamento de profissional da CONTRATADA, por qualquer motivo, 
inclusive de natureza trabalhista, a CONTRATADA ficará obrigada a mobilizar outro profissional 
de igual qualificação, para atender a(s) liberação(ões) de serviço em vigor. O novo profissional 
indicado terá seu currículo submetido à análise e aprovação da PMMG segundo os critérios 
estabelecidos no edital da licitação. Esse novo profissional será aceito somente após aprovado 
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pela PMMG mediante análise da sua qualificação.  
A CONTRATADA, através dos profissionais que desenvolverão atividades de 

fiscalização, deverá exercer suas atividades em jornada semanal e mensal, podendo haver ajustes 
para adequação ao horário de execução dos serviços. 

Os horários diários dos trabalhos deverão seguir de acordo com o planejamento 
das atividades de execução (comumente dentro de um espaço de tempo compreendido entre 
7h00 e 18h00, de segunda a sexta, e entre 07h00 e 13h00, nos sábados), de forma a cobrir todas 
as atividades, de maneira a se adequar e garantir que haja sempre o efetivo acompanhamento 
da fiscalização durante o horário de execução dos serviços, podendo haver ajustes nos horários 
de entrada, saída e intervalo para almoço, sempre atendendo a legislação pertinente. Assim, o 
profissional ou equipe poderá iniciar ou terminar suas atividades mais cedo ou mais tarde, 
sempre respeitando (salvo exceções citadas) a carga horária de 78h (setenta e oito horas) 
mensais, 18h (dezoito horas) semanais, 03h (três horas) diárias de segunda a sábado. 
CONTUDO, dependendo da necessidade, o profissional Fiscal de Obras contratado ainda 
poderá ser empregado em período integral ininterrupto da seguinte maneira: se até 06h, sem 
intervalo obrigatório para almoço; acima de 06h, intervalo mínimo de 01h para almoço; ou de 
forma fracionada com passagens periódicas no qual poderá distribuir as 03h diárias nos turnos 
da manhã, tarde e até mesmo à noite se houver. A carga horária máxima diária será de 08h (oito 
horas) para os casos de empenhos extras, respeitando o máximo de 18h (dezoito horas) 
semanais.  

A jornada de trabalho do sábado poderá ser eliminada ou suprimida nos dias em 
que não houver necessidade do Fiscal. Assim, a jornada semanal poderá ser, por exemplo, de 
03h30min por dia, realizada de segunda a quinta-feira, e 4h00min na sexta-feira, ou de acordo 
com a demanda. Nos mesmos moldes, os feriados e pontos facultativos poderão ser excluídos 
ou ter as horas distribuídas para os demais dias da semana. 

Em casos excepcionais, poderá ocorrer emprego da fiscalização CONTRATADA à 
noite, nos feriados e finais de semana, desde que: perfeitamente imprescindível e justificável; 
com autorização da PMMG; haja aviso prévio com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, 
salvo imprevistos nos quais necessite de emprego imediato, conforme mencionado nos 
parágrafos acima. Ressalta-se que qualquer alteração na jornada de trabalho da CONTRATADA 
haverá compensação de horário por parte da CONTRATANTE, de maneira a não gerar nenhum 
prejuízo a ela. Da mesma forma, quando a CONTRATADA necessitar de ajustes de horários e dias, 
deverá avisar previamente à CONTRATADA com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, salvo 
excepcionalidades que deverão ser comunicadas imediatamente. 

Os serviços, na grande maioria, serão prestados no campo de trabalho (canteiro 
de obras) em escritório “in loco”, disponibilizado pela Contratante, que proporcionem a 
infraestrutura necessária quanto a edificações (água, energia, internet e, se possível, mesa e 
cadeira), cabendo à CONTRATADA o fornecimento de todos os recursos adicionais, tais como 
mobiliários, equipamentos, softwares, materiais técnicos, materiais de consumo e de 
expediente, computadores, impressoras, cartuchos de tinta etc. No entanto, algumas atividades, 
parcial ou integral, dependendo da conveniência, circunstância e necessidade, podem ser 
estendidas para escritório da CONTRATADA ou “home office”. 

Para efeito de incidência de encargos sociais, a CONTRATADA deverá exercer suas 
atividades, perante a PMMG, como horista (H-H), não como mensalista. 

A CONTRATADA será responsabilizada pelos serviços que não forem executados 
dentro da boa técnica ou não atenderem às especificações aprovadas pela PMMG, quando 
comprovado que as discrepâncias tenham ocorrido em decorrência de erro ou falha nos serviços 
executados pela CONTRATADA. 
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O planejamento das ações de qualidade, controle e fiscalização deverá seguir 
“Rotinas Técnicas de Fiscalização” sob orientação da PMMG.  

A CONTRATADA elaborará o Plano de Trabalho e executará controles para 
avaliação do Planejamento da Obra com parâmetros estatísticos e índices de desempenho.  

Esse objeto compreende não apenas as ações físicas referentes à fiscalização e 
conferência da execução dos serviços (projetos executivos, reformas e obras propriamente 
ditos), mas também atividades independentes, referentes à gestão e ao controle dos contratos 
sob fiscalização, com ênfase nas tarefas de planejamento de atividades, controle de qualidade, 
controle tecnológico, levantamento de quantitativos, medições e boletins de medições, 
notificações e ofícios emitidos à Empreiteira (diversos motivos inerentes à obra/serviço), 
readequação de planilhas e cronogramas físico-financeiros, análise do “como construído” (as 
built) e da documentação técnica produzida pela EMPREITEIRA, levantamentos e inventários de 
serviços realizados, elaboração de relatórios, termos de recebimento etc. Dessa forma, a 
paralisação ou a interrupção do andamento dos contratos sob fiscalização não implicará 
automaticamente na paralisação ou interrupção da execução do contrato de fiscalização, uma 
vez que a realização de serviços da natureza acima mencionada poderá ser necessária.  

Os serviços de levantamento de quantitativos consistirão do seguinte: 
a) Análise e conferência dos quantitativos de projeto;  
b) Quantificação periódica dos serviços executados para fins controle de medição 

e pagamentos à empresa executante;  
c) Quantificação de serviços para o desenvolvimento de propostas de otimização 

dos trabalhos, buscando a redução de custos e a manutenção da qualidade do empreendimento, 
trazendo benefícios à administração.  

Caberá à CONTRATADA prestar assessoramento e apoio à PMMG nas discussões 
técnicas relativas ao controle de qualidade e tecnológico, bem como o gerenciamento e a 
fiscalização das interfaces entre os projetos inerentes às diversas fases do empreendimento, 
visando a sua perfeita continuidade e a total ausência de interferências. Desse modo, inclui 
participação obrigatória em todas as reuniões intrínsecas às atividades mencionadas quando 
assim for entendido pela Contratante. Obs.: O tempo de participação em reuniões e quaisquer 
atividades alusivas ao empreendimento será mensurado como horas trabalhadas, não gerando 
nenhum dispêndio ao fiscal contratado. 

Os serviços a cargo da CONTRATADA incluem também:  
• Arquivo técnico e suporte – compreende a organização de todo o acervo 

técnico e administrativo dos diversos documentos, catálogos, manuais, 
especificações técnicas, listas de materiais e de matérias primas, documentos 
relativos à contratação e execução das obras e serviços;  

• Apoio e serviços gerais – assessoramento e apoio nas diversas atividades de 
fiscalização, controle da documentação, acompanhamento dos contratos e 
cumprimento da legislação vigente;  

• Auxiliar na análise da aprovação do Plano de Execução dos Serviços a ser 
apresentada pela EMPREITEIRA no início dos trabalhos, que conterá, entre 
outros elementos, os dados básicos e critérios de projeto, a relação e 
quantidade de documentos a serem produzidos, o fluxograma de 
desenvolvimento e cronograma de execução dos trabalhos e organograma da 
equipe responsável pela elaboração dos trabalhos;  

• Participar de reuniões periódicas com a EMPREITEIRA e com a CONTRATANTE 
para análise e discussão sobre o andamento dos trabalhos, esclarecimentos e 
providências necessárias ao cumprimento do contrato. As reuniões realizadas 



6 
Rua Antônio Onofre, 173, Marajoara – Telefone: (33) 3087-1345 

CEP 39803-077 Teófilo Otoni/MG – https://www.policiamilitar.mg.gov.br 

no local de execução dos trabalhos serão documentadas por Atas de Reunião, 
elaboradas pela CONTRATADA e que conterão, no mínimo, os seguintes 
elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, 
decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas;  

• Assessorar a análise e aprovação das soluções propostas nos projetos quanto a 
sua adequação técnica e econômica à obra de modo a atender às necessidades 
do CONTRATANTE;  

• Assessorar a CONTRATANTE na análise e aprovação de eventuais acréscimos de 
serviços necessários ao perfeito atendimento do objeto do contrato fiscalizado;  

• Encaminhar à EMPREITEIRA os comentários efetuados para que sejam 
providenciados os respectivos atendimentos;  

• Solicitar à PMMG a presença dos autores dos projetos no canteiro de serviço, 
sempre que for necessária a verificação da exata correspondência entre as 
condições reais de execução e os parâmetros, definições e conceitos de 
projeto; 

• Criar controles de modo a permitir avaliação do planejamento do 
empreendimento através de parâmetros estatísticos e índices de desempenho, 
tais como: relações entre Ordens de Serviço emitidas e retrabalhos executados 
(Backlog), relações de eficiência e produtividade de mão de obra, relações 
sobre disponibilidade de materiais etc., visando também acompanhar a 
desempenho das etapas das obras em cada disciplina. 

A CONTRATADA deverá acompanhar, avaliar e notificar, caso seja necessário, o 
correto dimensionamento das frentes de trabalho e o planejamento da logística na execução das 
atividades, objetivando causar o menor impacto na operacionalidade do Colégio Tiradentes, 
salvo situações inevitáveis devidamente acordadas entre as partes e aprovadas pela Fiscalização 
da PMMG.  

Os prazos e procedimentos deverão ser rigorosamente seguidos para assim evitar 
maiores riscos de problemas operacionais e de segurança. 

A CONTRATADA deverá apresentar até o último dia útil de cada mês um relatório 
final de suas principais atividades do período de referência, devendo abranger as seguintes 
informações, conforme necessidade (podem ser dispensados relatórios quando não 
convenientes): 

• Controles e relatórios de não conformidade e check-lists de verificação das obras 
de acordo com os projetos.  

• Relatório de medições realizadas, pagamentos efetuados e saldos de contrato. 
• Relatório mensal de atividades referente aos serviços realizados pela 

Fiscalização CONTRATADA.  
• Relatório periódico interno da Fiscalização CONTRATADA.  
• Relatórios contendo a discriminação e quantificação da mão de obra e recursos 

alocados, no período, nos contratos sob fiscalização.  
• Relatórios mensais de atividades, contendo, entre outros dados, a quantificação 

dos serviços realizados, aprovados e rejeitados pela Fiscalização.  
• Relatórios mensais de controle, contendo, entre outros dados, a quantidade de 

projetos e “as builts” analisados, aprovados, aprovados com restrição e reprovados.  
• Relatórios mensais de controle físico-financeiro.  
• Relatórios mensais de interesse da PMMG referentes aos empreendimentos, 

contendo informações gerais; principais ocorrências no período; informação sobre a produção 
no período, através de modelos, gráficos etc.; análise da qualidade dos serviços através de 
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quadro controle de nível de qualidade; relatórios fotográficos que permitam avaliar o andamento 
e a qualidade dos serviços; cronogramas com percentuais dos serviços no período e percentuais 
acumulados dos serviços no período e percentuais acumulados dos serviços; curvas de progresso 
físico; “rede Pert” com caminho crítico atualizado; planilha de custos atualizada dos contratos 
sob fiscalização; relação quantificada da mão de obra alocada no período; cronogramas diversos. 

A PMMG poderá solicitar à CONTRATADA relatórios complementares ou não 
programados sempre que julgar necessário, devendo ser entregues no prazo acordado entre as 
partes.  

A formatação desses produtos/relatórios será padronizada pela CONTRATADA 
logo após o início da prestação dos serviços contratados e colocada em prática de imediato, 
mediante aprovação da PMMG. Alguns arquivos devem seguir o modelo da Contratante. 

Observações: 

• O rol de atividades supramencionadas é exemplificativo, podendo 
alguma delas ser removida ou modificada, assim como haver o acréscimo 
de uma ou outra. Contudo, não haverá fuga do escopo geral “obras e 
serviços de construção, reforma e ampliação nas dependências do CTPM”. 
Logo, o mais importante é que o profissional da CONTRATADA seja 
habilitado e tenha experiência e capacidade técnica adequados para o 
exercício da função de fiscal de obras públicas. 

• O profissional disponibilizado pela CONTRATADA deverá ter domínio das 
atribuições administrativas e práticas as quais envolvem execução de 
obras. Todavia, não significa que deverá executar todos os itens 
enumerados neste CEET. 

  
3.2 Recomendações 

Com auxílio de fiscal da PMMG, fazer visita técnica ao local da obra para conhecer 
as instalações e o objeto a ser contratado antes de participar na licitação (visita técnica 
facultativa). 

Tomar ciência dos projetos já existentes e dos que serão confeccionados. 
Conhecer profundamente as obras e serviços a serem executados. 
Relatar formalmente todas as atividades executadas. 

 
3.3 Procedimento para Execução 

Permanecer no local da obra de acordo com os horários previstos para prestar 
todo auxílio necessário ao bom andamento das atividades (mínimo 03h diárias). 

Conferir todas as medidas, cotas, níveis, áreas e detalhamentos dos projetos que 
serão disponibilizados, assim como das instalações físicas existentes. 

Deve ser emitida ART’s/RRt’s referente ao serviço de fiscalização em até 5 (cinco) 
dias úteis após início das atividades, assinada em nome do Responsável Técnico. O valor para 
quitação será arcado pelo Fiscal da Obra, devendo ser efetivado com até 72h após a emissão da 
ART. Antes da quitação, deverá ser encaminhada cópia à contratante para conferência. 

Impressões dos relatórios e pareceres confeccionados pelo Fiscal inerentes ao 
serviço contratado podem ser feitas com material e equipamento (papel, tinta e impressora) da 
Contratante. 

O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 
verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por 
um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 
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73 da Lei nº 8.666, de 1993: 
Art. 67.  A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 
representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de 
terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
§ 1º O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
Art. 73.  Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I - em se tratando de obras e serviços: 
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
escrita do contratado; 
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de 
observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observado o disposto no art. 69 desta Lei; 
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material 
com a especificação; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e 
consequente aceitação. 
§ 1º Nos casos de aquisição de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-á 
mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. 
§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela 
solidez e segurança da obra ou do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução 
do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 
§ 3º O prazo a que se refere a alínea "b" do inciso I deste artigo não poderá ser superior 
a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados e previstos 
no edital. 
§ 4º Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este artigo 
não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-
se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias 
anteriores à exaustão dos mesmos. 

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

A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 
nos critérios previstos neste Caderno de Encargos e Especificações Técnicas e anexos. 

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

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

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

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

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

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

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

c) não cumprir a carga horária exigida, inclusive nos casos em que houver 
paralisação das atividades. 

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

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

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

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

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

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

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

As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 
Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação.  

A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou 
de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
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4 DA CAPACIDADE TÉCNICA DA FISCALIZAÇÃO CONTRATADA 
De acordo com o item 3.2 deste CEET, os serviços exigirão a contratação de 

PESSOA JURÍDICA, que tenha no quadro de pessoal “engenheiro civil” ou 
“arquiteto/engenheiro de qualquer especialidade e engenheiro civil”, detentor de KNOW-
HOW profissional em EXECUÇÃO DE OBRAS, preferencialmente como fiscal, não sendo 
consideradas as demais experiências, que ficará à disposição da CONTRATANTE, no local dos 
serviços, onde realizará as atividades inerentes ao objeto contratual. 

Por conseguinte, as licitantes deverão comprovar que existe em seu quadro de 
pessoal profissionais (engenheiros e/ou arquitetos) reconhecidos no Conselho Regional de 
Classe, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado e 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedidas por esses Conselhos. 

Deve ser comprovada capacidade técnica para a execução do objeto para o qual 
for designado, através da declaração emitida por órgão(s) ou entidade(s) da administração 
pública direta ou indireta, federal, estaduais, municipais ou empresa(s) privada(s), serviços de 
características técnicas equivalentes às previstas no objeto da presente licitação. Neste caso, 
deverá ter COMPROVAÇÃO MÍNIMA: 

• 10 anos de experiência como engenheiro ou arquiteto, a serem contados 
a partir da data do registro profissional no Conselho Regional de Classe, 
descontados os tempos de interrupção. 

• Execução de obras ou fiscalização de obras executadas de engenharia que 
tenham envolvido: 1) elementos estruturais, sendo obrigatório fundações 
(rasas ou profundas), pilares, vigas e lajes de concreto armado, pré-
moldado, estrutura metálica ou protendida e, facultativamente, escadas, 
paredes, vãos de elevadores, estruturas em madeira etc.; 2) alvenaria; 3) 
elétrico; 4) hidrossanitário. 

Em se levando em consideração a complexidade das atividades as quais 
envolvem, por exemplo, execução de fundações profundas, ao arquiteto somente será aceito 
fiscalizar obras condizentes com as resoluções vigentes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU/BR) e as demais legislações voltadas à arquitetura e urbanismo; aos engenheiros (exceto 
civil), apenas o que prescreve o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/BR), assim 
como as outras normas afins. Portanto, se for um arquiteto ou engenheiro (salvo o civil) o 
responsável pela fiscalização geral, a CONTRATADA também deverá comprovar que existe no 
seu quadro engenheiro civil ou especialista em estruturas, com experiência comprovada de 
acordo como parágrafo anterior, e este profissional deverá emitir anotação de responsabilidade 
técnica (ART) para o serviço específico para o qual for designado. 

 
4.1 Capacidade Técnico-Operacional 

4.1.1 Comprovante de Registro ou Inscrição no Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da circunscrição à qual 
pertence a empresa licitante, comprovando atividade relacionada com o objeto desta licitação, 
nos termos do art. 30, inc. I, da Lei nº 8.666/93; 

4.1.2 Apresentação de atestado de capacidade técnica emitido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, que comprove que a empresa licitante executou obra de 
construção ou reforma com características de complexidade tecnológica e operacional 
equivalentes ao objeto licitado, cujas parcelas de maior relevância são, por exemplo: 

ATUAÇÃO QUANT UNIDADE 

INSTALAÇÃO de ________________________________________________________.  m² 
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EXECUÇÃO DE OBRAS EM EDIFICAÇÕES, COM SERVIÇOS DE_____________________.  m² 

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

 
4.2 Capacidade Técnico-Profissional 

4.2.1 Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia – CREA ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, em nome 
do(s) responsável(is) técnico(s) que participarão da obra objeto da licitação, conforme art. 30, 
inc. I, e § 1º da Lei Federal 8.666/93, comprovando a execução dos serviços que compõem as 
parcelas de maior relevância técnica da contratação. 

4.2.2 Declaração da empresa licitante de que apresentará, no ato da assinatura 
do contrato, os documentos que comprovem que possui em seu quadro Responsável Técnico de 
nível superior com habilitação na área de Engenharia Civil ou Arquiteto devidamente registrado 
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (CAU), detentor de atestado de responsabilidade técnica para execução de serviço 
com características compatíveis com objeto desta licitação. 

4.2.3 A comprovação do vínculo profissional deverá ser feita por meio de 
apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social, ou contrato social que 
demonstre a condição de sócio do profissional, ou declaração de contratação futura do 
profissional, com anuência deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestação de serviços, sem 
vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum. 

4.2.4 Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação de 
capacitação técnico-profissional, deverão participar do serviço objeto da licitação, admitindo-se 
a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 
Administração, conforme determina o art. 30, §10, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
4.3 Os atestados deverão conter 

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

4.3.2 Local e data de emissão. 
4.3.3 Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela 

veracidade das informações. 
4.3.4 Período da execução da atividade. 

 
4.4 O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pela Comissão Permanente de Licitação 
(CPL), todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados 
solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à 
contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as atividades. 
 
4.5 No caso do Fiscal de Obras, o profissional que atuará nesta função deve comprovar que 
atua como arquiteto e/ou engenheiro há pelo menos 10 (dez) anos após emissão do registro 
profissional pelo órgão de classe competente, além de ter que comprovar experiência em 
execução de obras (ainda que atuando na fiscalização), de acordo com o item 4 deste CEET. 
 
 

5 DO PREÇO 
O preço total para arcar com os serviços de fiscalização de todas as atividades 
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relacionadas às obras nas dependências do CTPM, tomando como base um 
Engenheiro/Arquiteto Sênior, com experiência mínima comprovada igual ou superior a 10 anos 
de serviço, é de R$ 102.810,24 (cento e dois mil, oitocentos e dez reais e vinte e quatro centavos), 
referente a 12 medições mensais de aproximadamente R$ 8.567,52 (oito mil, quinhentos e 
sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), proporcional a 78 horas mensais, 18 horas 
semanais e 03 horas diárias, conforme planilha de orçamento elaborada e demais detalhes 
propagados neste CEET. 

O valor acima descrito foi balizado nas planilhas de referência da Secretaria de 
Transporte e Obras Públicas (SETOP), Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI) e média de preço de materiais e serviços, tendo como referência as 
licitações realizadas pela PMMG. 

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

 

6 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
O prazo total definido para a execução do objeto da licitação é de 12 meses (doze 

meses), que serão contados de acordo com o previsto em contrato. 
Qualquer alteração de prazo, no que se refere às fases, poderá ser efetivada com 

aprovação da CONTRATANTE após justificativa formal apresentada pela CONTRATADA. Caso a 
CONTRATADA não apresente justificativa ou se a justificativa não for aceita e o prazo não for 
cumprido, a CONTRATADA será considerada inadimplente. 
 
 

7 DA MEDIÇÃO, INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES, EXTENSÃO DO PRAZO E 
CORREÇÃO DOS VALORES 

Para fins de recebimento, a unidade de medição será mensal, proporcional ao 
número de horas trabalhadas (no máximo 78 horas por mês), totalizando 12 medições. 

No caso de paralisação das obras/serviços, as medições automaticamente 
também serão interrompidas, salvo se ainda houver atividades para o Fiscal da Obra. O período 
vago não será contabilizado. 

Da mesma maneira, se após 12 medições sobrarem horas e se ainda tiver 
obras/serviços em andamento, elas poderão ser empregadas em outras atividades, ampliando 
consequentemente o número de aferições. 

Independentemente de ter tido ou não interrupções das atividades, decorrido 01 
(um) ano, a CONTRATADA poderá solicitar revisão dos valores, os quais serão analisados pela 
CONTRATANTE. Se deferido o pedido, os reajustes serão feitos nos mesmos moldes da Planilha 
Orçamentária anexa, observando os descontos dados pela CONTRATADA na licitação. 
 
 

8 CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES 
As medições serão realizadas conforme planilha orçamentária e cronograma 

físico-financeiro após realização dos serviços de fiscalização. 
O pagamento será efetuado após análise da planilha apresentada pela 

CONTRATADA, conferência das atividades executadas no local e elaboração de parecer técnico 
emitido por profissional competente da Seção Especializada da PMMG em apoio ao preposto do 
contrato e Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) da Unidade. 
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O desconto dado na licitação em relação ao preço de referência deverá ser o 
mesmo para serviços que porventura possam gerar necessidade de aditamento ao contrato. 
 
 

9 DIRETRIZES GERAIS 
Seguem abaixo diretrizes gerais sobre a execução dos serviços pela empreiteira 

CONTRATADA e que devem ser observadas pelo Fiscal de Obras. 
 

9.1 Sinalizações e delimitações 
9.1.1 O local das intervenções deverá ser delimitado e interditado pela 

EMPREITEIRA para que não haja passagem de usuários pelo canteiro de serviços, inclusive, 
contemplando sinalizações do local para assegurar o bem-estar dos usuários ao meio ambiente. 

9.1.2 Todas as instalações provisórias executadas junto ao local das intervenções 
deverão garantir condições adequadas de trabalho, abrigo, segurança (equipamentos de 
proteção individual) e higiene aos trabalhadores que serão empregados na realização deste 
serviço, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução. 

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

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

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

9.2.3 A EMPREITEIRA deverá refazer, sem custos adicionais e em prazo definido 
pelos técnicos responsáveis pela fiscalização, todos os serviços, no total ou em parte, que se 
revelarem insatisfatórios, irregulares ou que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, bem 
como se responsabilizar integralmente por danos causados ao Contratante e a terceiros, 
decorrentes de sua negligência, imperícia ou omissão. 

9.2.4 A EMPREITEIRA CONTRATADA deverá anotar no diário de serviços as 
alterações ocorridas durante a execução das atividades que contemple, o número de 
funcionários que estiverem trabalhando no dia, registro do engenheiro e/ou responsável, 
irregularidades como afastamento ou dispensa de funcionários, informações sobre o tempo, 
atrasos em relação ao cronograma físico-financeiro. A EMPREITEIRA CONTRATADA deverá 
atualizar diariamente o diário de serviços e entregar uma cópia no final do dia ao preposto ou 
fiscal de obras. A Fiscalização também deverá anotar no diário. 

9.2.5 Em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, será agendada 
reunião entre a CONTRATADA, Contratante e Fiscalização para que sejam coletados dados, além 
dos que já constam neste CEET, que se julguem relevantes ao desenvolvimento das intervenções. 

 
9.3 Ambiente de trabalho 

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

9.3.2 As áreas de trabalho deverão permanecer limpas. 
9.3.3 Todos os funcionários deverão utilizar, durante a realização dos serviços, os 

equipamentos de proteção individual e coletivo, conforme previsão contida na legislação 
vigente. 
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9.4 Disposições gerais 

A CONTRATADA deverá: 
9.4.1 Realizar visita ao local das intervenções e verificar as condições do objeto 

contratado; 
9.4.2 Realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais e serviços, 

caso seja necessário; 
9.4.3 Fornecer todas as ferramentas necessárias à execução do objeto contratado, 

uniformes e equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC); 
9.4.4 Fornecer os materiais, equipamentos, transportes e profissionais 

qualificados para a entrega dos serviços executados; 
9.4.5 Recolher os tributos e encargos relativos aos serviços executados; 
9.4.6 Fornecer as Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de 

Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao Conselho Regional de Classe, seja ele CREA/MG ou 
CAU/MG, que deverá estar devidamente preenchida e assinada por todas as partes envolvidas e 
os custos deverão ser pagos pela CONTRATADA. Antes das assinaturas e pagamentos definitivos, 
os rascunhos serão encaminhados à PMMG para análise. 

9.4.7 Também é de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das taxas com 
impressões e protocolos. 

9.4.8 Preencher o diário de serviços; 
9.4.9 Atentar para os prazos de contrato, solicitando aditamento quando 

devidamente justificáveis; 
9.4.10 Caso sejam necessárias diferentes intervenções, cabe à CONTRATADA a 

coordenação e compatibilização dos mesmos e o fornecimento das informações relativas às suas 
áreas de interação. 
 
9.5 Presença obrigatória de responsável técnico disponibilizado pela CONTRATADA 

9.5.1 A empresa CONTRATADA deverá disponibilizar responsável técnico para 
acompanhamento das intervenções, conforme jornada de trabalho mencionada no item 3.1. O 
profissional responsável técnico deverá emitir a sua responsabilidade técnica no Conselho 
Regional em até 05 (cinco) dias úteis após início das atividades e entregar as vias à contratante 
devidamente assinadas. O valor para quitação será arcado pelo Fiscal da Obra, devendo ser 
efetivado com até 72h após a emissão da ART. 

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

10 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 
É de fundamental importância que a Fiscalização CONTRATADA conheça todas as 

legislações, normativas e regulamentos para que tenha melhores condições de desenvolver as 
suas atividades. 

Citam-se exemplos: 

• Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): ABNT NBR 
6492:2021 (Documentação técnica para projetos arquitetônicos e urbanísticos – 
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Requisitos); ABNT NBR 10126:1987 Versão Corrigida:1998 (Cotagem em 
desenho técnico – Procedimento); ABNT NBR 16861:2020 (Desenho técnico — 
Requisitos para representação de linhas e escrita); ABNT NBR 8404:1984 
(Indicação do estado de superfícies em desenhos técnicos – Procedimento); 
ABNT NBR 16752:2020 (Desenho técnico — Requisitos para apresentação em 
folhas de desenho); ABNT NBR 10067:1995 (Princípios gerais de representação 
em desenho técnico – Procedimento); ABNT NBR 16636-1:2017 (Elaboração e 
desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos 
e urbanísticos Parte 1: Diretrizes e terminologia); ABNT NBR 16636-2:2017 
(Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos 
arquitetônicos e urbanísticos Parte 2: Projeto arquitetônico); ABNT NBR 16636-
3:2020 (Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de 
projetos arquitetônicos e urbanísticos Parte 3: Projeto urbanístico); ABNT NBR 
9050:2020 Versão Corrigida:2021 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos); ABNT NBR 14037:2011 Versão 
Corrigida:2014 (Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e 
manutenção das edificações — Requisitos para elaboração e apresentação dos 
conteúdos); ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida:2014 (Projeto de estruturas 
de concreto — Procedimento); ABNT NBR 6120:2019 Versão Corrigida:2019 
(Ações para o cálculo de estruturas de edificações); ABNT NBR 5410:2004 Versão 
Corrigida:2008 (Instalações elétricas de baixa tensão); ABNT NBR 7190:1997 
(Projeto de estruturas de madeira); ABNT NBR 7199:2016 (Vidros na construção 
civil — Projeto, execução e aplicações); ABNT NBR 7480:2007 (Aço destinado a 
armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação); ABNT NBR 
12721:2006 Errata 1:2007, Errata 2:2007 e Versão Corrigida 3:2021 (Avaliação de 
custos unitários de construção para incorporação imobiliária e outras 
disposições para condomínios edifícios – Procedimento); ABNT NBR ISO 10545-
3:2020 (Placas cerâmicas - Parte 3: Determinação da absorção de água, 
porosidade aparente, densidade relativa aparente e densidade aparente); ABNT 
NBR 8800:2008 (Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e 
concreto de edifícios); ABNT NBR 14323:2013 (Projeto de estruturas de aço e de 
estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio); ABNT 
NBR 5419-1:2015 (Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 1: Princípios 
gerais); ABNT NBR 5419-2:2015 Versão Corrigida:2018 (Proteção contra 
descargas atmosféricas - Parte 2: Gerenciamento de risco); ABNT NBR 5419-
3:2015 Versão Corrigida:2018 (Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 3: 
Danos físicos a estruturas e perigos à vida); ABNT NBR 5419-4:2015 Versão 
Corrigida:2018 (Proteção contra descargas atmosféricas - Parte 4: Sistemas 
elétricos e eletrônicos internos na estrutura); ABNT NBR 5884:2013 (Perfil I 
estrutural de aço soldado por arco elétrico — Requisitos gerais); ABNT NBR 
6123:1988 Versão Corrigida 2:2013 (Forças devidas ao vento em edificações); 
ABNT NBR 6355:2012 (Perfis estruturais de aço formados a frio — Padronização); 
ABNT NBR 8681:2003 Versão Corrigida:2004 (Ações e segurança nas estruturas 
– Procedimento); ABNT NBR 14323:2013 (Projeto de estruturas de aço e de 
estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio); ABNT 
NBR 14762:2010 (Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis 
formados a frio); ABNT NBR 15980:2020 (Perfis laminados de aço para uso 
estrutural — Dimensões e tolerâncias); ABNT NBR 5626:2020 Versão 
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Corrigida:2020 (Sistemas prediais de água fria e água quente — Projeto, 
execução, operação e manutenção); ABNT NBR 12483:2015 (Chuveiros elétricos 
- Requisitos gerais); ABNT NBR 15884-3:2010 (Sistema de tubulações plásticas 
para instalações prediais de água quente e fria — Policloreto de vinila clorado 
(CPVC) Parte 3: Montagem, instalação, armazenamento e manuseio); ABNT NBR 
8160:1999 (Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução); ABNT 
NBR 10844:1989 (Instalações prediais de águas pluviais – Procedimento); ABNT 
NBR IEC 60268-16:2018 (Equipamentos de sistemas de som - Parte 16: Avaliação 
objetiva da inteligibilidade da fala pelo índice de transmissão da fala); ABNT NBR 
IEC 60268-3:2010 Versão Corrigida:2011 (Equipamentos de sistemas de som - 
amplificadores); ABNT NBR 10151:2019 Versão Corrigida:2020 (Acústica - 
Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas - Aplicação 
de uso geral); ABNT NBR 16655-1:2018 (Instalação de sistemas residenciais de 
ar-condicionado - Split e compacto - Parte 1: Projeto e instalação); ABNT NBR 
16655-2:2018 (Instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado - Split e 
compacto - Parte 2: Procedimento para ensaio de estanqueidade, desidratação 
e carga de fluido frigorífico); ABNT NBR 16655-3:2019 (Instalação de sistemas 
residenciais de ar-condicionado - Split e compacto - Parte 3: Método de cálculo 
da carga térmica residencial); ABNT NBR 15575-1:2013 (Edificações 
habitacionais — Desempenho); ABNT NBR 14565:2019 (Cabeamento 
estruturado para edifícios comerciais);  

• NORMAS RELATIVAS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS: NBR 10897 - Proteção 
contra Incêndio por Chuveiro Automático; NBR 10898 - Sistemas de 
Iluminação de Emergência; NBR 11742 - Porta Corta-fogo para Saída de 
Emergência; NBR 12615 - Sistema de Combate a Incêndio por Espuma; NBR 
12692 - Inspeção, Manutenção e Recarga em Extintores de Incêndio; NBR 
12693 - Sistemas de Proteção por Extintores de Incêndio; NBR 13434: 
Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico - Formas, Dimensões e 
cores; NBR 13435: Sinalização de Segurança contra Incêndio e Pânico; NBR 
13437: Símbolos Gráficos para Sinalização contra Incêndio e Pânico; NBR 
13523 - Instalações Prediais de Gás Liquefeito de Petróleo; NBR 13714 - 
Instalação Hidráulica Contra Incêndio, sob comando; NBR 13714: Instalações 
Hidráulicas contra Incêndio, sob comando, por Hidrantes e Mangotinhos; NBR 
13932- Instalações Internas de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Projeto e 
Execução; NBR 14039 - Instalações Elétricas de Alta Tensão; NBR 14276: 
Programa de brigada de incêndio; NBR 14349: União para mangueira de 
incêndio - Requisitos e métodos de ensaio; NBR 5410 - Sistema Elétrico; NBR 
5419 - Proteção Contra Descargas Elétricas Atmosféricas; NBR 5419 - Sistema 
de Proteção Contra Descangas Atmosféricas (Para-raios); NBR 9077 - Saídas 
de Emergência em Edificações; NBR 9441 - Sistemas de Detecção e Alarme de 
Incêndio; NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho: Proteção Contra 
Incêndio para Locais de Trabalho; NR 23, da Portaria 3214 do Ministério do 
Trabalho: Proteção Contra Incêndio para Locais de Trabalho. 

• LEIS ESTADO MG RELATIVAS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS: Lei 14.130 de 
19/12/2001 (Dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e 
dá outras providências). 

• DECRETOS ESTADO MG RELATIVOS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS: Decreto 
48.028 de 28/08/2020 (Altera o Decreto nº 47.998, de 1º de julho de 
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2020 ,que regulamenta a Lei nº 14.130, de 19 de dezembro de 2001, que 
dispõe sobre a prevenção contra incêndio e pânico no Estado e dá outras 
providências.); Decreto 47.998 de 01/07/2020 (Regulamenta a Lei nº 14.130, 
de 19 de dezembro de 2001, que dispõe sobre a prevenção contra incêndio e 
pânico no Estado, e estabelece regras para as atividades de fiscalização das 
medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em 
estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público, nos termos dos 
arts. 3º, 4º e 5º da Lei Federal nº 13.425, de 30 de março de 2017, e dá outras 
providências.); Decreto 44.275 de 06/04/2006 (Altera o Regulamento das 
Taxas Estaduais, aprovado pelo Decreto n° 38.886, de 1º de julho de 1997); 
Decreto 43.779 de 12/04/2004 (Altera o Regulamento das Taxas Estaduais 
(RTE), aprovado pelo Decreto nº 38.886, de 1º de julho de 1997, e dá outras 
providências.); Decreto 38.886 de 01/07/1997 (Aprova o Regulamento das 
Taxas Estaduais (RTE).). 

• PORTARIAS ESTADO MG CBMMG RELATIVAS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS: 
Portaria 65/2021; Portaria 64/2021; Portaria 63/2021; Portaria 62/2021; 
Portaria 61/2020; Portaria 60/2020; Portaria 59/2020; Portaria 58/2020; 
Portaria 57/2020; Portaria 48/2020; Portaria 47/2020; Portaria 45/2020; 
Portaria 44/2020; Portaria 43/2020; Portaria 42/2020 (atualizada); Portaria 
41/2020; Portaria 40/2019; Portaria 39/2019; Portaria 38/2019; Portaria 
37/2019; Portaria 36/2019; Portaria 35/2019; Portaria 34/2018; Portaria 
32/2018; Portaria 31/2017; Portaria 30/2017; Portaria 28/2017; Portaria 
27/2017; Portaria 26/2017; Portaria 25/2016; Portaria 24/2016; Portaria 
23/2016; Portaria 22/2015; Portaria 21/2015; Portaria 20/2015; Portaria 
19/2014; Portaria 18/2014; Portaria 17/2014; Portaria 16/2013; Portaria 
15/2013; Portaria 14/2013; Portaria 13/12; Portaria 12/2011; Portaria 
11/2011; Portaria 09/2008; Portaria 06/2006; Portaria 05/2005; Portaria 
04/2005; Portaria 03/2005; Portaria 02/2005. 

• INSTRUÇÕES TÉCNICAS ESTADO MG CBMMG RELATIVAS À PREVENÇÃO DE 
INCÊNDIOS: IT 01 - Procedimentos Administrativos - 9ª Edição (Alterada pela 
Portaria 63/2021); IT 02 - Terminologia de Proteção Contra Incêndio e Pânico 
(Alterada pela Portaria 61/2020); IT 03 - Composição do Processo de 
Segurança Contra incêndio e Pânico (PSCIP) - 2ª Edição (Alterada pela Portaria 
65/2021); IT 04 - Acesso de Viatura nas Edificações e Áreas de Risco - 2ª Edição 
(Alterada pela Portaria 61/2020); IT 05 - Separações entre Edificações 
(Alterada pela Portaria 61/2020); IT 06 - Segurança Estrutural das Edificações 
(Alterada pela Portaria 61/2020); IT 07 - Compartimentação Horizontal e 
Compartimentação Vertical (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 08 - Saídas de 
Emergência em Edificações - 2ª Edição (Alterada pela Portaria 63/2021); IT 09 
- Carga Incêndio nas Edificações e Espaços destinados a Uso Coletivo - 2ª 
Edição; IT 10 - Pressurização de Escada de Segurança (Alterada pela Portaria 
61/2020); IT 11 - Plano de Intervenção de Incêndio (Alterada pela Portaria 
61/2020); IT 12 - Brigada de Incêndio - 3ª Edição (Alterada pela Portaria 
61/2020); IT 13 - Iluminação de Emergência; IT 14 - Sistema de Detecção e 
Alarme de Incêndio - 2ª Edição (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 15 - 
Sinalização de Emergência (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 16 - Sistema de 
Proteção por Extintores de Incêndio - 3ª Edição (Alterada pela Portaria 
61/2020); IT 17 - Sistema de Hidrantes e Mangotinhos para Combate a 
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Incêndio (Alterada pela Portaria 63/2021); IT 18 - Sistema de Chuveiros 
Automáticos (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 19 - (Revogada) Adotar ABNT 
NBR 17505 - Sistema de Resfriamento para Líquidos e Gases Inflamáveis e 
Combustíveis; IT 20 - (Revogada) Adotar ABNT NBR 17505 - Sistema de 
Proteção por Espuma; IT 21 - Sistema Fixo de Gases para Combate a Incêndio 
(Alterada pela Portaria 61/2020); IT 22 - (Revogada) Adotar ABNT NBR 17505 
- Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis; IT 23 - 
Manipulação, Armazenamento, Comercialização e Utilização de GLP - 2ª 
Edição (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 24 - Comercialização, Distribuição 
e Utilização de Gás Natural; IT 25 - Fogos de Artifícios e Pirotecnia - 2ª Edição 
(Alterada pela Portaria 61/2020); IT 26 - Heliponto e Heliporto - 2ª Edição; IT 
27 - Medidas de Segurança para Produtos Perigosos (Alterada pela Portaria 
61/2020); IT 28 - Cobertura de Sapê, Piaçava e Similares (Alterada pela 
Portaria 61/2020); IT 29 - Hidrante Público; IT 30 - (Revogada) Adotar ABNT 
NBR 13231 - Subestações Elétricas; IT 31 - Pátio de Contêineres (Alterada pela 
Portaria 61/2020); IT 32 - Proteção Contra Incêndio em Cozinhas Profissionais 
(Alterada pela Portaria 61/2020); IT 33 - Eventos Temporários - 3ª Edição 
(Alterada pela Portaria 61/2020); IT 34 - Cadastramento de Empresas e 
Responsáveis Técnicos - 3ª Edição (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 35 - 
Segurança Contra Incêndio em Edificações que compõem o Patrimônio 
Cultural - 2ª Edição (Alterada pela Portaria 65/2021); IT 36 - (Revogada) - 
Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas; IT 37 - Centros Esportivos 
e de Exibição (Alterada pela Portaria 63/2021); IT 38 - Controle e Materiais de 
Acabamento e Revestimento (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 39 - Blocos 
de Carnaval - 3ª Edição; IT 40 - Adequação de Medidas de Segurança para 
Edificações - 2ª Edição (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 41 - Controle de 
Fumaça (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 42 - Estabelecimentos Destinados 
à Restrição de Liberdade (Alterada pela Portaria 61/2020); IT 43 - 
Armazenagem em Silos; IT 44 - Edificações e Instalações de Agronegócio. 

• EMENDAS E ERRATASS DO CBMMG RELATIVAS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. 

• Disposições legais da União, Estado e Município; 

• CONTRATADA deverá elaborar os trabalhos, considerando sempre a qualidade 
dos projetos, os requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao 
interesse público, economia, facilidade na execução da obra, sua conservação, 
manutenção, durabilidade, adaptações para portadores de necessidades 
especiais, adoção das normas técnicas de saúde e de segurança do trabalho e 
o mínimo impacto ambiental; 

• A CONTRATADA deverá atender todas as normas das concessionárias, NBR´s e 
de órgãos reguladores; 

• A apresentação e desenvolvimento dos trabalhos deverão atender a 
orientações,            solicitações e aprovação da PMMG; 

• Serão realizadas reuniões de avaliação e discussão das soluções sempre que 
a PMMG julgar necessário ou se a CONTRATADA solicitar, mediante 
agendamento prévio; 

• Se houver reunião inicial, será obrigatória a presença de toda a equipe técnica 
da CONTRATADA; 

• Todas as reuniões serão formalizadas em atas, cabendo à CONTRATADA 
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fornecer material, equipamentos e funcionário específico para secretariar os 
trabalhos e digitalizar a ata; 

• Nas reuniões onde forem discutidos assuntos específicos de cada área de 
atuação, deverão estar presentes o coordenador e os profissionais específicos 
da respectiva área de atuação; 

• Todos os serviços que se fizerem necessários para implantação do local devem 
seguir rigorosamente todas as normas técnicas e legislação vigentes. 

 
 

11 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
O recebimento definitivo do valor proposto para realização dos serviços será 

devidamente pago após a entrega completa e análise de Comissão Especializada da Polícia 
Militar de Minas Gerais. 
 
 

12 FISCALIZAÇÃO (EXERCIDA PELA CONTRATANTE) 
Caberá ao Fiscal de Contrato e à CPARM fiscalizar o cumprimento das disposições 

contratuais, na esfera administrativa e jurídica, em todos os seus aspectos, podendo formalizar 
solicitação de assessoramento técnico da Seção de Engenharia e Arquitetura da Diretoria de 
Apoio Logístico (DAL) da PMMG, ou até mesmo de outros entes da Administração Direta, Indireta 
ou Privada, para emissão de parecer técnico ou Boletim de Medição nos casos em que julgar 
necessário. 

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

13 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
O descumprimento total ou parcial das obrigações contratuais, ou ainda, o atraso 

injustificado na execução do serviço, sujeitará o contratado às penalidades previstas no artigo 38 
do Decreto Estadual nº 45.902/12, em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
 

14 ANEXOS 
Anexo 01: Planilha Orçamentária - Fiscalização. 
Anexo 02: ART MG20210511156. 

 
 

 
  Teófilo Otoni/MG, 09 de novembro de 2021. 
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Auxiliar P4/15ª RPM 

Engenheiro Civil, CREA-MG: 192.718/D 


