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Regime de Execução Indireta: Empreitada por preço global
Prestação de Serviços (sem dedicação exclusiva de mão de obra)

Critério de Julgamento: menor preço por lote
Modo de disputa: Aberto e fechado

 
Objeto: Contratação de empresa de arquitetura/engenharia para elaboração de
projetos executivo e arquitetônico de reforma e ampliação do Colégio Tiradentes
da Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade Avelino Camargos (Contagem),
Unidade José Mauro de Vasconcelos (Contagem) e Unidade Nossa Senhora
das Vitórias (Bairro Prado - Belo Horizonte), compreendendo fornecimento de
pessoal técnico qualificado, bem como os demais recursos necessários, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste Edital e seus anexos.
 

RECIBO
 
A       Empresa _________________________ retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de
qualquer alteração pelo e-mail ___________________________, aos_____/___/_____
 

(Assinatura)

 
OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO ÀO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS pelo e-mail: ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br PARA EVENTUAIS
COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS.
 
O COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS NÃO SE RESPONSABILIZA
POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR
 INFORMAÇÕES INCORRETAS NO MESMO.

AVISO
 
O PRESENTE CERTAME TERÁ A PARTICIPAÇÃO AMPLA DE FORNECEDORES, SEM LOTE(S)
RESERVADO(S) À ME E EPP, POR SE TRATAR DE VALORES ESTIMADOS SUPERIORES A R$
80.000,00 (OITENTA MIL REAIS).
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1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais,
representada pelo COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR - UNIDADE
ARGENTINO MADEIRA (CTPM/AM), torna pública a realização de licitação na
modalidade pregão eletrônico do tipo menor preço por lote, no modo de disputa
aberto e fechado, em sessão pública, por meio do site www.compras.mg.gov.br,
visando a contratação de empresa de arquitetura/engenharia para elaboração de
projetos executivo e arquitetônico de reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da
Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade Avelino Camargos (Contagem), Unidade José
Mauro de Vasconcelos (Contagem) e Unidade Nossa Senhora das Vitórias (Bairro
Prado - Belo Horizonte), compreendendo fornecimento de pessoal técnico
qualificado, bem como os demais recursos necessários, conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas neste Edital e seus anexos, nos termos da Lei
Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de
Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020.
Este pregão será amparado pela Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de
2006 e 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 47.727, de 02 de outubro de 2019, 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 93, de 28 novembro de 2018, pelas Resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF
n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 e nº 8.898 de 14 de junho 2013, pela Resolução
Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho 2016, aplicando-se
subsidiariamente,a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993, e as condições
estabelecidas nesse edital e seus anexos, que dele constituem parte integrante e
inseparável para todos os efeitos legais.
1.1. O pregão será realizado pelo Pregoeiro: Capitão PM Ivanir Caetano Monteiro, nº
084.918-2, tendo como pregoeiro Suplente, o 1º Sargento PM José Antonio de
Magalhães, nº 087.304-2, Equipe de Apoio, constituída pelos seguintes servidores: 2º
Tenente PM Luiz Fernando Vianna da Piedade, nº 095.824-9, 2º PM Tenente
Dagoberto Barbosa Gomes, nº 110.161-7, Cb PM Reginaldo Demercílio Rosa da Silva,
nº 141579-3, designados pela Comandante e Ordenadora de Despesas do Colégio
Tiradentes - Unidade Argentino Madeira (CTPM), conforme publicação no Boletim
Interno nº 30, de 13, novembro de 2021.
1.1.1. Em caso de impossibilidade de comparecimento do pregoeiro indicado no item
anterior, atuará como seu substituto o pregoeiro 1º Sargento PM José Antonio de
Magalhães, nº 087.304-2.
1.2. A sessão de pregão será realizada no sítio eletrônico de compras do Governo
do Estado de Minas Gerais: www.compras.mg.gov.b e terá início no dia  09 de março
de 2022 às 09:00 (nove horas).
1.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e, dessa forma, serão
registradas no sistema e na documentação relativa ao certame.
1.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local
anteriormente estabelecido, salvo se houver comunicação  em contrário por parte do
Pregoeiro.
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2. OBJETO
2 . 1 . A presente licitação tem por objeto contratação de empresa de
arquitetura/engenharia para elaboração de projetos executivo e arquitetônico de
reforma e ampliação do Colégios Tiradentes da Policia Militar de Minas Gerais
- Unidade Avelino Camargos (Contagem), Unidade José Mauro de
Vasconcelos (Contagem) e Unidade Nossa Senhora das Vitórias (Prado -
Belo Horizonte), compreendendo fornecimento de pessoal técnico qualificado, bem
como os demais recursos necessários, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos.
2.1.1. Em caso de divergência entre as especificações do objeto descritas no Portal
de Compras e as especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de
Referência e Anexo II - Relatório do Orçamento - Sintético, o licitante deverá
obedecer a estes últimos.
 
3. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO
CONVOCATÓRIO
3.1. Os pedidos de esclarecimentos e os registros de impugnações referentes a este
processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico, no site http://www.compras.mg.gov.br/.
3.1.1. Os pedidos de esclarecimento e registros de impugnação serão realizados,
em caso de indisponibilidade técnica ou material do sistema oficial do Estado de Minas
Gerais, alternativamente, via e-mail ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br, observados o
prazo previsto no item 3.1.
3.1.2.     É obrigação do autor do pedido de esclarecimento ou do registro de
impugnação informar ao  órgão/entidade gestor(a) a indisponibilidade do sistema.
3.2. O pedido de esclarecimentos ou registro de impugnação pode ser feito por
qualquer pessoa no Portal de Compras na página do pregão, em campo próprio
(acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”).
3.2.1. Nos pedidos de esclarecimentos ou registros de impugnação os interessados
deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu
esclarecimentos, se pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as
informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).
3.2.2. Podem ser inseridos arquivos anexos com informações e documentações
pertinentes as solicitações.
3.2.3. Após o envio da solicitação, as informações não poderão ser mais alteradas,
ficando o pedido registrado com número de entrada, tipo (esclarecimento ou
impugnação), data de envio e sua situação.
3.2.4. A resposta ao pedido de esclarecimento ou ao registro de impugnação
também será disponibilizada via sistema. O solicitante receberá um e-mail de
notificação e a situação da solicitação alterar-se-á para “concluída”.
3.2.5. Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de
e-mail àqueles que enviaram integral e corretamente as solicitações de retirada do
Edital.
3.3. O pregoeiro responderá no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data de
recebimento, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração
do edital e dos anexos.
3.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do
certame.
3.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.
3.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
3.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este
Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
3.7. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
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publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
3.8. As denúncias, petições e impugnações anônimas ou não fundamentadas serão
arquivadas pela autoridade competente.
3.9. A não impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta a decadência
do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do certame.
3.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia do início e
inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias úteis. Só se iniciam e expiram os
prazos em dia de expediente na Administração.
 
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular
no termos do Decreto Estadual nº 47.524, de 6 de novembro de 2018 e Resolução
SEPLAG nº 93, de 28 de novembro de 2018, no Cadastro Geral de Fornecedores –
CAGEF.
4.1.1.1. Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado o
disposto no item 4.7.1 deste edital.
4.2. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante
na presente licitação.
4.3. Para fins do disposto neste edital, o enquadramento dos beneficiários indicados
no caput do art. 3º do Decreto nº 47.437, de 26 de junho de 2018 se dará da
seguinte forma:
4.3.1. Microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme definido nos incisos I
e II do caput e § 4º do art. 3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006;
4.3.2. Agricultor familiar, conforme definido na Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho
de 2006;
4.3.3. Produtor rural pessoa física, conforme disposto na Lei Federal nº 8.212, de
24 de julho de 1991;
4.3.4. Microempreendedor individual, conforme definido no § 1º do art. 18-A da Lei
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006;
4.3.5. Sociedade cooperativa, conforme definido no art. 34 da Lei Federal nº 11.488,
de 15 de junho de 2007, e no art. 4º da Lei Federal nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971.
4.4. NÃO PODERÃO PARTICIPAR as empresas que:
4.4.1. Encontrarem-se em situação de falência, concurso de credores, dissolução,
liquidação;
4.4.2. Enquadrarem-se como sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no
País;
4.4.3. Estiverem suspensas temporariamente de participar de licitações ou
impedidas de contratar com a Administração, sancionadas com fundamento no art.
87, III, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.4. Estiverem impedidas de licitar e contratar com o Estado de Minas Gerais,
sancionadas com fundamento no art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002;
4.4.5. Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal, sancionadas com fundamento no art. 87, IV,
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
4.4.6. Empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores
membros dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios ou que nelas
exerçam funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da
Constituição da República;
4.4.7. Estiverem inclusas em uma das situações previstas no art. 9° da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
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4.4.8. Empresas reunidas em consórcio.
4.5. A observância das vedações para não participação é de inteira responsabilidade
do licitante que se sujeitará às penalidades cabíveis, em caso de descumprimento.
4.6. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará, no momento
de cadastramento de sua proposta, “sim” ou “não” em campo próprio do sistema
eletrônico, relativo às seguintes declarações:
4.6.1. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
4.6.1.1. Alternativamente ao campo disposto no item 4.6.1, que, para fins de
obtenção do tratamento diferenciado e simplificado de que trata a Lei Complementar
123, de 14 de dezembro de 2006 e o artigo 15 da Lei Estadual 20.826, de 31 de julho
de 2013, registra que possui restrição no (s) documento (s) de regularidade fiscal,
com o compromisso de que irá promover a sua regularização caso venha a formular
o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação,
conforme determina o inciso XIII do art. 9º da Lei Estadual nº 14.167/2002.
4.6.2. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4 .7 . Além das declarações prestadas via sistema, o licitante deverá anexar,
juntamente com a documentação de habilitação,  as seguintes Declarações
constantes do Anexo VII (Modelo de Declarações) deste Edital.
4.7.1. Cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, quando for o caso;
4.7.2 . Ciência das condições contidas no Edital e seus anexos;
4.7.3. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
4.7.4. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
4.7.5. Realizou a Vistoria Técnica no local de execução dos serviços, ou, em caso
negativo, declaração de que assume a responsabilidade e consequências por não tê-
la feito.
 
5. DO CREDENCIAMENTO
5.1. Para acesso ao sistema eletrônico 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, no prazo mínimo de
02 (dois) dias úteis antes da data da sessão do Pregão.
5.1.1. Cada fornecedor deverá credenciar, no mínimo, um representante para atuar
em seu nome no sistema, sendo que o representante receberá uma senha eletrônica
de acesso.
5.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.
5.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no CAGEF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.
5.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação.
5.4. O fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira
responsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação
efetuada, não podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais
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danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
5.4.1. O fornecedor se responsabiliza por todas as transações realizadas em seu
nome, assumindo como firmes e verdadeiras as propostas e os lances efetuados por
seu representante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor
implicará responsabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica
para a realização das transações, sob pena da aplicação de penalidades.
5.5. Informações complementares a respeito do cadastramento serão obtidas no
site www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores, via
e- mail: cadastro.fornecedores@planejamento.mg.gov.br, com horário de
atendimento de Segunda-feira a Sexta- feira das 08:00h às 16:00h.
5.6. O fornecedor enquadrado dentre aqueles listados no subitem 4.3 que desejar
obter os benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar Federal nº 123, de
14 de dezembro de 2006, disciplinados no Decreto Estadual nº.47.437, de 2018 e
pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JUCEMG nº 9.576, de 6 de julho de 2016 deverá
comprovar a condição de beneficiário no momento do seu credenciamento ou
quando da atualização de seus dados cadastrais no Cadastro Geral de Fornecedores
– CAGEF, desde que ocorram em momento anterior ao cadastramento da proposta
comercial.
5.6.1. Não havendo comprovação, no CAGEF, da condição de beneficiário até o
momento do registro de proposta, o fornecedor não fará jus aos benefícios listados
no Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de junho de 2018.
 
6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO
6 . 1 . Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos
para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a
etapa de envio dessa documentação.
6.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e à documentação de habilitação
deverão ser anexados no sistema, por upload, separadamente em campos próprios.
6.1.1.1. Os arquivos referentes à proposta comercial e os documentos de
habilitação deverão ser assinados eletronicamente.
6.1.1.1.1. Para assinatura eletrônica, poderá ser utilizado o Portal de Assinatura
Digital disponibilizado pelo Governo de Minas Gerais, de acesso gratuito, disponível
em: http://www.portaldeassinaturas.mg.gov.br. Dúvidas com relação à utilização do
Portal de Assinaturas Digital podem ser encaminhadas para o e-mail
comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. A realização da assinatura digital
importará na aceitação de todos os termos e condições que regem o processo
eletrônico, conforme Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas
aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica, tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das informações
prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa.
6.1.2. As orientações para cadastro de proposta e envio dos documentos de
habilitação encontram-se detalhadas no Manual Pregão Eletrônico - Decreto nº
48.012/2020 acessível pelo Portal de Compras.
6.2. O Envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do Certificado de Registro Cadastral emitido pelo CAGEF, cuja consulta é
pública. Nesse caso os licitantes assinalarão em campo próprio no sistema a opção
por utilizar a documentação registrada no CAGEF, não sendo necessário o envio dos
documentos que estiverem vigentes.
6.4. Os documentos que constarem vencidos no CAGEF e os demais documentos
exigidos para a habilitação, que não constem do CAGEF, deverão ser anexados em
até 5 arquivos de 20 Mb cada.
6.5. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
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trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006.
6.6. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante
a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexão.
6.7. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
6.8. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.9. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para
acesso público após o encerramento do envio de lances.
 6.10. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data
de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital e seus anexos,
podendo substituí-la ou retirá-la até a abertura da sessão.
 
7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante deverá encaminhar sua proposta, mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos campos abaixo, bem como, realizar o upload sua proposta
comercial, conforme modelo constante no Anexo VI (Proposta Comercial) deste
Edital:
7.1.1. O Nome da empresa licitante, endereço, telefone, número do CNPJ, data de
abertura da licitação prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal;
7.1.2. Preço global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso;
7.1.3. Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que não poderá
ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data da licitação,
sob pena de desclassificação da licitante;
7.1.4. Prazo de execução dos serviços (em algarismos e por extenso) que não
poderá ser superior a 90 (noventa) dias consecutivos para o LOTE 01, LOTE 02,
LOTE 03 contado a partir do recebimento da Ordem de Serviço pela empresa
Contratada sob pena de desclassificação da licitante;
7.1.5. Nomes do(s) responsável(is) técnico(s) e do representante legal da empresa
licitante;
7.1.6. Planilha de Quantitativos, Preços Unitários e Descritiva de todo os itens e
serviços, bem como Composição da Taxa de BDI e Composição dos Encargos Sociais
(Conforme Acórdão TCU nº 2622/2013). O licitante deve verificar e seguir o modelo
constante do Anexo VI deste Edital, informando os preços em reais e apresentar em
01 (uma) via original, contendo:
7.1.6.1. Descrição apresentada na planilha, conforme Anexo VI deste Edital, com os
preços unitários propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades
correspondentes e efetuado o somatório dos itens, resultarão no valor final da
proposta, que deverá conter assinatura ou rubrica do representante legal da
empresa.
7.1.7. Anexar em PDF os arquivos referentes à Proposta Comercial e a Declaração
de Responsáveis Técnicos pela execução dos serviços , conforme Anexo VI e Anexo
VIII, respectivamente, deste Edital.
7.1.8. O preenchimento dos campos do sistema bem como o arquivo referente à
Proposta Comercial anexada deverá se referir, individualmente, a cada lote.
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7.3. Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos
sociais, financeiros e trabalhistas, taxas e quaisquer outros ônus que porventura
possam recair sobre a execução do objeto da presente licitação, os quais ficarão a
cargo única e exclusivamente da CONTRATADA.
7.3.1. Deverá ser apresentada planilha que expresse a composição de todos os
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custos unitários dos itens envolvidos em cada lote do presente certame.
7.3.2. Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente
nacional, em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
7.4. Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais que forem isentos do
ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.080, de 2002, deverão informar na
proposta, conforme anexo presente no Portal de Compras, os valores com e sem
ICMS que serão classificados conforme itens abaixo.
7.4.1. Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas, pelo
sistema eletrônico, as informações relativas ao produto e ao preço resultante da
dedução do ICMS, conforme Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 3.458, de 22 de
julho de 2003, alterada pela Resolução conjunta SEPLAG/SEF nº 4.670, de 5 de junho
de 2014.
7.4.2. A classificação das propostas, etapa de lances, o julgamento dos preços, o
registro dos preços e a homologação serão realizados a partir dos preços dos quais
foram deduzidos os valores relativos ao ICMS.
7.4.3. Os fornecedores mineiros não optantes pelo Simples Nacional farão suas
propostas conforme as disposições contidas nos subitens 7.4.1 e 7.4.2.
7.4.4. O disposto nos subitens 7.4.1 e 7.4.2 não se aplica aos contribuintes mineiros
optantes pelo regime do Simples Nacional.
7.4.5. Os fornecedores mineiros de que trata o subitem 7.4.4 deverão anexar às
suas propostas comerciais a ficha de inscrição estadual, na qual conste a opção pelo
Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este
regime através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/.
7.4.6. O fornecedor mineiro isento de ICMS, caso seja vencedor, deverá enviar,
quando solicitado pelo Pregoeiro, via chat, após a negociação, sua proposta
comercial assinada e atualizada com os valores finais ofertados durante a sessão
deste Pregão, informando na proposta, além do preço resultante da dedução do
ICMS, o preço com ICMS.
 
8. DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.
8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, preservado o sigilo do
licitante, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com
os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Anexo I (Termo de Referência) e
Anexo II (Escopo dos Serviços) e Anexos III, IV e V (Relatórios de Vistoria e Planilha)
deste Edital.
8.2.1. A análise da proposta que trata o item anterior é uma análise prévia, e não
poderá implicar quebra de sigilo do fornecedor, bem como não exime a
Administração da verificação de sua conformidade com todas as especificações
contidas neste Edital e seus anexos, quando da fase de aceitabilidade da proposta do
licitante detentor do menor preço para cada lote.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.
8.3.1. Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgados, em tempo real, o
valor e horário do menor lance apresentado pelos licitantes, bem como todas as
mensagens trocadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do
fornecedor.
8.3.2. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.
8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
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exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do
seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.4.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/lote.
8.5. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.
8.6. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de
desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.7. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com
prorrogações.
8.8. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso,
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
últimos dois minutos do período de duração da etapa competitiva.
8.9. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem
anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse período de prorrogação, inclusive em lances intermediários.
8.10. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessão pública será encerrada automaticamente.
8.11. Encerrada a fase competitiva sem prorrogação automática pelo sistema, nos
termos do subitem 8.9, o pregoeiro poderá admitir o reinício da etapa de envio de
lances, em prol da consecução do melhor preço.
8.12. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.13. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.14. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.
8.15. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente
após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos
participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
8.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.
8.17. Do empate ficto
8.17.1. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a
verificação junto ao CAGEF do porte da entidade empresarial. O sistema identificará
em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa
de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto Estadual nº 47.437/2018.
8.17.2. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.
8.17.2.1. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao
da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados após a comunicação automática para tanto.
8.17.2.2. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
8.17.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
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empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
8.18. Do empate real
8.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços prestados:
8.18.1.1. no país;
8.18.1.2. por empresas brasileiras;
8.18.1.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.18.1.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
8.18.2. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.
8.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, via chat, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
8.19.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.
8.19.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
8.20. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.
8.21. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
8.21.1. O critério de julgamento será o de menor preço por lote, apurado de acordo
com o Anexo IV - Proposta Comercial.
8.21.2. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do
preço em relação ao valor estimado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto
n.º 48.012/2020.
8.21.2.1. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, para todos os fins
aqui dispostos, que não atender às exigências fixadas neste Edital, contenha vícios
insanáveis, manifesta ilegalidade ou apresentar preços manifestamente inexequíveis.
8.21.2.2. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou
unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos
insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando
se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
8.21.2.2.1. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso
da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas
diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 para que a
empresa comprove a exequibilidade da proposta.
8.21.2.2.2. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por
cento) da média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da
proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo
possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências
para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.
8.21.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir
a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
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indícios que fundamentam a suspeita;
8.21.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo,
vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
 8.21.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade de diligência disponível no sistema, no
prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
8.21.5.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
8.21.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do serviço ofertado, bem como as planilhas
de custo readequadas com o valor final ofertado, encaminhados por meio eletrônico,
ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do
seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.
8.21.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.
8.21.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
8.21.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e
passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor.
8.21.8. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
8.21.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a
desclassificação da proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo licitante, no prazo
indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço global nem dos
unitários.
 
9.            DA PROVA DE CONCEITO
9.1.        Não haverá prova de conceito no presente certame.
 
10. DA VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO
10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

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

10.1.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
10.1.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
10.1.1.2. A tentativa de burlar será verificada por meio dos vínculos societários,
linhas de fornecimento similares, dentre outros.

Edital de Elaboração de Projetos. (41050452)         SEI 1250.01.0006135/2021-75 / pg. 12

http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do
https://www.fornecedores2.mg.gov.br/portalcompras/fornecedoresimpedidoscon.do


10.1.1.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
inabilitação.
10.1.2. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.
10.1.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123,
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta
subsequente.
10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será
verificada por meio do CAGEF, nos documentos por ele abrangidos em relação à
habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto no Decreto nº 47.524/2018.
10.2.1.  O interessado, para efeitos de habilitação prevista nesse edital mediante
utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no
CAGEF até (2) dias úteis anteriores à data prevista para recebimento das propostas;
10.2.2.  É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
CAGEF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
10.2.2.1. Caso as comprovações constantes do CAGEF vençam entre a data de
envio da documentação concomitante ao cadastro da proposta e o momento da
verificação da habilitação, deverá ser solicitado pelo pregoeiro ao licitante o envio da
documentação atualizada, por meio de documentação complementar via sistema.
10.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,
exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 48.012/20.
1 0 . 3 . Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
10.4. A apresentação de documentos físicos originais somente será exigida se
houver dúvida quanto à integridade do arquivo digitalizado.
10.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
10.6. Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:
10.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
10.7.1. Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das
propostas comerciais constantes no Anexo VI - Proposta Comercial e das
declarações constantes no Anexo VII - Modelos de Declarações e Documentos.
10.7.1.1. Se for o caso, apresentar procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.
10.7.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
10.7.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores
ou instrumento consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresárias, cooperativas ou empresas individuais de
responsabilidade limitada e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de
documentos de eleição ou designação de seus administradores;
10.7.4. Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas em se tratando de sociedade não empresária, acompanhado de prova da
diretoria em exercício;
10.7.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País.
10.7.6. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão
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competente, quando a atividade assim o exigir;
10.7.6.1. 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 estiverem vinculados.
10.7.6.1.1. Nenhum responsável técnico, ainda que credenciado, poderá
representar mais de uma licitante.
10.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações
ou da consolidação respectiva;
10.8. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda -CNPJ;
10.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,
relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o
objeto do certame;
10.8.3. Prova de regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual sede do
licitante, Municipal e perante a Fazenda Estadual de MG;
10.8.3.1. A prova de regularidade fiscal e seguridade social perante a Fazenda
Nacional será efetuada mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, referente a todos os tributos federais e à Dívida Ativa da
União – DAU por elas administrados, bem como das contribuições previdenciárias e
de terceiros.
10.8.3.2. Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do
Estado de Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a
tributos estaduais em Minas Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT,
que poderá ser emitida pelo site: www.fazenda.mg.gov.br.
10.8.4. Certificado de Regularidade relativa à seguridade social e perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.
10.8.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, ou positiva com efeito de negativa,
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
10.8.6. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista deverá ser efetuada
mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou
positivas com efeitos de negativas.
10.8.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais
relacionados ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a
apresentação de declaração do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra
equivalente, na forma da lei.
10.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:
10.9.1. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da
pessoa física, emitida nos últimos 06 (seis) meses.
10.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
10.10.1. Capacidade Técnico-Operacional:
10.10.1.1. 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;
10.10.1.2.Comprovação de aptidão para prestação de serviços compatíveis com as
características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Termo de
Referência ANEXO I a este Edital, por meio da apresentação de atestados de
desempenho anterior, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente
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licitação, vedado o auto atestado, compreendendo os requisitos abaixo relacionados:
10.10.1.2.1. Atestado(s) comprobatório(s) da capacidade técnica da Licitante para a
prestação dos serviços em características compatíveis com o objeto desta
licitação;              
10.10.1.2.2. Para atendimento do quantitativo indicado no subitem anterior, é
admitido o somatório de atestados, desde que compatíveis com as características do
objeto licitado.
10.10.2. Capacidade Técnico-Profissional:
10.10.2.1. 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.
10.10.2.2. 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.
10.10.2.3. 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.
10.10.2.4. 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.
10.10.3. Os atestados deverão conter:
10.10.3.1. Nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ,
endereço, telefone).
10.10.3.2. Local e data de emissão.
10.10.3.3. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela
veracidade das informações.
10.10.3.4. Período da execução da atividade.
10.10.4. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as
informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à
contratação, endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram executadas as
atividades.
10.11. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:
10.11.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido
pela Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
SEPLAG poderá utilizá-lo como substituto de documento dele constante, exigido para
este certame, desde que este esteja com a validade em vigor no CRC. Caso o
documento constante no CRC esteja com a validade expirada, tal não poderá ser
utilizado, devendo ser apresentado documento novo com a validade em vigor.
10.11.1.1. Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este
certame, sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que
estejam com a validade expirada.
10.11.2. Os documentos exigidos para habilitação serão apresentados no momento
do cadastramento da proposta, conforme instruções do Portal de Compras
http://www.compras.mg.gov.br/, e serão analisados após a classificação das
propostas.
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10.11.2.1. Para fins de habilitação, é facultada ao pregoeiro a verificação de
informações e o fornecimento de documentos que constem de sítios eletrônicos de
órgãos e entidades das esferas municipal, estadual e federal, emissores de certidões,
devendo tais documentos ser juntados ao processo. A Administração não se
responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento
da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os
documentos necessários para verificação, o licitante será inabilitado.
10.11.3. Todos os documentos apresentados para a habilitação deverão conter, de
forma clara e visível, o nome empresarial, o endereço e o CNPJ do fornecedor.
10.11.3.1. Se o fornecedor figurar como estabelecimento matriz, todos os
documentos deverão estar em nome da matriz;
10.11.3.2. Se o fornecedor figurar como filial, todos os documentos deverão estar
no nome da filial;
10.11.3.3. Na hipótese de filial, podem ser apresentados documentos que, pela
própria natureza, comprovadamente são emitidos em nome da matriz;
10.11.3.4. Em qualquer dos casos, atestados de capacidade técnica ou de
responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número do
CNPJ(MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.
10.11.4. O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a
inabilitação do licitante vencedor, sujeitando-o, eventualmente, às punições legais
cabíveis.
10.11.5. Aos beneficiários listados no item 4.3 será concedido prazo de 05 (cinco)
dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da administração, para
regularização da documentação fiscal e/ou trabalhista, contado a partir da divulgação
da análise dos documentos de habilitação do licitante melhor classificado, conforme
disposto no inciso I, do § 2º, do art. 6º do Decreto Estadual nº 47.437, de 26 de
junho de 2018.
10.11.5.1. A não regularização da documentação no prazo deste item implicará a
inabilitação do licitante vencedor, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital,
sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação
fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.
10.11.5.2. Se houver a necessidade de abertura do prazo para o beneficiário
regularizar sua documentação fiscal e/ou trabalhista, o pregoeiro deverá suspender a
sessão de pregão para o lote específico e registrar no “chat” que todos os presentes
ficam, desde logo, intimados a comparecer no dia e horário informados no site
www.compras.mg.gov.br para a retomada da sessão de pregão do lote em
referência.
 
11. DOS RECURSOS
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo 10 (dez) minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do
sistema.
11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e
a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o
recurso, fundamentadamente.
11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.
11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.
11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
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também pelo sistema eletrônico, em outros três dias úteis, que começarão a contar
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
11.2.4. A apresentação de documentos complementares, em caso de
indisponibilidade ou inviabilidade técnica ou material da via eletrônica, devidamente
identificados, relativos aos recursos interpostos ou contrarrazões, se houver, será
efetuada mediante envio para o e-mail ctpm-licitacao@pmmg.mg.gov.br, e
identificados com os dados da empresa licitante e do processo licitatório (nº. do
processo e lote), observados os prazos previstos no item 11.1.
11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados,
no endereço constante neste Edital.
 
12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
12.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a
própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que
dele dependam.
12.1.1. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
12.1.2. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de
acordo com a fase do procedimento licitatório.
12.1.3. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no
CAGEF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.
 
13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
13.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor e o sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes,
disponível para consulta no site www.compras.mg.gov.br.
13.2. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.
13.3. Decididos os recursos porventura interpostos e constatada a regularidade dos
atos procedimentais pela autoridade competente, esta adjudicará o objeto ao licitante
vencedor e homologará o procedimento licitatório.
 
14. DA CONTRATAÇÃO
14.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo IV - Minuta do
Contrato, de acordo com o art. 62 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.
14.1.1.  O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a
Administração, serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais -SEI/MG.
14.1.1.1. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro, o(s)
licitante(s) interessado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações
do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link
www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está
cadastrado".
14.1.1.2. Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o
e-mail sei@pmmg.mg.gov.br.
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14.1.1.3. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na
aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico,
conforme Decreto Estadual nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas
aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada
(login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das
ações efetuadas e das informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração
civil, penal e administrativa.
 14.1.2. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de
habilitação para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente.
14.1.3. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no momento de assinar
o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente ou recuse-se a
assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificação.
14.1.3.1. Feita a negociação e comprovados os requisitos de habilitação, o licitante
deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, sem
prejuízo das sanções previstas no Edital e das demais cominações legais, conforme
disposto no art. 48, §2º do Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020.
14.2. O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora
deverá firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar do recebimento da
comunicação, que se dará através do sistema do Portal de Compras -
http://www.compras.mg.gov.br/#.
14.3. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente decorrentes desta licitação, somente será
analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente
fundamentada.
 
15. DA SUBCONTRATAÇÃO
15.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
ora ajustado.
 
16. DA GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO
16.1. A CONTRATADA, no prazo máximo de 03 (três) dias após a assinatura do
Contrato, prestará garantia 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 art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, desde
que cumpridas as obrigações contratuais.
16.2. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, conforme disposto no
art. 56 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, deverá abranger um período
de mais 03 (três) meses após o término da vigência contratual.
16.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
16.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;
16.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
16.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;
e
16.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.
16.4. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
16.5. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta
específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
16.6. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a
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garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
16.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
16.8. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que
rege a matéria.
16.9. Será considerada extinta a garantia:
16.9.1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
 16.9.2. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência, caso a
CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.
 
17. DO PAGAMENTO
17.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no
prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do recebimento definitivo, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE. Para
os demais participantes, o pagamento será realizado a crédito do beneficiário em um
dos bancos que o fornecedor indicar, de acordo com normativo próprio a que se
sujeita, mantendo-se os prazos e condições estabelecidas no edital e seus anexos.
17.1.1. Os pagamentos serão realizados na conclusão total de todos os projetos e
documentos exigidos, e após aprovação expedida pela CONTRATANTE, através do
gestor do contrato e sua equipe de apoio, designado(s) pelo(a) Ordenador(a) de
Despesas do Colégio Tiradentes Unidade Argentino Madeira.
17.1.2. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE,
após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório
da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, bem como, demais
documentos necessários para a efetiva comprovação da execução do objeto, se
houver.
17.1.3. A Administração receberá o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
(DANFE) juntamente com o objeto e deverá realizar a verificação da validade da
assinatura digital e a autenticidade do arquivo digital da NF-e (o destinatário tem à
disposição o aplicativo “visualizador”, desenvolvido pela Receita Federal do Brasil) e a
concessão da Autorização de Uso da NF-e, mediante consulta eletrônica à Secretaria
da Fazenda o Portal Nacional da NF-e.
17.1.4. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.
17.1.5.Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado 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 Contratante.
17.1.6. A CONTRATADA deve garantir a manutenção dos requisitos de habilitação
previstos no Edital.
17.1.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CAGEF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
17.1.8. Constatando-se, junto ao CAGEF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
17.1.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
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17.1.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurando-se à contratada o contraditório e ampla defesa.
17.1.11. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o
valor devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do
efetivo pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia –SELIC.
17.2. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA
não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese
ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da
empresa e rescisão contratual.
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
18.1.1.  Advertência por escrito;
18.1.2.    Multa de até:
18.1.3.     0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;
18.1.4.    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 garantia financeira de
execução exigida ou por ocasião da prorrogação;
18.1.5.    20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após ultrapassado o prazo
de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado objeto, ou entrega com vícios ou
defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o
valor ou, ainda fora das especificações contratadas;
18.1.6.    2% (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou
norma da legislação pertinente.
18.1.7. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
18.1.8. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, nos
termos do art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002;
18.1.9. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
18.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5.
18.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos ao infrator e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de
execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao
licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual
nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.
18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
18.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
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18.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração
ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo
sancionatório.
18.7. As sanções relacionadas nos itens 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP e no CAGEF.
18.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento
de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas
àqueles que:
18.8.1. Retardarem a execução do objeto;
18.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;
18.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances;
18.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
18.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de
2013, e pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 23 de junho de 2015, como ato lesivo à
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo
necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à
Controladoria-Geral do Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão
sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilização - PAR.
 
19. DISPOSIÇÕES GERAIS
19.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento
da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento.
19.2. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do
julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução
do processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a elaboração de pareceres
técnicos destinados a fundamentar as decisões.
19.3. O objeto desta licitação deverá ser executado em conformidade com o Anexo I
- Termo de Referência e Anexo II - Escopo dos Serviços, deste Edital, correndo por
conta da CONTRATADA as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos
trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto da contratação.
19.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão
do pregão.
19.5. O pregoeiro, no julgamento das propostas e da habilitação, poderá relevar
omissões puramente formais e sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e de sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, acessível a todos os interessados, sendo possível a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
19.6. A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no
todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado.
19.7. O objeto do contrato decorrente da presente licitação poderá sofrer
acréscimos ou supressões conforme previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei
8.666/93.
19.8. Na contagem dos prazos estabelecidos para o presente certame:

a) exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, e consideram-se os dias
consecutivos;
b) só se iniciam e expiram os prazos em dia de expediente no órgão ou na
entidade.
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19.9. Será franqueado aos proponentes e a qualquer cidadão interessado o acesso
à todos os documentos produzidos e apresentados na instrução deste processo
licitatório, mediante solicitação formal ao Pregoeiro.
19.10. Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
dirimir eventuais conflitos de interesses decorrentes desta licitação, valendo esta
cláusula como renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que
seja ou venha a ser.
19.11. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente Edital
de Licitação e seus anexos no site: www.compras.mg.gov.br.
 
"Declaro, sob pena de infração funcional, que a minuta utilizada para a elaboração
deste instrumento convocatório encontra-se conforme com a que foi padronizada e
divulgada no síte eletrônico da Secretaria de planejamento do Estado de Minas Gerais.
Declaro, ainda, que não foram alteradas quaisquer das cláusulas da minuta padrão,
tendo havido apenas o preenchimento dos campos em branco constantes das Partes
Específicas do edital e do contrato, o que foi feito na forma das Notas Explicativas
contidas no próprio documento".
 
 

Belo Horizonte, 10 de janeiro  de 2022.
 
 
 

Ivanir Caetano Monteiro, Cap PM
Pregoeiro/CT PM -BH

 
Valdelaine dos Reis Ribeiro

Assessora Jurídica CTPM/BH
OAB/MG 105561

 
Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM

Ordenadora De Despesas/CT PM -BH
 

Documento assinado eletronicamente por Valdelaine dos Reis Ribeiro,
Servidor (a) Público (a), em 18/02/2022, às 15:21, 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 Ivana Ferreira Quintão, Tenente
Coronel, em 18/02/2022, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 41050452 e o código CRC 782CBE72.

Referência: Processo nº 1250.01.0006135/2021-75 SEI nº 41050452
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais 

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade
Argentino Madeira

 

Termo de Referência para Elaboração de Projetos. - PMMG/DEEAS/CTPM ARG.
MADEIRA                                                                                                             

      Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2022.
Versão v.30.11.2020.

 
ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA

 
 

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE

NÚMERO DA UNIDADE
DE COMPRAS

RESPONSÁVEL
PELOS PEDIDOS

20/01/2022 PMMG 1261556 Cap PM Ivanir

 
 
1. OBJETO:
1.1. Contratação de empresa de arquitetura/engenharia para elaboração de projetos
executivo e arquitetônico de reforma e ampliação dos Colégios Tiradentes
Unidade Avelino Camargos (Contagem), José Mauro de Vasconcelos
(Contagem) e Unidade Nossa Senhora das Vitórias (Prado - Belo
Horizonte), compreendendo fornecimento de pessoal técnico qualificado, bem
como os demais recursos necessários, conforme especificações, exigências e
quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal n°
10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°. 14.167, de 10 de Janeiro de
2002 e do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020.
 

LOTE ITEM CÓDIGO DO
ITEM NO SIAD QUANTIDADE

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO (OU

UNIDADE DE
MEDIDA)

DESCRIÇÃO DO
ITEM CATMAS

LOCAL DE
PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO

01 01 000026476 01 01 UNIDADE

ESTUDO, ANÁLISE
E ELABORAÇÃO DE

PROJETOS DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

Colégio Tiradentes
Avelino Camargos.
Rua São João, Nº
605, Bairro Água

Branca - Município:
Contagem/MG.

02 01 000026476 01 01 UNIDADE

ESTUDO, ANÁLISE
E ELABORAÇÃO DE

PROJETOS DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

Colégio Tiradentes
José Mauro

Vasconcelos. Rua
Arterial, Nº 80,

Bairro Santa Maria
- Município:

Contagem/MG

03 01 000026476 01 01 UNIDADE

ESTUDO, ANÁLISE
E ELABORAÇÃO DE

PROJETOS DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

Colégio Tiradentes
- Unidade Nossa

Senhora das
Vitórias. Rua dos
Pampas, 767 –

Prado Município:
Belo Horizonte/MG

1.1.1. A Empresa deverá estar apta para desenvolver todas as atividades descritas
no Anexo I (Termo de Referência), bem como no Anexo II (Escopo dos Serviços) e
Anexos III, IV e V (Relatórios de Vistoria e Planilha das Unidades CTPM) deste Edital,
devendo ter condições para exercer todas as tarefas técnicas e administrativas
exigidas para o desempenho das atividades, bem como pessoal qualificado próprio
em todos os níveis exigidos, no momento em que for necessário.
1.1.2. A descrição minuciosa do objeto, bem como seus valores de referência,
custos com BDI e demais diretrizes para a execução do serviço encontram-se no
Anexo II - Escopo dos Serviços do Edital e nos Anexos III, IV e V (Relatórios de
Vistoria e Planilha das Unidades CTPM).
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2. DOS LOTES
2.1. O presente certame terá a participação ampla de todos os licitantes, sem lote(s)
reservado(s) a ME e EPP por se tratar de valores  estimados superiores a R$
80.000,00 (oitenta mil reais).
2.2. A participação nos lotes 01, 02 e 03 é aberta a todos os licitantes.
2.3. Os serviços de arquitetura/engenharia, objeto desta licitação, contemplam a
elaboração dos seguintes projetos e/ou documentos, conforme as necessidades da
Unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais:
 
LOTE - 01 - Relatório do Orçamento - Sintético - COLÉGIO TIRADENTES
AVELINO CAMARGOS.
Proponente: DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e Infraestrutura
Orçamento: 5588 - 5588 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO TIRADENTES AVELINO CAMARGOS.
Versão: 1 - Versão inicial
BDI% Padrão: 25,37
Município(s): Contagem
Dimensão: 2.550,000 m2
Data base : 31/10/2021

 
0001 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO E
DESENHO DE CADASTRO

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit.

Preço
total

001.00.00.001 ED-
4165 ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR hora 24,000 185,35 4.448,40

001.00.00.002 ED-
4055 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO hora 32,000 32,33 1.034,56

001.00.00.003 ED-
3334

DESENHO DE CADASTRO DE
CONSTRUÇÕES EXISTENTES

PR
A1 10,000 431,88 4.318,80

Total do grupo: 9.801,76
 
002 - LEVANTAMENTO PLANILATIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit.

Preço
total

002.00.00.001 ED-
4173

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E
CADASTRAL - TERRENO DE 2.001 A 10.000

M²
un 1,000 3.046,12 3.046,12

Total do grupo: 3.046,12
 
003 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit. Preço total

003.00.00.001 ED-
4217

ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 1.500 m² < AREA <=
3.000 m² un 1,000 9.371,05 9.371,05

003.00.00.002 ED-
4018 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE PR

A1 25,000 1.431,37 35.784,25

003.00.00.003 ED-
4019 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR

A1 17,000 1.154,98 19.634,66

003.00.00.004 ED-
3335 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA PRA1 5,000 1.747,33 8.736,65

003.00.00.005 ED-
4040

PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO/ VENTILAÇÃO /
CLIMATIZAÇÃO

PR
A1 4,000 1.334,21 5.336,84

003.00.00.006 ED-
4038 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PR

A1 16,000 1.252,68 20.042,88

003.00.00.007 ED-
4050 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR

A1 8,000 997,60 7.980,80

003.00.00.008 ED-
4020 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PRA1 12,000 1.350,12 16.201,44

003.00.00.009 ED-
4039 PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PR

A1 10,000 1.492,76 14.927,60

003.00.00.010 ED-
4226

PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE
CABEAMENTO

ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO
PR
A1 8,000 750,46 6.003,68

003.00.00.011 ED-
4041 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR

A1 6,000 1.005,58 6.033,48

003.00.00.012 ED- PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A PRA1 8,000 1.116,03 8.928,24
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003.00.00.012 4046 INCÊNDIO PRA1 8,000 1.116,03 8.928,24

003.00.00.013 ED-
3336 PROJETO EXECUTIVO DE GLP PR

A1 2,000 1.005,58 2.011,16

003.00.00.014 ED-
4048 PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL PR

A1 3,000 973,24 2.919,72

003.00.00.015 ED-
4233 PROJETO DE LAYOUT PRA1 8,000 735,16 5.881,28

003.00.00.016 ED-
4043 PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO PR

A1 8,000 559,57 4.476,56

003.00.00.017
ED-

4054
#1

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000
M2 m2 2.550,000 0,92 2.346,00

003.00.00.018 ED-
4021 COORDENAÇÃO DE PROJETOS un 1,000 9.541,10 9.541,10

Total do grupo: 186.157,39
 
004 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - APROVAÇÕES

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit.

Preço
total

004.00.00.001 ED-4237
#1

APROVAÇÃO DE PROJETO NA
PREFEITURA un 1,000 1.694,80 1.694,80

004.00.00.002 ED-4095
#1

APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE
BOMBEIROS un 1,000 847,40 847,40

Total do grupo: 2.542,20
 
005 - PLANILHA PARA PROJETOS

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit.

Preço
total

005.00.00.001 ED-4209
#1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE

PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE
2.001 M2 A 4.000 M2

m2 2.550,000 0,96 2.448,00

Total do grupo: 2.448,00
 
006 - RELATÓRIOS TÉCNICOS

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit.

Preço
total

006.00.00.001 ED-4277
#1

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM
MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA

AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE

PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE
2.001 M2 A 4.000 M2

m2 2.550,000 0,87 2.218,50

006.00.00.002 ED-4306

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE

2.001 M2 A 4.000 M2

m2 2.550,000 0,56 1.428,00

Total do grupo: 3.646,50
 
007 - SONDAGENS A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit.

Preço
total

007.00.00.001 ED-4117 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM. U 1,000 1.014,24 1.014,24

007.00.00.002 ED-4118 SONDAGEM A PERCUSSÃO m 100,000 94,80 9.480,00

007.00.00.003 ED-7958
#1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DO
FURO un 4,000 150,44 601,76

Total do grupo: 11.096,00
 

Total: 218.737,97

Total geral do orçamento: 218.737,97
 

Descrição do grupo Percentual Total do
grupo Preço/m2

VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO E
DESENHO DE CADASTRO 4,4811 9.801,76 3,84

LEVANTAMENTO PLANILATIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL 1,3926 3.046,12 1,19
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PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 85,1052 186.157,39 73,00
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - APROVAÇÕES 1,1622 2.542,20 0,99

PLANILHA PARA PROJETOS 1,1191 2.448,00 0,96
RELATÓRIOS TÉCNICOS 1,6671 3.646,50 1,43

SONDAGENS A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO 5,0727 11.096,00 4,35
Total geral 100,0000 218.737,97 85,76

 
LOTE - 02 - Relatório do Orçamento - Sintético - COLÉGIO TIRADENTES
JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS
Proponente: DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e Infraestrutura
Orçamento: 5590 - 5590 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO TIRADENTES JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS
Versão : 1 - Versão inicial BDI% Padrão : 25,37
Município(s) : Contagem
Dimensão : 11.334,080 m2
Data base : 31/10/2021

 
001 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO E
DESENHO DE CADASTRO

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit. Preço total

001.00.00.001 ED-
4165 ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR hora 32,000 185,35 5.931,20

001.00.00.002 ED-
4055 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO hora 40,000 32,33 1.293,20

001.00.00.003 ED-
3334

DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUÇÕES
EXISTENTES PR A1 10,000 431,88 4.318,80

Total do grupo: 11.543,20
 
002 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit. Preço total

002.00.00.001 ED-
4218 ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA >3.000 m² un 1,000 11.180,07 11.180,07

002.00.00.002 ED-
4018 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE PR

A1 32,000 1.431,37 45.803,84

002.00.00.003 ED-
4019 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR

A1 19,000 1.154,98 21.944,62

002.00.00.004 ED-
3335 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA PR

A1 3,000 1.747,33 5.241,99

002.00.00.005 ED-
4040

PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO
/CLIMATIZAÇÃO

PR
A1 5,000 1.334,21 6.671,05

002.00.00.006 ED-
4038 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PR

A1 10,000 1.252,68 12.526,80

002.00.00.007 ED-
4050 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR

A1 6,000 997,60 5.985,60

002.00.00.008 ED-
4020 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR

A1 14,000 1.350,12 18.901,68

002.00.00.009 ED-
4039 PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PR

A1 10,000 1.492,76 14.927,60

002.00.00.010 ED-
4226

PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE
CABEAMENTO

ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO
PR
A1 9,000 750,46 6.754,14

002.00.00.011 ED-
4041 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR

A1 6,000 1.005,58 6.033,48

002.00.00.012 ED-
4046

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO

PR
A1 9,000 1.116,03 10.044,27

002.00.00.013 ED-
4044 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO PR

A1 2,000 1.289,44 2.578,88

002.00.00.014 ED-
3336 PROJETO EXECUTIVO DE GLP PR

A1 2,000 1.005,58 2.011,16

002.00.00.015 ED-
4048 PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL PR

A1 2,000 973,24 1.946,48

002.00.00.016 ED-
4233 PROJETO DE LAYOUT PR

A1 7,000 735,16 5.146,12

002.00.00.017 ED-
4043 PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO PR

A1 7,000 559,57 3.916,99

002.00.00.018 ED-
4051 PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO PR

A1 5,000 973,24 4.866,20

002.00.00.019
ED-

4244 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA DE 10.001
M2 ATÉ 20.000 M2 m2 11.334,080 0,32 3.626,90
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#1 M2 ATÉ 20.000 M2

002.00.00.020
ED-

4021
#1

COORDENAÇÃO DE PROJETOS un 1,000 10.209,31 10.209,31

Total do grupo: 200.317,18
 
003 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - APROVAÇÕES

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit. Preço total

003.00.00.001 ED-4237
#1 APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA un 1,000 2.542,20 2.542,20

003.00.00.002 ED-4095
#1

APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE
BOMBEIROS un 1,000 847,40 847,40

003.00.00.003 ED-4474
#1

APROVAÇÃO DE PROJETO NA SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE un 1,000 2.542,20 2.542,20

Total do grupo: 5.931,80
 
004 - PLANILHA PARA PROJETOS

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit. Preço total

004.00.00.001 ED-4213
#1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE

PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA
ACIMA DE 10.000 M2

m2 11.334,080 0,33 3.740,24

Total do grupo: 3.740,24
 
005 - RELATÓRIOS TÉCNICOS

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit. Preço total

005.00.00.001 ED-4282
#1

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM
MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA

AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE

PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA
ACIMA DE 10.000 M2

m2 11.334,080 0,23 2.606,83

005.00.00.002 ED-4311

MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA

REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA

ACIMA DE 10.000 M2

m2 11.334,080 0,18 2.040,13

Total do grupo: 4.646,96
 
006 - SONDAGENS A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit. Preço total

006.00.00.001 ED-4117 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM. U 1,000 1.014,24 1.014,24

006.00.00.002 ED-4118 SONDAGEM A PERCUSSÃO m 150,000 94,80 14.220,00

006.00.00.003 ED-7958
#1

MONTAGEM E DESMONTAGEM POR
FURO un 6,000 150,44 902,64

Total do grupo: 16.136,88
 

Total:  242.316,26

Total geral do orçamento:  242.316,26

 
Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/m2

VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO E
DESENHO DE CADASTRO 4,7637 11.543,20 1,01

PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 82,6677 200.317,18 17,67
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - APROVAÇÕES 2,4480 5.931,80 0,52

PLANILHA PARA PROJETOS 1,5435 3.740,24 0,32
RELATÓRIOS TÉCNICOS 1,9177 4.646,96 0,40

SONDAGENS A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO 6,6594 16.136,88 1,42
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Total geral 100,0000 242.316,26 21,34
 
LOTE - 03 - Relatório do Orçamento - Sintético - COLÉGIO TIRADENTES
NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS.
Proponente : DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e Infraestrutura
Orçamento : 5615 - 5615 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA
ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO
TIRADENTES NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS.
Versão : 1 - Versão inicial BDI% Padrão : 25,37
Município(s) : Belo Horizonte
Dimensão : 3.900,000 m2
Data base : 31/10/2021
 
001 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO E
DESENHO DE CADASTRO

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit.

Preço
total

001.00.00.001 ED-
4165 ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR hora 40,000 185,35 7.414,00

001.00.00.002 ED-
4055 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO hora 40,000 32,33 1.293,20

001.00.00.003 ED-
3334

DESENHO DE CADASTRO DE CONSTRUÇÕES
EXISTENTES PR A1 10,000 431,88 4.318,80

Total do grupo: 13.026,00
 
002 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit.

Preço
total

002.00.00.001 ED-
4173

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E
CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M² un 1,000 3.046,12 3.046,12

Total do grupo: 3.046,12
 
003 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit. Preço total

003.00.00.001 ED-
4218 ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA > 3.000 m² un 1,000 11.180,07 11.180,07

003.00.00.002 ED-
4018 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E ACESSIBILIDADE PR

A1 25,000 1.431,37 35.784,25

003.00.00.003 ED-
4019 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR

A1 16,000 1.154,98 18.479,68

003.00.00.004 ED-
3335 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA PR

A1 4,000 1.747,33 6.989,32

003.00.00.005 ED-
4040

PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO
/CLIMATIZAÇÃO

PR
A1 3,000 1.334,21 4.002,63

003.00.00.006 ED-
4038 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS PR

A1 17,000 1.252,68 21.295,56

003.00.00.007 ED-
4050 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL PR

A1 15,000 997,60 14.964,00

003.00.00.008 ED-
4020 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR

A1 15,000 1.350,12 20.251,80

003.00.00.009 ED-
4039 PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PR

A1 7,000 1.492,76 10.449,32

003.00.00.010 ED-
4226

PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA DE
CABEAMENTO

ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO
PR
A1 7,000 750,46 5.253,22

003.00.00.011 ED-
4041 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA PR

A1 13,000 1.005,58 13.072,54

003.00.00.012 ED-
4046

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIO

PR
A1 15,000 1.116,03 16.740,45

003.00.00.013 ED-
4233 PROJETO DE LAYOUT PR

A1 5,000 722,26 3.611,30

003.00.00.014 ED-
4043 PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO PR

A1 6,000 549,75 3.298,50
ED- PR
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003.00.00.015 ED-
4044 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO PR

A1 1,000 1.289,44 1.289,44

003.00.00.016 ED-
3336 PROJETO EXECUTIVO DE GLP PR

A1 1,000 1.005,58 1.005,58

003.00.00.017
ED-

4054
#1

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000
M2 m2 3.900,000 0,71 2.769,00

003.00.00.018 ED-
4021 COORDENAÇÃO DE PROJETOS un 1,000 10.422,82 10.422,82

Total do grupo: 200.859,48
 
004 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - APROVAÇÕES

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit.

Preço
total

004.00.00.001 ED-4237
#1 APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA un 1,000 1.694,80 1.694,80

004.00.00.002 ED-4095
#1

APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE
BOMBEIROS un 1,000 847,40 847,40

Total do grupo: 2.542,20
 
005 - PLANILHA PARA PROJETOS

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit.

Preço
total

005.00.00.001 ED-4210
#1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA
E/OU AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS

HISTÓRICOS - AREA DE 4.001 M2 A 6.000
M2

m2 3.900,000 0,90 3.510,00

Total do grupo: 3.510,00
 
006 - RELATÓRIOS TÉCNICOS

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço
Unit.

Preço
total

006.00.00.001 ED-4279
#1

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM
MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E

EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU
AMPLIAÇÃO DE PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS -

AREA DE 4.001 M2 A 6.000 M2

m2 3.900,000 0,63 2.457,00

Total do grupo: 2.457,00
 
007 - SONDAGENS A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço
total

007.00.00.001 ED-4117 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE SONDAGEM. U 1,000 1.014,24 1.014,24

007.00.00.002 ED-4118 SONDAGEM A PERCUSSÃO m 150,000 94,80 14.220,00
007.00.00.003 ED-

23800#1 MONTAGEM E DESMONTAGEM POR FURO un 6,000 150,44 902,64
Total do grupo: 16.136,88

 
Total: 241.577,68

Total geral do orçamento: 241.577,68
 
 

Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/m2
VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO E

DESENHO DE CADASTRO 5,3921 13.026,00 3,34
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL 1,2609 3.046,12 0,78

PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 83,1449 200.859,48 51,50
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - APROVAÇÕES 1,0523 2.542,20 0,65

PLANILHA PARA PROJETOS 1,4529 3.510,00 0,90
RELATÓRIOS TÉCNICOS 1,0171 2.457,00 0,63

SONDAGENS A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO 6,6798 16.136,88 4,13
Total geral 100,0000 241.577,68 61,93

 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
3.1. A presente contratação tem por justificativa a necessidade de serem realizadas
melhorias e/ou reparos, através de reformas e ampliações no espaço físico do
Colégio Tiradentes da Polícia Militar - Unidade Avelino Camargos (Contagem), Unidade
José Mauro de Vasconcelos (Contagem) e Unidade Nossa Senhora das Vitórias
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(Bairro Prado - Belo Horizonte), apoiados em soluções arquitetônicas e de
engenharia, visando o oferecimento de um ambiente seguro e compatível com as
necessidades educacionais dos alunos, professores e demais servidores, pelo que
também se busca a manutenção do bem público e de suas funcionalidades. Os
projetos devem guardar exatidão com os parâmetros oferecidos nos Relatórios de
Vistoria e Orçamento – Sintético, elaborados pelo DER/MG - Departamento de
Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, Anexos III, IV e V deste Edital.
 
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE
4.1. Os serviços de elaboração de projetos executivos de reforma e ampliação
prestados por empresa arquitetura/engenharia destinado a reforma e ampliaçãodo
Colégio Tiradentes da Polícia Militar - Unidade Avelino Camargos (Contagem), Unidade
José Mauro de Vasconcelos (Contagem) e Unidade Nossa Senhora das Vitórias
(Bairro Prado - Belo Horizonte), é considerado serviço comum de engenharia,
entendido como atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e
do acompanhamento de profissional arquiteto/engenheiro habilitado, nos termos do
disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela Administração
Pública, mediante especificações usuais de mercado, utilizando o conhecimento
técnico de engenharia, tabelas de referência na construção civil (SETOP, SINAP e
SUDECAP nesta ordem de prioridade).
Ressalta-se que para a adoção da modalidade pregão eletrônico foram considerados
os princípios da economicidade, legalidade e legitimidade (artigo 70 da Constituição
Federal) que devem fundamentar os atos dos gestores dos recursos públicos, bem
como foi observado o previsto no Decreto nº 48.012/2020 que define a modalidade
de pregão para a contratação de serviços comuns de engenharia (artigo 1º), pois os
serviços de elaboração de projetos por empresa arquitetura/engenharia são
corriqueiros para qualquer reforma ou construção de unidades prediais e não são
obras especiais que fujam a normalidade dos serviços de engenharia comumente
executados no mercado, ou seja, os serviços a serem contratados não possuem alta
heterogeneidade ou complexidade técnica.
 
5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:
5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à
baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que
atuam no mercado têm condições de prestar os serviços de forma independente.
 
6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1. Conforme constante neste edital, item 10.10 (QUALIFICAÇÃO TÉCNICA) e seus
respectivos subitens.
 
7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:
7.1. O critério de aceitação das propostas será o de menor preço global por lote,
calculado de acordo com as especificações do objeto. A empresa vencedora do
certame deverá enviar junto à proposta de preços, planilhas de custos com BDI
máximo de 25,37% (vinte e cinco virgula trina e sete por cento), obedecendo
ao contido no Anexo II - Escopo dos Serviços e nos e nos Anexos III, IV e V
(Relatórios de Vistoria e Planilha das Unidades CTPM) deste Edital.
 
8. DA PROVA DE CONCEITO:
8.1. Não será exigida a apresentação de prova de conceito.
 
9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
9.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.1.1. A CONTRATADA deverá elaborar cronograma (Relatório de Execução dos
Serviços e um Relatório Técnico Fotográfico de Patologias Gerais), conforme as
especificações determinadas no Anexo II (Escopo dos Serviços) do Edital, a ser
entregue em até 07 (sete) dias corridos, contados da data seguinte à da
assinatura do contrato, contendo detalhamento do serviço e dos produtos a serem
utilizados, indicando os respectivos locais para a execução, observando-se ainda:
9.1.1.1. Início da execução dos serviços: após 07 (sete) dias corridos, contados
da data seguinte à da assinatura do contrato;
9.1.1.2. Prazo para execução:
9.1.1.2.1. Para os LOTES  01, 02 e 03: a CONTRATADA terá o prazo de 90
(noventa) dias corridos para executar o serviço.
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9.1.1.3. A elaboração dos projetos, emissão de ART’s/RRt’s definitiva assinada e
impressão dos projetos também assinados estarão dentro desses prazos acima.
9.1.1.4. A CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, respeitar os prazos definidos
para execução dos projetos e documentação.
9.1.1.5. Qualquer alteração do prazo definido nos subitens 9.1.1.2.1 poderá ser
efetivada com aprovação da CONTRATANTE após justificativa formal apresentada
pela CONTRATADA. Caso a CONTRATADA não apresente justificativa ou, se a
justificativa não for aceita e o prazo não for cumprido, a CONTRATADA será
considerada inadimplente.
9.1.1.6. O prazo total definido para a execução do objeto desta licitação deverá ser
cumprido rigorosamente, contado a partir da data da ordem de serviço inicial e
estabelecido no Termo de Referência.

 
9.2.        DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.2.1. Os serviços serão prestados no seguintes endereços:
9.2.1.1. Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade - AVELINO
CAMARGOS - Rua São João, Nº 605, Bairro Água Branca, Contagem/MG;
9.2.1.2. Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade - JOSÉ MAURO
DE VASCONCELOS - Rua Arterial, Nº 80, Bairro Santa Maria, Contagem/MG;
9.2.1.3. Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade - NOSSA
SENHORA DAS VITÓRIAS - Rua dos Pampas, 767, Bairro Prado,Belo Horizonte/MG

 
9.3.        CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
9.3.1. Os serviços, objeto desta licitação, serão considerados recebidos e aceitos,
somente após terem sido avaliados pelo fiscal e/ou  gestor do contrato e sua equipe
de apoio, designado(s) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas do Colégio Tiradentes
Unidade Argentino Madeira,  em conformidade com as especificações técnicas,
prazos e condições apontadas no Anexo I, em observância ao § 8º, do art. 15, da Lei
nº 8.666/93 e § 1º do art. 10 do Decreto Estadual nº 37.924, de 16 de maio de 1996.
Para tal fim, serão adotados os seguintes procedimentos para o recebimento
provisório e recebimento definito do objeto:
9.3.2. O recebimento provisório será realizado da seguinte forma:
9.3.2.1  A  CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação
dos serviços e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
9.3.2.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final da entrega dos arquivos e
documentos objeto do certame pela CONTRATADA, o gestor do contrato e equipe de
apoio irão analisar a satisfatoriedade do serviço executado emitindo parecer ou
solicitando à CONTRATADA a correção dos erros apontados.
9.3.2.3. O recebimento provisório não se traduz por aceitação, esta somente será
efetivada após ter sido o(s) serviço(s) avaliado(s) e julgado(s) em condições de
serem aceitos definitivamente pelo fiscal e/ou gestor do contrato e sua equipe de
apoio, designado(s) pelo(a) Ordenador(a) de Despesas do Colégio Tiradentes Unidade
Argentino Madeira.
9.3.2.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou materiais
empregados em sua realização, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou
única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.
9.3.2.4. Recebidos os documentos da CONTRATADA, o fiscal ou a equipe de
fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas
atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.
9.3.2.4.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
9.3.2.5. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega
do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do último.
9.3.2.6. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser
procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o
recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
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9.3.2.7. A partir do recebimento provisório dos serviços, o fiscal e/ou gestor do
contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:
9.3.2.7.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada
pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento
da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA,
por escrito, as respectivas correções;
9.3.2.7.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
serviços prestados, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais,
com base nos relatórios e documentações apresentadas; e
9.3.2.7.3.  Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura de Medição
de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.
9.3.2.8.  O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução
do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em
vigor.
9.3.2.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades
 
9.4.        CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:
9.4.1. Conforme Anexo II - Escopo dos Serviços e Anexos III, IV e V (Relatórios de
Vistoria e Planilha das Unidades CTPM) deste Edital.
 
10. DO PAGAMENTO:
10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração
Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento
eletrônico, a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no
prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento definitivo dos
serviços.
10.2. O setor competente para proceder ao pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do
documento, tais como:
10.2.1. Prazo de validade;
10.2.2. Data da emissão;
10.2.3. Dados do contrato e do Órgão contratante;
10.2.4. Período de prestação dos serviços;
10.2.5. Valor a pagar;
10.2.6. Dados bancários da contratada para recebimento; e
10.2.7. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
10.3. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE,
após a execução do objeto, a respectiva nota fiscal/fatura, acompanhada do relatório
da execução do objeto do período a que o pagamento se referir, bem como, demais
documentos necessários para a efetiva comprovação da execução do objeto, se
houver.
10.4. O pagamento da Nota Fiscal fica vinculado à prévia conferência pelo gestor.
10.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado 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 Contratante;
10.6. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.
10.7. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao CAGEF
para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.
10.8. Constatando-se, junto ao CAGEF, a situação de irregularidade da contratada,
será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
10.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da
regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à
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existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
10.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas
necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
10.9. Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o valor
devido será atualizado financeiramente, entre as datas do vencimento e do efetivo
pagamento, de acordo com a variação do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
–SELIC.
10.10. Eventuais situações de irregularidades fiscal ou trabalhista da CONTRATADA
não impedem o pagamento, se o objeto tiver sido executado e atestado. Tal hipótese
ensejará, entretanto, a adoção das providências tendentes ao sancionamento da
empresa e rescisão contratual.
 
11. DO CONTRATO:
11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante
declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93 e art. 4º,
XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2. O contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por
idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de
termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei nº 8.666/93.
11.3.As disposições contratuais aplicáveis ao objeto da licitação encontram-se
estabelecidas no Anexo VIII deste Edital.
 
12. FISCALIZAÇÃO
12.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente
para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.
12.2. Caberá ao Fiscal de Contrato e à Comissão Permanente de Avaliação e
Recebimento de Materiais (CPARM) designados pelo Ordenador(a) de Despesas do
CTPM – Unidade Argentino Madeira  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 Diretria de Apoio Logísitico (DAL) para emissão de parecer técnico
quanto ao documentos produzidos pela Contratada, bem como do Boletim de
medição nos casos em que julgar necessário.
12.3. Compete ao Fiscal do Contrato, nos termos do art. 10 do Decreto Estadual nº
46.559/2014:
12.3.1. receber e conferir se o objeto do contrato atende integralmente à
especificação contida no contrato e/ou na Autorização de Fornecimento e/ou se o
serviço prestado atende integralmente à especificação contida no contrato e/ou na
Ordem de Serviço;
12.3.2. manter registros completos e suficientes de todas as ocorrências relativas à
execução contratual, em meio físico e digital, individualizados para cada contrato;
12.3.3. acompanhar “in loco” a execução do contrato, acompanhando o
cronograma de execução contratual;
12.3.4. comunicar todas as irregularidades e ocorrências ao superior hierárquico;
12.3.5. encaminhar notificações ou solicitações à Contratada, por meio de ofício ou
qualquer outra forma escrita (e-mail, carta com aviso de recebimento), fixando o
prazo para que o mesmo promova a reparação, correção, substituição de produto
ou serviços prestados em desconformidade com as especificações contratuais.
12.4. O acompanhamento da execução dos trabalhos será apoiado pelo gestor do
contrato, designado pelo designado pelo Ordenador(a) de Despesas do CTPM –
Unidade Argentino Madeira, o qual será responsável pelo acompanhamento do
contrato quanto aos aspectos administrativos, tratando de questões relativas ao
planejamento da contratação, aspectos econômicos, prorrogações, além de
promover as medidas necessárias à fiel execução das condições previstas no ato
convocatório e no instrumento de contrato, nos termos do art. 10 do Decreto
Estadual nº 46.559/2014.
12.5. Procedimentos de Fiscalização e Gerenciamento:
12.5.1. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará       ciência à CONTRATADA, por
escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
12.5.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
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responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de
natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela
lei civil.
12.5.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o
objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus
anexos e da proposta da CONTRATADA.
12.5.4. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de contrato,
que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser
observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902,
de 27 de janeiro de 2012.
12.5.5. 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.
12.5.6. 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.
12.5.7. O Fiscal 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.
12.5.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser
realizadas 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.
12.5.9. 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.
12.5.10. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize
a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.
12.5.11. 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.
12.5.1.2. A fiscalização poderá ser realizada mediante 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.
12.5.12. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para
adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei
nº.8.666/93
 
13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta das dotações
orçamentárias abaixo relacionadas e nas demais dotações que vierem a substituí-las:

 

UO FUN SUBF PRG ID
P/A C/A

Natureza da
despesa ITEM IPG F IPU

C GD M ED
1261 12 368 110 4410 0001 4 4 90 51 01 0 10 1

 
14. DO REAJUSTE
14.1 Os preços avençados para a contratação são fixos e irreajustáveis no prazo de
01 (um) ano contado da data limite para a apresentação das propostas.
14.2 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação formal da
contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o intervalo de 01
(um) ano, aplicando-se o índice Nacional da Construção Civil – INCC, exclusivamente
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
14.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
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contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
14 .4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice
definitivo. 18.5 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo
referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.
14.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o
definitivo.
14.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
14.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de
termo aditivo.
 
15. DAS GARANTIAS:
15.1. GARANTIA FINANCEIRA:
15.1.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do
art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por
03 (três) meses após o término da vigência contratual, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
15.1.2. No prazo máximo de 03 (três) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá
apresentar comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em
dinheiro ou títulos  da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária.
15.1.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará
a aplicação de multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia até o 30º (trigésimo)
dia de atraso, do valor total do contrato.
15.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a
rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
15.1.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:
15.1.3.1.  prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
15.1.3.2.  prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo
durante a execução do contrato;
15.1.3.3.   multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada;
e
15.1.3.4.   obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para
com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber.
15.1.3.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos
os eventos indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria.
15.1.3.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em banco oficial em conta
específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;
15.1.3.7. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua
vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.
15.1.3.8. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
15.1.3.9. A CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que
rege a matéria.
15.1.3.10. Será considerada extinta a garantia:
15.1.3.11. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaração da CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de
que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
15.1.3.12. no prazo de 03 (três) meses após o término da vigência contratual, caso
a CONTRATANTE não comunique a ocorrência de sinistros.
15.2. GARANTIA TÉCNICA
15.2.1. O objeto da presente licitação deve ser garantido em conformidade com as
condições estabelecidas do Anexo I deste Edital, e ainda, no que couber, de acordo
com as disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa
do Consumidor).
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15.2.2. A CONTRATADA assegurará a garantia dos serviços prestados e dos
materiais por ela utilizados, objeto deste anexo, pelo período abaixo descrito:
15.2.2.1. aparentes: 90(noventa) dias após o recebimento provisório;
15.2.2.2. rebiditórios: 180(cento e oitenta) dias após a sua constatação;
15.2.2.3. Vícios e patologias estruturais: 5(cinco) anos contados a partir do
recebimento definitivo, independentemente da vigência do contrato.
15.2.2.4. Durante o prazo de garantia técnica descrito nos subitens anterior, caso
sejam constatadas falhas ou erros na execução dos serviços, a CONTRATADA fica
obrigada a realizar as devidas correções ou reparos, sem qualquer ônus adicional
para a Contratante, observando-se em todo caso as condições e especificações
técnicas constantes do Anexo I deste edital. 
 
16. DA VISTORIA TÉCNICA:
16.1. Os licitantes interessados poderão realizar vistoria técnica para fins de tomar
conhecimento de todos os detalhes e características técnicas do objeto e de demais
informações necessárias para a perfeita e total execução do contrato, de acordo
com o inciso III, do art. 30, da Lei Federal n.º 8.666/93.
16.2. A vistoria técnica será realizada em dias úteis e conforme os horários a seguir:
segunda-feira, terça-feira, quinta-feira e sexta-feira - de 08h às 12h e de 13h30min
às 16h; e quarta-feira -  de 08h às 12h30min.
16.3. A vistoria técnica deverá, necessariamente, ser acompanhada por servidor
designado pelo (a) Comandante da Unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Miliar
contemplados com objeto da contratação.
16.4. O licitante interessado em realizar a vistoria técnica, deverá agendá-la por meio
do telefone das Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar, abaixo relacionadas,
informando o dia e horário específico:

a) Unidade - AVELINO CAMARGOS - Rua São João, Nº 605, Bairro Água Branca,
Contagem/MG - (31) 971166-9558 e (31) 98600-2111;
b) Unidade - JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS - Rua Arterial, Nº 80, Bairro Santa
Maria, Contagem/MG - (31) 3331-1189;
c ) Unidade - NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS - Rua dos Pampas, 767, Bairro
Prado,Belo Horizonte/MG - (31) 21239505.

16.5. A vistoria técnica podéra ser agendada em até 03 (três) dias úteis da data da
sessão pública do pregão, ficando vedada a visita de mais de um licitante no mesmo
momento.
16.6. Ao final da visita técnica, o licitante receberá a respectiva Declaração de
Vistoria Técnica comprovando o seu comparecimento e vistoria do local dos serviços,
objeto do certame, conforme Anexo VI deste edital.    
16.7. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria técnica, deverá apresentar
juntamente com a documentação de habilitação, a Declaração de Dispensa de Vistoria
Técnica, conforme Anexo VI deste Edital, no qual confirmará que tem pleno
conhecimento de todas as condições locais para a elaboração de sua proposta
comercial e para a execução do objeto da presente licitação, assumindo as
responsabilidades e consequências por não ter feito a vistoria técnica.
16.8. Alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento de condições
locais, ou de projetos ou amostras porventura disponibilizadas, se for o caso, não
serão consideradas para reclamações futuras, ou de forma a desobrigar a sua
execução.
 
17. DA SUBCONTRATAÇÃO:
17.1. É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o fornecimento
ora ajustado.
 
18. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:
18.1. DA CONTRATADA:
18.1.1. Iniciar a execução dos serviços no prazo máximo de 07 (sete) dias corridos,
contado a partir da data estabelecida na Ordem de Início dos serviços.
18.1.2. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
18.1.3. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para
ateste e pagamento.
18.1.4. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do
objeto contratado.
18.1.5. Reparar, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no todo ou em
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parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos serviços empregados, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato.
18.1.6. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer
ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e
especificações técnicas recomendadas neste documento.
18.1.7. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e descarregamento
dos materiais necessários a prestação, se houver.
18.1.8. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência,
bem como do Anexo II (Escopo dos Serviços) e de sua proposta comercial, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo
de Referência, no Anexo II (Escopo dos Serviços) e em sua proposta.
18.1.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado à Contratantel, devendo ressarcir
imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
18.1.10. Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados na prestação
dos serviços, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.
18.1.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias,
tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não
transfere a responsabilidade à Contratante
18.1.12. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento
dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da
CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
18.1.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para
representá-lo no local da execução do objeto contratado.
18.1.14. Permitir e facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO da
CONTRATANTE.
18.1.15. Acatar toda orientação advinda da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE com
relação aos serviços.
18.1.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
18.1.17. Executar, dentro- da melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo
rigorosamente às disposições do Edital de Licitação e do Contrato, às Normas
Técnicas aplicáveis, às Especificações Técnicas, às Planilhas de Quantitativos e
Preços, além das instruções oriundas da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE.
18.1.18. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros.
18.1.19. Manter, durante a vigência do Contrato, as mesmas condições que
propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a
equipe de técnicos, indicada para fins de capacitação técnica profissional, admitindo-
se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior; desde que previamente aprovada pela CONTRATANTE.
18.1.20. Cumprir determinação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE para retirar ou
substituir qualquer funcionário, cujo trabalho não esteja atendendo a contento às
suas solicitações.
18.1.21. Providenciar as aprovações e registros específicos junto aos órgãos
competentes, municipais, estaduais e/ou federais, tais como, Prefeitura Municipal,
Corpo de Bombeiros, Concessionárias de Serviços Públicos, conforme o caso.
18.1.21.1. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA o pagamento das taxas e
emolumentos decorrentes dos serviços acima.
18.1.22. Comunicar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer
atos, circunstâncias ou anormalidades, que ponham em risco o êxito e o
cumprimento dos prazos de execução dos serviços, propondo as ações corretivas
necessárias.
18.1.22.1. Encaminhar à CONTRATANTE, quando identificada a necessidade da
prorrogação do prazo de execução dos serviços, solicitação de aditivo ao Contrato,
até 10 (dez) dias corridos antes do seu vencimento, mediante apresentação formal

Termo de Referência para Elaboração de Projetos. (41053807)         SEI 1250.01.0006135/2021-75 / pg. 37



de motivos estritamente técnicos ou supervenientes que a justifiquem, acompanhado
do Cronograma Físico-Financeiro adequado ao novo prazo proposto, para análise e
aprovação.
18.1.22.2. Encaminhar à CONTRATANTE, no caso da verificação no decorrer dos
serviços da necessidade de acréscimo de serviços ou serviços não previstos no
Contrato, solicitação de aditivo de valor ao Contrato, até 10 (dez) dias corridos após
a sua Constatação, mediante apresentação formal de motivos estritamente técnicos
ou supervenientes, para análise e aprovação:
18.1.22.3. Após o exame e aprovação das justificativas apresentadas e acerto da
planilha, a CONTRATADA deverá entregar à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE o novo
Cronograma Físico-financeiro adequado às alterações propostas, visando à
formalização do aditivo.
18.1.23. Manter seus empregados, quando nas dependências do local da prestação
dos serviços, devidamente identificados com crachá subscrito pela CONTRATADA, no
qual deverá constar, no mínimo, sua razão social, nome completo do empregado e
sua fotografia.
18.1.24. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, equipamentos e
instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde,
segurança e bem-estar no trabalho;
18.1.25. Responsabilizar-se, única e exclusivamente, pela qualidade dos serviços
que executar, respondendo pela exatidão dos estudos, cálculos e dos projetos.
18.1.26. Os atrasos no cumprimento do cronograma de elaboração dos serviços
não justificados ou com justificativas não aceitas pela supervisão da pelo
CONTRATANTE serão punidos com a aplicação de multas e/ou outras penalidades
previstas no contrato.
18.1.27. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer
ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as normas e
especificações técnicas recomendadas neste edital e seus respectivos anexos.
18.1.28. Caso seja necessário quando da conclusão dos Projetos, deverá ser
emitida nova Anotação da Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA/MG ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU BR, referenciando os dados
definitivos dos projetos.
18.1.29. Identificados erros de elaboração, a CONTRATADA se responsabiliza pelas
alterações de projeto, especificações, cronograma físico- financeiro e planilhas
orçamentárias, atentando para manutenção da qualidade, garantia e desempenho
requeridos inicialmente.
18.1.30.  Aceitar nas mesmas condições pactuadas, os acréscimos e supressões
no objeto do contrato, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93.
18.1.31.  Não transferir a outrem, no todo ou em parte, direitos e deveres
decorrente da contratação dos serviços;
18.1.32. Oferecer garantia técnica para o objeto licitado de acordo com os prazos
estabelecidos na proposta e no contrato, contados a partir da data do recebimento
definitivo pela CPARM.
18.1.33. Garantir aos seus funcionários envolvidos na execução do contrato,
uniformes e os EPI’s exigidos pelas normas de segurança do trabalho e
biossegurança.
18.1.34. Responsabilizar-se pelos atos praticados por seus empregados,
contratados ou prepostos envolvidos na execução do contrato, que venham causar
danos diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização e o
acompanhamento dos serviços pela  CONTRATANTE.
18.2. DA CONTRATANTE:
18.2.1. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.
18.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.
18.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.
18.2.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções por ela propostas sejam
as mais adequadas.
18.2.5. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
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18.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados
pela CONTRATADA.
18.2.7.  Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
18.2.8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
18.2.9.  Assegurar ao pessoal da CONTRATADA livre acesso às instalações para a
plena execução do contrato, disponibilizando local adequado para a prestação do
serviço, caso necessário.
18.2.10.  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de
serviços da Contratada.
18.2.11. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:
18.2.11.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,
devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos
serviços de recepção e apoio ao usuário;
18.2.11.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
18.2.11.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da
Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas
no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador
foi contratado; e
18.2.11.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente
para efeito de concessão de diárias e passagens.
18.2.12. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento
dos serviços objeto do contrato.
18.2.13. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu
recebimento.
18.2.14. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral do Estado -
AGE para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento das obrigações
pela Contratada.
18.2.15. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações
técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de
inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
18.2.16. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como
condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
18.2.16.1. as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
18.2.16.2. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
18.2.16.3. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do
serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº
8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
18.2.17. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver
se beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993.
 
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19.1.1. A licitante/adjudicatária que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, E no Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de
2020, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:
19.1.2. Advertência por escrito;
19.1.3. Multa de até:
19.1.3.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso,
sobre o valor do objeto não executado;
19.1.3.2. 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 garantia financeira de
execução exigida ou por ocasião da prorrogação;
19.1.3.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto após ultrapassado o prazo
de 30 dias de atraso, ou no caso de não entregado objeto, ou entrega com vícios ou
defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o
valor ou, ainda fora das especificações contratadas;
19.1.3.4. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou instrumento
equivalente, em caso de descumprimento das demais obrigações contratuais ou
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norma da legislação pertinente.
19.1.4. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de contratar
com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois)anos;
19.1.5. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual,
nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
19.1.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
19.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 19.1.2, 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6.
19.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
19.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de
execução contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº.
45.902, de 27 de janeiro de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei
Estadual nº 14.184, de 2002.
19.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
19.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
19.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração
ou a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo
sancionatório.
19 .7 . As sanções relacionadas nos itens 19.1.4, 19.1.5, 19.1.6 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral de
Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
19.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e impedimento
de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também aplicadas
àqueles que:
19.8.1. Retardarem a execução do objeto;
19.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;
19.8.2.1.  Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o
encerramento da fase de lances.
19.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
19.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo
Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública
nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração
da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do
Estado, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual
instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilização –PAR.
 
20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS
20.1. O custo estimado da contratação para cada lote é de:
20.1.1. Lote 1: R$ 218.737,97 (duzentos e dezoito mil, setecentos e trinta sete
reais e noventa e sete centavos);
20.1.2. Lote 2: R$ 242.316,26 (duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e
dezesseis reais e vinte e seis centavos);
20.1.3. Lote 3: R$ 241.577,68 (duzentos e quarenta e um mil, quinhentos e
setenta e sete reais e sessenta e oito centavos),
20.2. Valor total estimado da contratação dos lotes R$ 702.631, 91 (Setecentos e
dois mil, seiscentos e trinta e um reais e noventa e um centavos).
 
 
Responsável
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Ivanir Caetano Monteiro, Cap PM.

Pregoeiro/CTPM – BH.
 
Aprovação
 

 

Valdelaine dos Reis Ribeiro

Assessora Jurídica CTPM/BH
OAB/MG 105561

 
Ivana Ferreira Quintão, Ten Cel PM

Ordenadora De Despesas/CT PM -BH

Documento assinado eletronicamente por Valdelaine dos Reis Ribeiro,
Servidor (a) Público (a), em 15/02/2022, às 18:06, 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 Ivanir Caetano Monteiro, Capitão,
em 17/02/2022, às 11:27, 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 Ivana Ferreira Quintão, Tenente
Coronel, em 18/02/2022, às 17:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 41053807 e o código CRC AF14C487.

Referência: Processo nº 1250.01.0006135/2021-75 SEI nº 41053807
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais -
Unidade Argentino Madeira

Anexo nº II - ESCOPO DOS SERVIÇOS/PMMG/DEEAS/CTPM ARG. MADEIRA/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0006135/2021-75
 
1 - DIRETRIZES GERAIS   
 1.1. Os serviços, objeto desta licitação, compreendem o fornecimento de pessoal
técnico qualificado, bem como os demais recursos necessários e especificados, para
elaboração dos projetos executivos de reforma e ampliação do Colégio Tiradentes da
Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade Avelino Camargos (Contagem), Unidade José
Mauro de Vasconcelos (Contagem) e Unidade Nossa Senhora das Vitórias (Bairro
Prado - Belo Horizonte). Todos os projetos devem estar em conformidade com as
exigências constantes neste documento, bem como com as exigências de
representação, dimensionamento, e especificação das normas técnicas pertinentes e
vigentes.
1.2. Os serviços contemplam a elaboração de projetos executivos, conforme abaixo
relacionados, e de acordo com as disposições constantes do Anexo I (Termo de
Referência) e Anexos III, IV e V (Relatórios de Vistoria e Planilha) deste Edital:
1.2.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO TIRADENTES UNIDADE AVELINO CAMARGOS:

VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO E DESENHO
DE CADASTRO
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA/ACESSIBILIDADE
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA
PROJETO EXECUTIVO DE AR-CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
PROJETO EXECUTIVO DE CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL
PROJETO DE LAYOUT
PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO
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PROJETO EXECUTIVO DE GLP
APROVAÇÃO DE PROJETO
A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO
PLANILHA PARA PROJETOS
RELATÓRIOS TÉCNICOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTENDO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA COM VALORES ATUAIS
PLANILHA BDI
MEMORIAL DESCRITIVO DETALHADO DE TODO O SERVIÇO A SER EXECUTADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.2 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E
AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO TIRADENTE UNIDADE JOSÉ MAURO DE
VASCONCELOS:

VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO E DESENHO
DE CADASTRO
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA/ACESSIBILIDADE
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA
PROJETO EXECUTIVO DE AR-CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
PROJETO EXECUTIVO DE CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL
PROJETO DE LAYOUT
PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO
PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO
PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO
PROJETO EXECUTIVO DE GLP
APROVAÇÃO DE PROJETO
A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO
PLANILHA PARA PROJETOS
RELATÓRIOS TÉCNICOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTENDO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA COM VALORES ATUAIS
PLANILHA BDI
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MEMORIAL DESCRITIVO DETALHADO DE TODO O SERVIÇO A SER EXECUTADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.2.3 ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA ADEQUAÇÃO DE
ACESSIBILIDADE, REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO TIRADENTES
UNIDADE NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA/ACESSIBILIDADE
PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA
PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
PROJETO EXECUTIVO DE CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO
PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
PROJETO DE LAYOUT
PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO
PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO
PROJETO EXECUTIVO DE GLP
APROVAÇÃO DE PROJETO
SONDAGEM A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO
PLANILHA PARA PROJETOS
RELATÓRIOS TÉCNICOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTENDO TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS
NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA COM VALORES ATUAIS
PLANILHA BDI
MEMORIAL DESCRITIVO DETALHADO DE TODO O SERVIÇO A SER EXECUTADO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.3. A elaboração de projetos e documentos para as reformas e ampliações, objeto
desta licitação, deverão ser projetadas e concebidas com a finalidade de otimizar o
tempo de reforma, atentando para a funcionalidade, a economia, ergonomia dos
usuários, a eficiência energética e consciência ambiental, a integridade e segurança
das instalações.
1.4. Todos os projetos deverão conter, além de informações determinadas por
normatização específica, a especificação e o quantitativo dos materiais, bem como
planilha orçamentária e memorial descritivo. Em casos específicos (para os projetos
elétricos, hidrossanitários e estruturais) também devem ser entregues seus
respectivos memoriais de cálculo.
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1.5. A compatibilização dos projetos deverá balizar a execução dos serviços. Todos
os projetos entregues à CONTRATANTE deverão estar devidamente compatibilizados.
1.6. Todos os projetos deverão ter aprovação dos órgãos competentes (Prefeitura
Municipal, Vigilância Sanitária, Concessionária de Energia Elétrica, Concessionária de
Telefonia, Corpo de Bombeiros, etc.). Nos casos em que não houver necessidade de
aprovação, a CONTRATADA assumirá a responsabilidade através de assinatura de
termo específico e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou de
Registro de Responsabilidade Técnica. Todo trâmite burocrático e financeiro em
decorrência de aprovações nos órgãos competentes deverá ser realizado pela
CONTRATADA.
1.7. Qualquer divergência entre as condições definidas no Termo de Referência
(Anexo I) deste Edital e neste Escopo dos Serviços e àquelas apresentadas pela
CONTRATADA, deverá ser discutida oficialmente com a CONTRATANTE antes da
continuidade dos serviços.
1.8. Finalizada a discussão técnica, o projeto e todos os documentos descritos neste
Escopo de Serviços deverão ser encaminhados definitivamente para a
CONTRATANTE, devidamente plotados e assinados.
1.9. As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART´s) e Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT´s) dos projetistas, referentes aos projetos
arquitetônico e complementares, deverão fazer parte da documentação a ser
encaminhada à CONTRATANTE, inclusive a ART ou RRT do responsável pela
elaboração da planilha orçamentária.
1.10. Além dos projetos impressos e das anotações de ART e RRT, a CONTRATADA
deverá fornecer uma cópia digital.  A CONTRATADA deverá manter em sua posse
uma cópia digital, para fornecimento futuro em caso de perda ou extravio dos
projetos pela Contratante.
1.11. A Planilha de Orçamento, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-financeiro
deverão apresentar todos os elementos necessários à realização dos serviços
detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes.
1.12. O BDI para contratação do presente serviço deverá ser de até 25,37% (vinte e
cinco vírgula trinta e sete por cento) constantes nos Relatórios de Vistoria e Planilhas
de Orçamentos do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado
DE Minas Gerais m - DER.
1.13. Os Projetos deverão ser elaborados seguindo as Normas da ABNT e as regras
constantes deste Edital de Licitação.
1.14. Os projetos contratados destinam-se a fornecer o conjunto de elementos
necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e as especificações
definidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.
1.15. A execução dos serviços será balizada por reuniões entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA. Essas reuniões serão realizadas periodicamente e agendadas sempre
que CONTRATANTE julgar necessário. As discussões dessas reuniões serão 
documentadas em ata elaborada pela CONTRATADA e devidamente assinada pelos
presentes. O(s) técnico(s) responsável(is) que comparecer às reuniões deverá(ão)
estar inteirado(s) do andamento dos trabalhos e estar(em) apto(s) a prestar
quaisquer informações solicitadas e a tomar nota das diretrizes e das providências
necessárias porventura solicitadas pela CONTRATANTE.
1.16. Os projetos realizados pela CONTRATADA passarão a ser de propriedade da
Polícia Militar de Minas Gerais, podendo esta fazer uso dos mesmos em mais de uma
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ocasião, em local que lhe convier, sem direito a pagamentos extras e direito autoral
dos projetos para a CONTRATADA.
1.17. Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às
especificações do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, de modo a evoluírem
gradual e continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pela CONTRATANTE
e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos serviços. Todos os projetos
deverão ser avaliados pela CONTRANTE, conforme Diretrizes da PMMG, momento em
que será avaliada sua adequação ao padrão construtivo adotado pela Corporação.
1.18. Todos os projetos deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e
consistente, solucionando as possíveis interferências entre os elementos dos
diversos sistemas da edificação e atendendo às seguintes diretrizes gerais de
projeto:

a) estudo das necessidades específicas da CONTRATANTE em relação ao
empreendimento;
b) considerar o aproveitamento das instalações existentes;
c) considerar a delimitação física do local e seu entorno;
d ) utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e às condições do local;
e) adotar solução construtiva racional, elegendo, sempre que possível, sistemas
de modulação e padronização compatíveis com as características do
empreendimento;
f ) adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção dos
diversos componentes e sistemas da edificação;
g) adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades econômicas e
financeiras, considerando a execução dos projetos em etapas.

1.19. Os projetos deverão apresentar todos os elementos necessários à realização
do empreendimento, detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus
componentes. Os projetos deverão ter seus sistemas totalmente compatibilizados.
1.20. Os projetos serão constituídos por um relatório técnico, contendo a revisão e
complementação do memorial descritivo e do memorial de cálculo onde serão
apresentados os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e “softwares”
utilizados na análise e dimensionamento dos sistemas e componentes, apresentados
naquela etapa de desenvolvimento dos projetos.
1.21. Os projetos deverão ser acompanhados de suas especificações técnicas, que
serão avaliadas e aprovadas antes da entrega final do mesmo. Caso seja considerada
necessária a ampliação ou complementação das especificações técnicas, caberá à
CONTRATADA a sua execução, mesmo que os trabalhos já tenham sido aceitos pela
fiscalização. O material deve ser suficiente para subsidiar a construção.
1.22. A CONTRATADA deverá submeter os projetos à aprovação do fiscal e/ou
gestor do contrato, para somente após esta medida, passar à elaboração da planilha
orçamentária, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro.
1.23. Deverão ser apresentados, junto com os projetos, as ART’s e/ou RRT´s, todas
as planilhas com os quantitativos referentes ao conjunto dos serviços previstos,
memoriais descritivos, memórias de cálculo, bem como o seu orçamento detalhado
em planilha de custo específica.
1.24. Poderá um mesmo técnico ser responsável por mais de um serviço, desde que
habilitado para tal e com emissão da devida Anotação de Responsabilidade Técnica
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(ART).
1.25. A CONTRATADA é responsável por eventuais modificações dos projetos até
sua aprovação nos órgãos competentes, mesmo que o encaminhamento para
aprovação formal nas diversas instituições de fiscalização e controle não seja
realizado diretamente pelo autor do projeto.
1.26. Os projetos deverão ser detalhados, podendo ser solicitados detalhes
específicos com o objetivo de dirimir dúvidas na forma ou técnica de execução.
1.27. A CONTRATADA ficará responsável pelo atendimento das diligências e
comparecimentos aos órgãos responsáveis pelas aprovações dos projetos tantas
vezes quantas forem necessárias até a obtenção de suas aprovações.
1.28. A CONTRATADA deverá disponibilizar equipe técnica compatível com a
execução dos serviços requeridos (lotes licitados). Em qualquer momento, por meio
de documento justificativo, a CONTRATANTE se resguarda ao direito de requerer a
substituição de membros da equipe que não apresentem capacidade técnica para
execução dos serviços.
1.29. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau com agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança no órgão Contratante, salvo se investidos por concurso público.
 
2 - INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. Após a assinatura do contrato, a CONTRATANTE agendará uma primeira reunião
com a CONTRATADA. Nessa reunião serão apresentadas a equipe técnica de
execução dos serviços da CONTRATADA e a equipe de fiscalização e
acompanhamento da CONTRATANTE. Também devem ser discutidas as intervenções
propostas no CTPM e as soluções técnicas constantes dos Relatórios de Vistoria das
Unidades do Colégio Tiradentes da Policia Militar, conforme Anexos III, IV e V do
Edital.
2.2. No prazo máximo de até 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data de
assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar um Relatório de
Execução dos Serviços e um Relatório Técnico Fotográfico de Patologias
Gerais.
2.3. No Relatório de Execução dos Serviços devem constar: o cronograma de
execução dos serviços (ordem de elaboração dos projetos, datas de reuniões,
revisões e entrega final), o levantamento das pendências e dúvidas em relação às
intervenções projetuais, os critérios normativos e legais que serão adotados para a
elaboração de cada projeto (a CONTRATADA pode adicionar eventuais normativas
específicas), e a identificação e o contato de todos os membros da equipe técnica -
com suas respectivas funções e registros profissionais (CAU ou CREA).
2.3.1. Na elaboração do cronograma de execução dos serviços devera ser
considerada a interdependência entre os projetos, de modo que as informações
técnicas e soluções projetuais estejam devidamente alinhadas e compatibilizadas.
2.3.2. A compatibilização dos projetos deverá ser considerada em todo o processo
de execução dos serviços. Em casos de quaisquer conflitos de elementos projetuais,
a CONTRATANTE se resguarda ao direito de requerer a revisão dos serviços pela
CONTRATADA.
2.3.3. As atividades de compatibilização devem ser apresentadas em relatório
técnico. No caso em que mais de uma empresa for contratada para a prestação dos
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serviços deste documento, as CONTRATADAS devem garantir o intercâmbio
(reuniões, envio de arquivos, dentre outros modos) necessário para a
compatibilização entre os projetos.
2.4. No Relatório Técnico Fotográfico de Patologias Gerais devem constar
as informações de manutenção predial de todo o CTPM, a saber:
espacialização gráfica dos pontos de infiltrações, trincas, recalques, esquadrias
quebradas e demais patologias; e informações sobre suas soluções. Essas soluções
dispensam elaboração de projeto específico (a não ser que impliquem em
problemáticas estruturais ou que comprometam a segurança das construções
existentes).
2.5. Antes do início da elaboração de quaisquer um dos projetos específicos, a
CONTRATADA deverá apresentar um Relatório Técnico Fotográfico Específico
em que conste o levantamento dos elementos existentes de que trata a disciplina do
projeto (paisagismo, elétrico, layout, etc.). Por se tratarem de ações de reforma, é
imprescindível que as soluções técnicas de projeto previstas possam se adequar aos
elementos construtivos já existentes. No caso da dispensa da elaboração deste
relatório, a CONTRATADA deverá assinar termo de responsabilidade específico.
2.6. O levantamento topográfico (planialtimétrico) também deverá ser entregue no
período de 7 (sete) dias corridos contados a partir da data de assinatura do
contrato. Deverão ser entregues 3 (três) cópias plotadas do levantamento, bem
como arquivos em formato .pdfe.dwg.
2.6.1. Todos os arquivos do levantamento topográfico (inclusive digitais) devem
conter informações sobre a responsabilidade técnica sobre o serviço prestado, com
nome do profissional, CREA ou CAU, e assinatura legível. Também é indispensável a
entrega de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT).
2.7. A entrega dos projetos está condicionada à realização de pelo menos uma
reunião de revisão da CONTRATADA com a CONTRATANTE, em tempo hábil para
requerimento de revisões e adequações projetuais antes da entrega final.
2.8. Ao final dos serviços deverá ser apresentado e entregue um Relatório Final
em que constem as seguintes informações: serviços prestados, produtos entregues
(número e especificação de desenhos, pranchas, detalhamentos e documentos
referentes a cada projeto).
 
3 - RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONTEÚDOS MÍNIMOS
3.1. Todos os documentos a serem entregues pela CONTRATADA devem estar
legíveis e elaborados conforme determinação normativa especifica de cada disciplina.
A organização dos desenhos, e o tamanho (a escala) são de responsabilidade da
CONTRATADA, desde que utilizados os papéis série A, conforme NBR 10068, e
obedecidos os procedimentos de dobramento padrão dispostos na NBR 13142. O
número de pranchas mínimo deve ser aquele contemplado para cálculo do
orçamento de cada projeto.
3.2. São imprescindíveis as informações e/ou desenhos técnicos mínimos em cada
documento e/ou projeto, relacionados nos subitens abaixo. Essa relação de
especificações documentais não exime a CONTRATADA de cumprir as exigências de
representação e documentação requeridas nos itens anteriores deste documento,
pelas normativas de projeto de cada disciplina e pelos órgãos competentes que
regulam a sua aprovação:
3.2.1 Relatório Técnico Fotográfico de Patologias Gerais:
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Levantamento arquitetônico; espacialização gráfica dos pontos de manutenção
acompanhada de documentação fotográfica; especificação de soluções, materiais e
mão de obra necessária; síntese dos serviços, planilha orçamentária e memorial
descritivo.
3.2.2 Relatório Técnico Fotográfico Específico:

a) Levantamento dos elementos existentes e documentação fotográfica
referente a cada disciplina.
b) Para o Projeto de Paisagismo, devem ser levantadas as espécies arbóreas,
arbustivas e de forração existentes, bem como verificada a viabilidade de sua
retirada (caso necessário) junto aos órgãos competentes.
c) Para o Projeto Elétrico, é indispensável o levantamento de carga atual do CTPM
para posterior avaliação da reestruturação do sistema de entrada de energia
elétrica - já que existe interesse no aumento do número de equipamentos
elétricos utilizados com maior frequência (ar-condicionado, computadores,
iluminação externa, etc.).
d) Para o Projeto Hidrossanitário, devem ser avaliadas a capacidade de
armazenamento e distribuição de água atuais, bem como a necessidade de
atualização do sistema (em função do número de alunos e da necessidade de
uso de água para limpeza e irrigação de grandes áreas).

3.2.3 Laudo Técnico de Sondagem:
a) Deverá obedecer aos procedimentos de execução e de elaboração / entrega
de relatório previstos na NBR 6484.

3.2.4 Levantamento Topográfico (planialtimétrico):
a) Deverá obedecer aos procedimentos de execução, representação de
elaboração/ entrega de relatório previstos na NBR 13133.
b) As curvas de nível deverão obedecer a intervalos de 1 (um) metro de
diferença de nível. Também devem ser levantados e devidamente representados
todos os elementos presentes no terreno do CTPM: caixas de drenagem,
edifícios, árvores, platós, taludes, circulações, postes, alambrados, muros,
placas, escadas, etc. Além disso, é indispensável a representação das dimensões
de caixa viária, passeios e ruas que delimitam o terreno do CTPM.

3.2.5 Projeto Executivo de Arquitetura:
a) Deverá estar de acordo com as exigências de representação para Projetos
Executivos de Arquitetura constantes na NBR6492 e na NBR 13532.
b) Será balizado pelo Estudo Preliminar de Arquitetura já existente.
c) São indispensáveis: planta de locação, plantas baixas de todos os ambientes e
níveis, cortes, fachadas, planta de cobertura, plantas baixas de paginação de
piso (interno e externo de todo o CTPM), detalhes de rampas e escadas (em
planta e em corte/vista), perfis do terreno, quadro de áreas, elevações, projeto
de impermeabilização, etc.
d) Devem ser devidamente representados, especificados, quantificados e
precificados os elementos de reforma ou ampliação (elementos a demolir,
conservar e a construir).
e) Devem ser devidamente representados, especificados, quantificados e
precificados os acabamentos de pisos, paredes e forros.

3.2.6 Projeto Executivo de Acessibilidade:
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a) Deverá estar de acordo com as exigências de projeto e representação
constantes na NBR 6492 e 9050.
b) São indispensáveis: plantas baixas com destaque para as intervenções de
acessibilidade (circulações, elevadores, etc.), cortes de escadas e rampas,
detalhes ampliados com especificação de barras de apoio, corrimãos, e itens de
acabamento. Também deve constar paginação de piso tátil e locação de mapa
tátil.

3.2.7 Projeto de Layout e Comunicação Visual:
a) Deverão ser orientados pela NBR 9050.
b) Para o Projeto de Layout são indispensáveis: planta baixa com mobiliários
fixos móveis de toda a escola (bancadas, sanitários, mesas, cadeiras,
computadores, bancos, quadros de aula e de avisos, projetores, bebedouros,
espelhos, divisórias, armários, estantes, sofás, etc.), detalhamentos de
estacionamentos e áreas descobertas (sinalizações horizontais e verticais,
bancos, mesas, etc.).
c) Para o Projeto de Comunicação Visual são indispensáveis: planta baixa com
locação de itens de comunicação visual (quadros informativos, placas e mapas
de orientação, etc.), elevações com detalhes de pintura das paredes (verificar
padrão gráfico de cores e pinturas do CTPM).
d) Os desenhos especificados como Projeto de Layout e Comunicação Visual
podem compartilhar as pranchas e detalhes.

3.2.8 Projeto Executivo Luminotécnico e de Pontos Elétricos:
a) Deverá estar de acordo com as exigências de projeto e representação
constantes na NBR 5444 e na NBR 5413.
b) São indispensáveis: planta de forro refletido com iluminação devidamente
cotada, planta baixa com pontos elétricos internos, planta baixa ou de locação
com pontos elétricos e de iluminação para áreas externas. É fundamental que a
orientação dos pontos elétricos e de iluminação esteja de acordo com o Projeto
de Layout.

3.2.9 Projeto Elétrico:
a) Deverá estar de acordo com as exigências de projeto e representação
constantes na NBR 5410, na NBR 14039 e na NBR 5444.
b) São indispensáveis: plantas baixas de todos os ambientes internos e externos
com pontos elétricos (interruptores, tomadas, redes de telefonia e lógica,
interfones, televisão, internet, segurança e sonorização) e informações
pertinentes, locação de quadros de energia, eletrodutos, eletrocalhas
denominação e especificação de fios elétricos, diagramas unifilares e multifilares,
vistas, seções e detalhes de entrada de energia, alturas de pontos elétricos,
tabelas de quantitativos, etc.

3.2.10 Projeto Hidrossanitário:
a) Deverá estar de acordo com as exigências de projeto e representação
constantes na NBR 5626, na NBR 8160, na NBR 10844, na NBR 15527 (caso
aplicável) e na NBR 12213 (caso aplicável).
b) São indispensáveis: plantas baixas com o traçado dos sistemas de
abastecimento de água, de esgotamento sanitário e de drenagem pluvial,
isometrias, cortes e/ou vistas com traçados / detalhes hidrossanitários,
diagramas verticais, tabelas de quantitativos, etc. Além disso, no projeto das
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instalações de águas pluviais, também deve conter a planta de cobertura com os
condutores horizontais (calhas) e verticais, bem como, quando for o caso, a
solução de adaptação da nova cobertura com aquela existente.
c) Também deve conter pelo menos uma planta baixa com sistema de irrigação
para áreas verdes externas, com traçado de tubulação / mangueira, projeção ou
hachura da área de irrigação de cada ponto, e localização do ponto de
abastecimento (torneira ou sistema automatizado).

3.2.11 Projeto de Sistema de Ar-Condicionado (climatização):
a) Deverá estar de acordo com as exigências de projeto e representação
constantes na NBR 16401, na NBR 16655 e na NBR 6401.
b) São indispensáveis: planta baixa com locação dos aparelhos de ar-
condicionado, das áreas técnicas, dos dutos de circulação de ar (caso aplicável),
das tubulações de esgotamento específicas, vistas / cortes /detalhes específicos
(caso aplicável).
c) A CONTRATADA também deverá elaborar o Plano de Manutenção, Operação e
Controle (PMOC) caso a soma das capacidades dos aparelhos de ar-
condicionado do CTPM ultrapassem 60.000 BTU por hora, conforme determina a
Lei n° 13.589/2018.

3.2.12 Projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA):

a) Deverá estar de acordo com as exigências de projeto e representação
constantes na NBR 5419.
b) São indispensáveis: justificativa do sistema de proteção adotado, locação em
planta das descidas e dos condutores de aterramentos, vistas / cortes / detalhes
específicos de instalação / manutenção, e demais documentos pertinentes.

3.2.13 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio (PSCIP):
a) Deverá estar de acordo com as exigências de projeto e representação
constantes nas Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas
Gerais, bem como nas Normas Brasileiras.
b) Também deverá considerar os requisitos de circulação e segurança para
portadores de necessidades especiais constantes na NBR 9050.

3.2.14 Projeto para rede de Gás (GLP):
a) Deverá estar de acordo com as exigências de projeto e representação
constantes na NBR 13932, na NBR 15514 e nas Instruções Técnicas do Corpo
de Bombeiros do Estado de Minas Gerais.
b) São indispensáveis: locação em planta baixa do abrigo e das tubulações de
gás, cortes / vistas / detalhes / isometrias do traçado das tubulações, do
armazenamento dos recipientes, e representação da locação de medidas de
segurança.

3.2.15 Projeto de Estrutura Metálica (inclusive fundações):
a) Deverá estar de acordo com as exigências de projeto e representação
constantes na NBR 8800.
b) São indispensáveis: planta baixa com locação da estrutura, cortes e vistas,
detalhes de ligação entre elementos, detalhes de treliças e perfis utilizados,
isometrias, etc.
c) Também devem constar o dimensionamento. a locação, e os detalhes das

Anexo II - ESCOPO DOS SERVIÇOS (41953796)         SEI 1250.01.0006135/2021-75 / pg. 51



fundações.
3.2.16 Projeto de Estrutura de Concreto Armado (inclusive fundações e
muros de arrimo, se aplicável):

a) Deverá estar de acordo com as exigências de projeto e representação
constantes na NBR 6118.
b) São indispensáveis: locação da fundação em planta, locação da estrutura em
planta, projeto de formas, detalhes de armaduras (plantas, elevações, seções,
etc.) em fundações, pilares, vigas, lajes e muros (quando aplicável), e detalhes de
escadas e rampas.

3.2.17 Projeto Executivo de Paisagismo (se aplicável):
a) Deverá ser orientado pela NBR 9050.
b) São indispensáveis: planta baixa com locação das espécies arbóreas,
arbustivas e de forração, previsão de iluminação externa e de áreas de lazer
sombreadas tabela com nome científico e popular de cada espécie, quantidade,
espaçamento mínimo, projeção da copa, e porte (altura).
c) No memorial descritivo, além de outras informações pertinentes, deve ser
especificado o modo de plantio (com tipo de solo adequado). Também devem ser
apresentados os modos de manutenção (periodicidade da irrigação e da
adubação) de cada espécie.

3.2.18 Projeto Executivo de Pavimentação (se aplicável):
a) Deverá estar de acordo com as exigências de projeto e representação
determinadas pelo Departamento Nacional de Infraestruturas de Transportes
(DNIT).
b) Somente deve ser elaborado após a execução de estudo geotécnico (Laudo
de Sondagem) do terreno.
c) São indispensáveis: projeto geométrico, projeto de terraplanagem com seções
de corte e aterro, projeto de pavimentação e projeto de drenagem pluvial.
d) Também devem constar detalhes técnicos de execução de sistemas de
drenagem (valas, bocas de lobo, grelhas, etc.) e das camadas do pavimento.

3.2.19 Planilha Orçamentária
a ) A planilha orçamentária deverá conter todos os materiais e serviços em
subdivisões de acordo com as etapas da obra.
b ) A planilha deverá ser elaborada de maneira que a CONTRATANTE possa
executar os materiais e serviços por etapas. Todas as orientações das etapas
serão repassadas pela CONTRATANTE.
c) Deverão ser discriminados itens de administração local da obra, mobilização e
desmobilização, barracões e campo exclusivo para a bonificação e despesas
indiretas (BDI).
d ) Os itens das planilhas de quantificação e orçamentação deverão ser
apresentadas na ordem sequencial de execução dos serviços e terão a mesma
numeração constante nas especificações técnicas, segundo as mesmas
subdivisões existentes na mesma.
e) O orçamento deverá ser realizado baseado na tabela do Secretaria de Estado
de Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais – SETOP, de custos de
composições sintéticos dos serviços, mantido e divulgado na Internet, pela Caixa
Econômica Federal.

Anexo II - ESCOPO DOS SERVIÇOS (41953796)         SEI 1250.01.0006135/2021-75 / pg. 52



f ) Nos casos em que o SETOP não ofereça custos unitários de insumos ou
serviços, poderão ser adotados aqueles disponíveis em tabela de referência
formalmente aprovada por órgão ou entidade da administração pública estadual
ou federal.
g ) O orçamento deverá ser realizado, de acordo com os custos unitários
atualizados e deverão ser planejados, insumos e serviços, conforme a
especificação de cada projeto.
h) A CONTRATADA deverá apresentar memória de cálculo das composições da
planilha orçamentária, composição de preços unitários, listas de insumos,
cotações de mercado, demonstrativo da administração local, encargos sociais e
referencial de preços.
i ) A CONTRATADA deverá apresentar planilha com o detalhamento da
composição do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), com seus respectivos
percentuais praticados, segundo a metodologia preconizada pelo Tribunal de
Contas da União (TCU).
j ) O valor do BDI não pode ser arredondado, sugerindo-se que sejam
apresentados com dois dígitos significativos (ex.:BDI 12,34%).
k ) O autor da planilha orçamentária deverá apresentar declaração expressa
quanto à compatibilidade dos quantitativos da planilha orçamentária com os
quantitativos dos projetos elaborados e os custos constantes na planilha
resultante do trabalho desenvolvido com os custos do SETOP.
l) A CONTRATADA deverá informar no escopo da Planilha Orçamentária e do
Cronograma Físico-financeiro: objeto do Plano de Trabalho aprovado; endereço
completo da obra; data de elaboração do documento (dd/mm/aaaa); data base
de consulta da Tabela do SETOP; valor do BDI (%) praticado; e área de
intervenção da obra.
m) A precificação dos projetos deve ser realizada conforme a Planilha de Custos
SETOP, ficando autorizada a composição de custeio com outras referências de
preço, como a SINAPI ou cotação de mercado apenas nos casos em que o ítem
não estiver previsto na planilha SETOP.
n ) Todos os orçamentos deverão ser entregues em CD/DVD e deverão ser
geradas planilhas resumo no software Excel.
l) O cronograma físico-financeiro deverá retratar as etapas da obra em acordo
com o repasse financeiro.

3.2.20 COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADE
a) Será da competência de cada área técnica ou especialidade o desenvolvimento
do projeto específico correspondente.
b ) O projeto completo, constituído por todos os projetos específicos
devidamente compatibilizados entre si, será conduzido pelo responsável técnico
encarregado da empresa, que cientificará a CONTRATANTE do andamento dos
serviços, de modo a promover ou facilitar as consultas e informações entre os
autores do projeto, a fim de solucionar as interferências entre os elementos dos
diversos sistemas da edificação.
c ) A responsabilidade pela elaboração dos projetos será de profissionais ou
empresas legalmente habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).
d) O autor ou autores deverão assinar todas as peças gráficas que compõem os
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projetos específicos, indicando os números de inscrição nos conselhos e as ART
efetuadas nos Órgãos de regulamentação profissional.
e) É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a aprovação dos projetos junto
aos órgãos/concessionárias envolvidos e o encaminhamento dos mesmos
devidamente aprovados à CONTRATANTE.
f) É de inteira responsabilidade da CONTRATADA a qualificação e a comprovação
de experiência de sua equipe técnica para desenvolvimento dos serviços.
g) Ainda que o encaminhamento para aprovação formal nos diversos órgãos de
fiscalização e controle, como Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros e
entidades de proteção Sanitária e do Meio Ambiente, não seja realizado
diretamente pelo autor do projeto, será de sua responsabilidade a introdução das
modificações necessárias à sua aprovação. A aprovação do projeto não eximirá
os autores do projeto das responsabilidades estabelecidas pelas normas,
regulamentos e legislação pertinente às atividades profissionais.
h ) A apresentação e desenvolvimento dos trabalhos deverão atender às
orientações, solicitações e aprovação da PMMG.
i) Serão realizadas reuniões de avaliação e discussão das soluções sempre que a
PMMG julgar necessário ou a CONTRATADA solicitar, mediante agendamento
prévio.
j) Será obrigatória a presença de toda a equipe técnica da CONTRATADA na
reunião inicial.
k ) 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.

3.2.21 APRESENTAÇÃO DE DESENHOS E DOCUMENTOS
a) Os desenhos e documentos a serem elaborados deverão respeitar as normas
técnicas pertinentes, legislação vigente, especialmente as Normas NBR 6492
(Arquitetura), NBR 7191 (Concreto), NBR 5444 (Elétrico), além das normas de
desenho técnico.
b) A CONTRATADA deverá emitir os desenhos e documentos de projeto em
obediência a eventuais padrões previamente definidos pela CONTRATANTE.
c) Todos os arquivos entregues (desenhos, documentos, pranchas, relatórios,
memoriais e planilhas orçamentárias), deverão conter na parte inferior ou
superior, no mínimo, as seguintes informações: identificação da CONTRATANTE
responsável pela edificação; identificação da CONTRATADA e do autor do projeto:
nome, registro profissional no CREA ou CAU, e assinatura; identificação da
edificação: nome e localização geográfica; identificação do projeto: etapa de
projeto, especialidade/área técnica, codificação; identificação do documento:
título, data da emissão e número de revisão; e demais dados pertinentes.
d) Os originais dos projetos finais deverão ser entregues pela CONTRATADA à
CONTRATANTE em formato impresso - 3 (três) vias plotadas - e nos formatos
.pdf e .dwg via e-mail, pen drive, e DVD. Todos os projetos deverão estar
organizados por disciplina e separados por plásticos ou pastas.
e) Os projetos em .dwg deverão estar devidamente organizados (cores e
espessuras de linhas, cotas, camadas, pranchas e carimbos). Nos arquivos
também deverão ser informadas as configurações de plotagem.
f) Os memoriais descritivos de cada projeto deverão ser entregues em 3 (três)
vias impressas, em arquivo word e em .pdf via e-mail, pen drive, e DVD.
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vias impressas, em arquivo word e em .pdf via e-mail, pen drive, e DVD.
g) As planilhas orçamentárias de cada projeto deverão ser entregues em 3 (três)
vias impressas, em arquivo excel e em .pdf via e-mail, pen drive, e DVD.

3.2.22 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS
a) É de fundamental importância que a CONTRATADA conheça os locais de
execução dos serviços para que tenha melhores condições de avaliar toda
complexidade e as exigências mínimas dos projetos e serviços a serem
desenvolvidos.
b) A 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.
c) Durante a elaboração dos projetos, deverão ser previstas interlocuções com
todos os órgãos municipais e todas as concessionárias de serviços públicos,
sempre que se fizer necessário, com a participação da CONTRATANTE.
d) A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE, uma cópia da
correspondência de entrega do projeto no órgão competente para aprovação,
até um dia após o seu protocolo, possibilitando assim o acompanhamento do
processo de aprovação.
e) A CONTRATADA deverá atender todas as normas das concessionárias, NBR´s
e de órgãos reguladores.

3.2.23 ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
a) Imediatamente após a assinatura da Autorização de Início, deverão ser
apresentadas as ART's e RRT’s dos responsáveis técnicos, e autores dos
projetos de ordem técnica e dos serviços de levantamento devidamente
registradas no CREA – CAU MG.
b) O pagamento das ART’s/RRt’s serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, bem como o pagamento de todas as taxas necessárias ao objeto.
c) Todas as ART´s e RRT’s deverão ser preenchidas e recolhidas para todos os
projetos e serviços pertinentes. Elas serão assinadas pelo responsável técnico e
encaminhadas à PMMG para análise e assinatura no campo competente, antes do
encaminhamento ao CREA/CAU.
 

Documento assinado eletronicamente por Valdelaine dos Reis Ribeiro,
Servidor (a) Público (a), em 17/02/2022, às 12:01, 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 Ivana Ferreira Quintão, Tenente
Coronel, em 18/02/2022, às 17:19, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 41953796 e o código CRC 1B930CE4.
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1) Objetivo 

A vistoria técnica realizada em 29 de novembro de 2021 no Colégio Tiradentes Avelino 
Camargos teve como objetivo avaliar as instalações da edificação e proposta de ampliação 
para atender as demandas atuais. 

Dados da Edificação 

A) Nome: Colégio Tiradentes Avelino Camargos 

B) Endereço: Rua São João, 605, Bairro Água Branca – Contagem/MG 

C) Área do Terreno: 2.550,00 m² 

D) Área Construída:  
Total: 1.624,00 m²  

E) Coordenadas Geográficas 
19º 55” 42.4’ S 
44º 02” 11.1 W 

F) Tombamento 

Há bens tombados?  (  )SIM  ( x )NÃO 

Em caso positivo qual a esfera? (  )Municipal (  )Estadual (  )Federal 

Qual o grau de tombamento? Não há. 

2) Espaço Físico 

Número de Pavimentos: 02 pavimentos  

Número de Salas de Aulas: 16 

Número de Banheiros: 09. 

Número de Banheiros Adaptados PNE: 01. 

Número de Vestiários: Não há. 

Número de Cozinhas e Copa: 01; 

Número de Refeitórios: 01; 

Número de Depósitos: Não há; 
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Número de Vagas de Estacionamento: Não há;  

Calçada e Muros:  

A calçada é cimentada e esta em estado bom estado de conservação, entretanto necessita 
de regularização na rampa de acesso para pedestres que está com inclinação superior à 
norma de acessibilidade. 

O muro da escola que circunda todo o perímetro do terreno está em bom estado de 
conservação. Foi pintado recentemente necessitando apenas da pintura das listras nos 
padrões dos Colégios Tiradentes. 

Implantação:  

A escola é dividida em 02 blocos:  

O Bloco 1 é em formato U  é composto por 02 pavimentos onde estão localizadas as salas de 
aula e secretaria, a circulação vertical é feita por escada e plataforma acessível. Ao centro 
está o pátio descoberto. 

No Bloco 2, está localizada a quadra coberta, tendo o seu acesso por uma escada ou por um 
portão com saída direta para a rua. 

Informações Adicionais  

O colégio necessita de algumas ampliações para melhor atender a quantidade de alunos: 

 Construção de um auditório para 200 pessoas; 
 Construção de quatro (4) salas, sendo um (1) laboratório de biologia, uma (1) sala 

administrativa, uma (1) sala para atendimento PAP e uma (1) sala para atendimento 
SOESP; 

 Construção da sala de Direção Pedagógica; 
 Ampliação com mudança de layout da Secretaria e Administrativo; 
 Ampliação da biblioteca; 
 Ampliação do laboratório de informática. 

Além das demandas citadas, não existe na escola Abrigo de Resíduos e DML conforme 
normativas da SLU. A casa de gás necessita de algumas adequações como, por exemplo, a 
instalação das portas. 

3) Elementos estruturais 
 
O Colégio não apresenta problemas estruturais. 
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4) Revestimentos em Geral 

A) Pintura 

A pintura interna está em bom estado, sendo necessária manutenção preventiva para 
manter a conservação.  

B) Teto (Forro ou Laje) 

Os tetos no geral (forro e laje) estão em bom estado de conservação, sendo necessária 
manutenção preventiva para manter a conservação.  

C) Piso 

Os pisos estão em bom estado de conservação. 

D) Portas e Janelas 

Portas e janelas em estado bom estado de conservação. 

5) Cobertura  

A drenagem e reforma da cobertura da quadra já estão com processo de contratação em 
andamento. 

A cobertura do prédio principal possui trechos sem calhas. 

6) Infraestrutura Operacional e Instalações Elétricas 

A) Padrão de Energia 

Está funcionando, porém necessita de revisão para adequar conforme as normas vigentes 
por tratar de quadros desatualizados (Figura 26 e Figura 27). 

B) A instalação elétrica está adequada às necessidades atuais  

Necessidade de readequação em função da demanda da escola. 

C) Existe sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

A edificação não possui sistema de SPDA. 

D) Pontos de dados (rede lógica e internet)  
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A escola precisará de ampliação da rede para atender aos novos espaços solicitados na 
ampliação. 

E) Aparelhos de ar-condicionado 

Falta climatização no laboratório de informática existente e será necessário prever 
climatização para os laboratórios e auditório solicitados na ampliação.  

F) CFTV (ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO) 

A escola possui sistema CFTV, mas precisa de ampliação da infraestrutura. 

7) Instalações Hidráulicas 

O Colégio não apresenta problemas na rede hidrossanitária. 

8) Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 

A escola possui projeto aprovado no corpo de bombeiros, mas o AVCB está vencido. Em 
virtude da ampliação solicitada será necessário atualizar/refazer o projeto considerando 
estes novos espaços. 

9) Acessibilidade 

A escola possui rampa e elevador para a acessibilidade do Bloco 1, entretanto falta 
acessibilidade para o Bloco 2 e só existe 01 banheiro acessível. Além disso, serão necessárias 
outras intervenções para colocar o colégio dentro das normativas de acessibilidade da NBR 
9050. 

10) Conclusões 

Na vistoria realizada em 29/11/2021, foi constatado que o edifício se encontra em bom 
estado, necessitando em sua maior parte de manutenções periódicas para manter a 
conservação da escola. Além disso, constatou-se a necessidade de revisão das instalações 
elétricas com acréscimo de rede de lógica, instalação de ares condicionados, sistema SPDA e 
CFTV; elaboração do projeto de PSCIP e adequação da acessibilidade visando atender a NBR 
9050. 

A demanda inicial solicitada é para ampliação da escola (construção de novas salas e 
auditório e expansão da secretaria/administrativo e biblioteca), cujos projetos de algumas 
disciplinas já haviam sido contratados e desenvolvidos pelo próprio colégio. Entretanto, em 
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virtude dos outros problemas identificados na vistoria e que também necessitam a 
elaboração de projetos para a sua execução, sugerimos a licitação de todos os projetos 
(inclusive os já desenvolvidos) para unificar e compatibilizar as demandas.  

Será necessário obter junto a Polícia Militar os projetos mencionados pela Diretora para que 
se possa reaproveitar dentro do possível o material elaborado na nova demanda que será 
proposta.  

 

Anexo I - Projetos Necessários para atendimento ao Ofício 
 

x PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA/ACESSIBILIDADE 

 PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO 

x LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 

 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM – SEÇÕES 

x PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL 

x PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

x PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA 

x PROJETO EXECUTIVO DE AR-CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO 

x PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 

x PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

x PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

x PROJETO EXECUTIVO DE CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO 

x PROJETO EXECUTIVO DE SPDA 

x PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

x PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL 

x PROJETO DE LAYOUT 

x PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO 

 PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO 

 PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO 

 PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO 

 PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA 

 PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA 

 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES FLUIDO MECÂNICAS 
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 PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS 

x PROJETO EXECUTIVO DE GLP 

x APROVAÇÃO DE PROJETO  

x SONDAGEM 

 

Anexo II – Lista de Presença 
 

NOME CONTATO ORGÃO/CARGO 

Dagoberto Barbosa Gomes (31) 98655-9585 PMMG/Tenente 

Fabiano da Costa (31) 3235-1594 DER/Eng. Civil 

Márcio Magalhães Mangabeira (31) 971166-9558 PMMG/Secretário 

Nagib Magela Jorge de Oliveira (31) 98600-2111 PMMG/CMT do CTPM 

Pâmella Cekiera (31) 3235-1179 DER/Arquiteto 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Pâmella Souza Cekiera 
Arquiteta e Urbanista – CAU A93763-0 
DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e 
Infraestrutura 

_____________________________ 

Henrique Coutinho 
Arquiteto e Urbanista  
DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e 
Infraestrutura 
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interna no pátio central. Detalhe para as condensadoras instaladas na fachada. 
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Figura 3: Calçada com inclinação da rampa acima do 

permitido 

 
Figura 4: Calçada com inclinação da rampa acima do 

permitido. 

 
Figura 5: Área onde está sendo previsto a construção do 

auditório. 

 
Figura 6: Escada que dá acesso ao Bloco 02 – quadra 

coberta. 
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Figura 7: Área onde está sendo previsto a construção das 04 

salas. 

 
Figura 8: Área onde está sendo previsto a construção das 04 

salas. 

 
Figura 9: Laboratório de informática que necessita ser 

ampliado. 

 
Figura 10: Rack da sala de informática. 

  

Anexo III - RELAT. DE VISTORIA E ORÇ. AVELINO CAMARGOS (42143099)         SEI 1250.01.0006135/2021-75 / pg. 67



 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM  
DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE OBRAS E EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA 
 

DE 

RELATÓRIO DE VISTORIA – COLÉGIO TIRADENTES AVELINO 
CAMARGOS 

DATA 
 

29/11/2021 

SEI: 1260.01.0002259/2020-05 

 

Página | 12  
 

 
Figura 11: Sala de aula. 

 
Figura 12: Escada do Bloco 1. 

Figura 13: Plataforma elevatória do Bloco 1.. 

 
Figura 14: Rampa que dá acesso da portaria de entrada ao 

2º pavimento do Bloco 1.. 
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Figura 15: Acesso a secretaria com desnível. 

 

 
Figura 16: Rede elétrica com adaptações improvisadas. 

 

 
Figura 17: Área onde está prevista a ampliação do 

laboratório de informática. 

 

  
Figura 18: Área dos fundos da escola onde está previsto a 
ampliação da Sala de Pedagogia e possível ampliação da 

secretaria e administrativo. 
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Figura 19: Padrão de energia com parte da estrutura 

exposta. 

 

 
Figura 20: Casa de gás sem as portas de proteção. 
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Relatório do Orçamento - Sintético Página: 1 de 3

Proponente : DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e Infraestrutura
Orçamento : 5588 - 5588 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO

DO COLÉGIO TIRADENTES AVELINO CAMARGOS
Versão : 1 - Versão inicial BDI% Padrão : 25,37
Município(s) : Contagem
Dimensão : 2.550,000 m2    Data base : 31/10/2021

001 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO E DESENHO DE CADASTRO
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
001.00.00.001  ED-4165 ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR 
 hora 24,000 185,35 4.448,40
001.00.00.002  ED-4055 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
 hora 32,000 32,33 1.034,56
001.00.00.003  ED-3334 DESENHO DE CADASTRO DE

CONSTRUÇÕES EXISTENTES 
PR
A1

10,000 431,88 4.318,80

Total do grupo: 9.801,76

002 - LEVANTAMENTO PLANILATIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
002.00.00.001  ED-4173 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E

CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000
M²

un 1,000 3.046,12 3.046,12

Total do grupo: 3.046,12

003 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
003.00.00.001  ED-4217 ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - 1.500 m²

 < AREA <= 3.000 m² 

un 1,000 9.371,05 9.371,05

003.00.00.002  ED-4018 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
E ACESSIBILIDADE

PR
A1

25,000 1.431,37 35.784,25

003.00.00.003  ED-4019 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE
 CONCRETO 


PR
A1

17,000 1.154,98 19.634,66

003.00.00.004  ED-3335 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA
METÁLICA

PR
A1

5,000 1.747,33 8.736,65

003.00.00.005  ED-4040 PROJETO EXECUTIVO DE AR
CONDICIONADO / VENTILAÇÃO /
CLIMATIZAÇÃO 


PR
A1

4,000 1.334,21 5.336,84

003.00.00.006  ED-4038 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS 


PR
A1

16,000 1.252,68 20.042,88

003.00.00.007  ED-4050 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM
PLUVIAL 


PR
A1

8,000 997,60 7.980,80

003.00.00.008  ED-4020 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

PR
A1

12,000 1.350,12 16.201,44

003.00.00.009  ED-4039 PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO 


PR
A1

10,000 1.492,76 14.927,60

003.00.00.010  ED-4226 PROJETO EXECUTIVO DE
INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/
SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO 

PR
A1

8,000 750,46 6.003,68

003.00.00.011  ED-4041 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA 
 PR
A1

6,000 1.005,58 6.033,48

003.00.00.012  ED-4046 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO 


PR
A1

8,000 1.116,03 8.928,24

003.00.00.013  ED-3336 PROJETO EXECUTIVO DE GLP PR
A1

2,000 1.005,58 2.011,16

003.00.00.014  ED-4048 PROJETO EXECUTIVO DE
PROGRAMAÇÃO VISUAL 


PR
A1

3,000 973,24 2.919,72

003.00.00.015  ED-4233 PROJETO DE LAYOUT 
 PR
A1

8,000 735,16 5.881,28

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGIV por Tatiana Lúcia de Freitas Nunes - 560.618.976-34 em 22/12/2021, Ademilson Francisco Gomes - 319.791.066-49 em 22/12/2021,

Erbanio Pinto da Silva em 05/01/2022, conforme a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o site http://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend selecione o menu de

conferência de documentos e informe o código MzA5NDY2
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Proponente : DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e Infraestrutura
Orçamento : 5588 - 5588 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO

DO COLÉGIO TIRADENTES AVELINO CAMARGOS
Versão : 1 - Versão inicial BDI% Padrão : 25,37
Município(s) : Contagem
Dimensão : 2.550,000 m2    Data base : 31/10/2021

Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
003.00.00.016  ED-4043 PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO 
 PR

A1
8,000 559,57 4.476,56

003.00.00.017  ED-4054
#1

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM
ÁREA ATÉ 10.000 M2


m2 2.550,000 0,92 2.346,00

003.00.00.018  ED-4021 COORDENAÇÃO DE PROJETOS un 1,000 9.541,10 9.541,10
Total do grupo: 186.157,39

004 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - APROVAÇÕES
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
004.00.00.001  ED-4237

#1
APROVAÇÃO DE PROJETO NA
PREFEITURA


un 1,000 1.694,80 1.694,80

004.00.00.002  ED-4095
#1

APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE
 BOMBEIROS


un 1,000 847,40 847,40

Total do grupo: 2.542,20

005 - PLANILHA PARA PROJETOS 
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
005.00.00.001  ED-4209

#1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 2.
001 M2 A 4.000 M2


m2 2.550,000 0,96 2.448,00

Total do grupo: 2.448,00

006 - RELATÓRIOS TÉCNICOS
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
006.00.00.001  ED-4277

#1
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM
MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA
AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 2.
001 M2 A 4.000 M2


m2 2.550,000 0,87 2.218,50

006.00.00.002  ED-4306 MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA DE 2.
001 M2 A 4.000 M2


m2 2.550,000 0,56 1.428,00

Total do grupo: 3.646,50

007 -  SONDAGENS A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
007.00.00.001  ED-4117 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE

EQUIPAMENTO DE SONDAGEM.
U 1,000 1.014,24 1.014,24

007.00.00.002  ED-4118 SONDAGEM A PERCUSSÃO m 100,000 94,80 9.480,00
007.00.00.003  ED-7958

#1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DO FURO un 4,000 150,44 601,76

Total do grupo: 11.096,00

Total: 218.737,97
Total geral do orçamento: 218.737,97

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGIV por Tatiana Lúcia de Freitas Nunes - 560.618.976-34 em 22/12/2021, Ademilson Francisco Gomes - 319.791.066-49 em 22/12/2021,

Erbanio Pinto da Silva em 05/01/2022, conforme a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o site http://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend selecione o menu de

conferência de documentos e informe o código MzA5NDY2
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1) Objetivo 

A vistoria técnica realizada em 29 de novembro de 2021 no Colégio Tiradentes José Mauro 
de Vasconcelos teve como objetivo avaliar as instalações da edificação e proposta de 
ampliação para atender as demandas atuais. 

Dados da Edificação 

A) Nome: Colégio Tiradentes José Mauro de Vasconcelos 

B) Endereço: Rua Arterial, 80, Bairro Santa Maria – Contagem/MG 

C) Área do Terreno: 11.000,00 m² (aproximadamente) 

D) Área Construída:  
Total: 1.800,00 m² (aproximadamente) 

E) Coordenadas Geográficas 
19º 58” 10.2’ S 
44º 02” 45.9’ W 

F) Tombamento 

Há bens tombados?  (  )SIM  ( x )NÃO 

Em caso positivo qual a esfera? (  )Municipal (  )Estadual (  )Federal 

Qual o grau de tombamento? Não há. 

G) Área de Preservação Permanente?           ( x )SIM  (  )NÃO 

Descrição: Nascente com um pequeno lago dentro do terreno da escola. 

2) Espaço Físico 

Número de Pavimentos: 03 pavimentos no Bloco das salas de aula e 01 pavimento no Bloco 
da cantina/refeitório. 

Número de Salas de Aulas: 16 

Número de Banheiros: 08. 

Número de Banheiros Adaptados PNE: 01. 

Número de Vestiários: Não há. 

Número de Cozinhas e Copa: 01; 
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Número de Refeitórios: 01; 

Número de Depósitos: 01; 

Número de Vagas de Estacionamento: Aproximadamente 70 vagas que não estão 
demarcadas  

Calçada e Muros:  

A calçada é cimentada e esta em estado bom estado de conservação, entretanto necessita 
de regularização na rampa de acesso dos veículos que se prolonga pela sarjeta em 
desacordo com norma. 

O muro da escola que circunda todo o perímetro do terreno está em estado regular de 
conservação, necessitando de nova pintura na parte externa nos padrões dos Colégios 
Tiradentes e na parte interna além da pintura será necessário novo reboco em alguns 
trechos. 

Implantação:  

O Colégio possui a tipologia do NEEC (Núcleo de Ensino e Extensão Continuada), projetada 
pelo arquiteto Gustavo Penna em 1986. A construção é um volume prismático regular com 
uma grande cobertura que abriga um bloco de ensino e uma área de convivência, chamada 
“varandão” – espaço destinado à prática de esportes e atividades extracurriculares. 

O bloco de ensino é composto por 03 pavimentos composto por salas de aula e setores 
administrativos e pedagógicos, a circulação vertical é feita por uma rampa que conecta os 03 
andares. O varandão anexo à quadra foi construído é composto por 01 pavimento onde 
estão cozinha, refeitório, banheiros e laboratório de informática improvisado. 

O espaço conta ainda com 01 quadra descoberta, uma quadra de grama e uma grande área 
permeável que atualmente funciona como estacionamento. Ao fundo do Bloco 01 está à 
área de preservação com uma nascente com o lago.  

Informações Adicionais  

O colégio necessita de algumas ampliações para melhor atender a quantidade de alunos: 

 Será necessária a ampliação do prédio principal em um bloco de dois andares para 
comportar o setor administrativo e salas para a Diretora e Major (atualmente 
inexistente); 

 Novas salas para laboratórios (a de informática atual é muito pequena e não existe 
laboratório de ciências) (Figura 25); 

 Construção de um auditório (Figura 13); 
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 Ampliação da biblioteca (com a mudança do laboratório de informática a biblioteca 
poderia ser expandida nesta área); 

 Ampliação da área do refeitório para que possa atender o dobro da capacidade atual 
(Figura 9 a Figura 11); 

 O estacionamento atual não é pavimentado e não possui vagas demarcadas, sendo 
necessária sua adequação (Figura 14 e Figura 15).  

 Revitalização da Área de Preservação Permanente (Figura 19 a Figura 22); 
 Novo layout para a área de playground (Figura 24). 

Além das demandas citadas, não existe na escola Abrigo de Resíduos conforme normativas 
da SLU. 

3) Elementos estruturais 
 
O Colégio não apresenta problemas estruturais. 

4) Revestimentos em Geral 

A) Pintura 

A pintura interna está em bom estado, sendo necessária manutenção preventiva para 
manter a conservação. Os muros apresentam áreas com descascamento, queda do emboço, 
sujidades e manchas nos locais de escoamento de água, necessitando de nova pintura e 
manutenção. As quadras também necessitam de nova pintura no piso (Figura 5, Figura 16 e 
Figura 17). 

B) Teto (Forro ou Laje) 

Os tetos no geral (forro e laje) estão em bom estado de conservação necessitando apenas de 
uma nova pintura. Foi verificado que no forro da cantina há infiltrações em algumas áreas 
(Figura 12). 
 

C) Piso 

Os pisos estão em bom estado de conservação, entretanto foi solicitada a substituição dos 
pisos das salas de aulas em cimento queimado para granitina no padrão dos colégios 
militares. 

D) Portas e Janelas 

Portas e janelas em estado bom estado de conservação. 
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5) Cobertura  

A cobertura metálica da quadrada necessita de reforma, atualmente apresenta goteiras em 
sua extensão e substituição da tela de proteção contra pombos (Figura 3 e Figura 4). 

A cobertura da cantina apresenta infiltrações sendo necessária também uma manutenção e 
substituição das telhas danificadas. 

6) Infraestrutura Operacional e Instalações Elétricas 

A) Padrão de Energia 

Está funcionando, porém necessita de revisão para adequar conforme as normas vigentes 
por tratar de quadros desatualizados (Figura 26 e Figura 27). 

B) A instalação elétrica está adequada às necessidades atuais  

Necessidade de readequação em função da demanda da escola. 

C) Existe sistema de proteção contra descargas atmosféricas 

A edificação não possui sistema de SPDA. 

D) Pontos de dados (rede lógica e internet)  

A escola possui quantidade de pontos insuficientes para a demanda, sendo necessária 
ampliação da rede. 

E) Aparelhos de ar-condicionado 

Não existem atualmente aparelhos de ar condicionado na escola, será necessária instalação 
dos aparelhos nos laboratórios de informática em atendimento as normativas. 

F) CFTV (ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO) 

A escola não possui sistema CFTV. 

G) Informações Adicionais 

Os quadros de energia são de fácil acesso por qualquer pessoa e não possuem dispositivo de 
proteção. 

A escola não possui painéis solar fotovoltaico.  
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7) Instalações Hidráulicas 

Sistema de hidráulica, necessitando revisão para verificar condições e necessidade de 
substituição (Figura 18).  

As drenagens das áreas descobertas necessitam de readequação em alguns pontos, 
principalmente no entorno da quadra coberta onde há empoçamento de água da chuva 
(Figura 6 a Figura 8).  

8) Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 

A escola possui alguns extintores de incêndio, mas será necessário novo projeto 
(principalmente pela nova demanda de ampliação).  

9) Acessibilidade 

O terreno da escola não possui muitos desníveis e o prédio com 03 andares possuí rampa 
para atender a todos os níveis, o que torna mais fácil providenciar a acessibilidade aos 
espaços, contudo, algumas intervenções têm que ser feitas para colocar os acessos dentro 
das normativas de acessibilidade da NBR 9050 (Figura 28). 

Existe também a solicitação de aquisição de um elevador para atender a demanda de 
ampliação do colégio. 

10) Conclusões 

Na vistoria realizada em 29/11/2021, foi constatado que o edifício se encontra em bom 
estado, necessitando em sua maior parte de manutenções periódicas para manter a 
conservação da escola. Além disso, constatou-se a necessidade de substituição da cobertura 
da quadra (atualmente com muitas infiltrações), revisão das instalações elétricas com 
acréscimo de rede de lógica, instalação de ares condicionados, sistema SPDA e CFTV; revisão 
do sistema hidráulico e de drenagem; elaboração do projeto de PSCIP e adequação da 
acessibilidade visando atender a NBR 9050. 

A demanda inicial solicitada é para ampliação da escola (expansão do refeitório, acréscimo 
de laboratórios, novas salas para a secretaria, construção do auditório e pavimentação do 
estacionamento), cujos projetos de algumas disciplinas já haviam sido contratados e 
desenvolvidos pelo próprio colégio. Entretanto, em virtude dos outros problemas 
identificados na vistoria e que também necessitam a elaboração de projetos para a sua 
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execução, sugerimos a licitação de todos os projetos (inclusive os já desenvolvidos) para 
unificar e compatibilizar as demandas.  

Será necessário obter junto a Polícia Militar os projetos mencionados pela Diretora para que 
se possa reaproveitar dentro do possível o material elaborado na nova demanda que será 
proposta.  

 

Anexo I - Projetos Necessários para atendimento ao Ofício 
 

x PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA/ACESSIBILIDADE 

 PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO 

 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO (Deverá ser reaproveitado o projeto existente elaborado 
em julho de 2021) 

 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM – SEÇÕES 

x PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL 

x PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

x PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA 

x PROJETO EXECUTIVO DE AR-CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO 

x PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS 

x PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

x PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

x PROJETO EXECUTIVO DE CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO 

x PROJETO EXECUTIVO DE SPDA 

x PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

x PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL 

x PROJETO DE LAYOUT 

x PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO 

x PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO 

 PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO 

 PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

x PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO 

 PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA 

 PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA 

 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES FLUIDO MECÂNICAS 
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 PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS 

x PROJETO EXECUTIVO DE GLP 

x APROVAÇÃO DE PROJETO  

x SONDAGEM 

 

Anexo II – Lista de Presença 
 

NOME CONTATO ORGÃO/CARGO 

Dagoberto Barbosa Gomes (31) 98655-9585 PMMG/Tenente 

Fabiano da Costa (31) 3235-1594 DER/Eng. Civil 

Felipe Braga (31) 99160-0891 PMMG/CTPM 

Marcos Damásio Ferreira (31) 98600-2111 PMMG/JMV do CTPM 

Pâmella Cekiera (31) 3235-1179 DER/Arquiteto 

Ronaldo Ferreira (31) 98607-9026 PMMG 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Pâmella Souza Cekiera 
Arquiteta e Urbanista – CAU A93763-0 
DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e 
Infraestrutura 

_____________________________ 

Henrique Coutinho 
Arquiteto e Urbanista  

DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e 
Infraestrutura 
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Localização/Imagens 

Figura 1: Localização 

Vista do prédio principal onde estão as salas de aula e secretaria
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salas de aula e secretaria. 
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Figura 3: Cobertura quadra. 

 
Figura 4: Cobertura quadra. 

 
Figura 5: Piso da quadra coberta necessitando nova pintura. 

 
Figura 6: Ausência de calhas nas margens da quadra coberta 

para escoamento da água. 
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Figura 7: Descida de água da quadra coberta com tubulação 

exposta e vazamentos. 

 
Figura 8: Descida de água da quadra coberta. 

 
Figura 9: Área onde esta sendo previsto a ampliação do 

refeitório. 

 
Figura 10: Refeitório com previsão de ampliação 
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Figura 11: Cozinha do refeitório. 

 
Figura 12: Infiltração no teto do Refeitório 

 
Figura 13: Área onde será construído o auditório. 

 
Figura 14: Área do estacionamento a ser pavimentado. 

  

Anexo IV - RELAT. DE VISTORIA E ORÇ. JOSÉ MAURO (42145175)         SEI 1250.01.0006135/2021-75 / pg. 86



 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM  
DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE OBRAS E EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA 
 

DE 

RELATÓRIO DE VISTORIA – COLÉGIO TIRADENTES JOSÉ 
MAURO DE VASCONCELOS 

DATA 
 

29/11/2021 

SEI: 1260.01.0002259/2020-05 

 

Página | 14  
 

 
Figura 15: Área do estacionamento a ser pavimentado. 

 

 
Figura 16: Quadra descoberta. 

 

 
Figura 17: Quadra descoberta. 

 

 
Figura 18: Tubulação para escoamento das descidas pluviais 

necessitando manutenção. 
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Figura 19: Área de Preservação Permanente com nascente e 

lago. 

 

 
Figura 20: Área de Preservação Permanente ao lado da 

quadra descoberta. 

 

 
Figura 21: Área dos fundos da escola. 

 

 
Figura 22: Prédio principal e horta. 
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Figura 23: Quadra gramada.. 

 
Figura 24: Área utilizada como playground. 

 
Figura 25: Atual laboratório de informática.. 

 
Figura 26: Tubulação e fiação elétrica de forma improvisada. 
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Figura 27: Quadro elétrico da escola. 

 
Figura 28: Rampa para acesso dos pavimentos superiores do 

prédio principal. 
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DERMG - Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais 22/12/2021 - 10:30

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 1 de 3

Proponente : DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e Infraestrutura
Orçamento : 5590 - 5590 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO

DO COLÉGIO TIRADENTES JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS
Versão : 1 - Versão inicial BDI% Padrão : 25,37
Município(s) : Contagem
Dimensão : 11.334,080 m2    Data base : 31/10/2021

001 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO E DESENHO DE CADASTRO
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
001.00.00.001  ED-4165 ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR 
 hora 32,000 185,35 5.931,20
001.00.00.002  ED-4055 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
 hora 40,000 32,33 1.293,20
001.00.00.003  ED-3334 DESENHO DE CADASTRO DE

CONSTRUÇÕES EXISTENTES 
PR
A1

10,000 431,88 4.318,80

Total do grupo: 11.543,20

002 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
002.00.00.001  ED-4218 ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA >

3.000 m² 

un 1,000 11.180,07 11.180,07

002.00.00.002  ED-4018 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
E ACESSIBILIDADE

PR
A1

32,000 1.431,37 45.803,84

002.00.00.003  ED-4019 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE
 CONCRETO 


PR
A1

19,000 1.154,98 21.944,62

002.00.00.004  ED-3335 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA
METÁLICA

PR
A1

3,000 1.747,33 5.241,99

002.00.00.005  ED-4040 PROJETO EXECUTIVO DE AR
CONDICIONADO / VENTILAÇÃO /
CLIMATIZAÇÃO 


PR
A1

5,000 1.334,21 6.671,05

002.00.00.006  ED-4038 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS 


PR
A1

10,000 1.252,68 12.526,80

002.00.00.007  ED-4050 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM
PLUVIAL 


PR
A1

6,000 997,60 5.985,60

002.00.00.008  ED-4020 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

PR
A1

14,000 1.350,12 18.901,68

002.00.00.009  ED-4039 PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO 


PR
A1

10,000 1.492,76 14.927,60

002.00.00.010  ED-4226 PROJETO EXECUTIVO DE
INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/
SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO 

PR
A1

9,000 750,46 6.754,14

002.00.00.011  ED-4041 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA 
 PR
A1

6,000 1.005,58 6.033,48

002.00.00.012  ED-4046 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO 


PR
A1

9,000 1.116,03 10.044,27

002.00.00.013  ED-4044 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO 
 PR
A1

2,000 1.289,44 2.578,88

002.00.00.014  ED-3336 PROJETO EXECUTIVO DE GLP PR
A1

2,000 1.005,58 2.011,16

002.00.00.015  ED-4048 PROJETO EXECUTIVO DE
PROGRAMAÇÃO VISUAL 


PR
A1

2,000 973,24 1.946,48

002.00.00.016  ED-4233 PROJETO DE LAYOUT 
 PR
A1

7,000 735,16 5.146,12

002.00.00.017  ED-4043 PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO 
 PR
A1

7,000 559,57 3.916,99

002.00.00.018  ED-4051 PROJETO EXECUTIVO DE
ENGRADAMENTO METÁLICO 


PR
A1

5,000 973,24 4.866,20

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGIV por Tatiana Lúcia de Freitas Nunes - 560.618.976-34 em 22/12/2021, Ademilson Francisco Gomes - 319.791.066-49 em 22/12/2021,

Erbanio Pinto da Silva em 05/01/2022, conforme a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o site http://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend selecione o menu de

conferência de documentos e informe o código MzA5NDU3
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Proponente : DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e Infraestrutura
Orçamento : 5590 - 5590 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO

DO COLÉGIO TIRADENTES JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS
Versão : 1 - Versão inicial BDI% Padrão : 25,37
Município(s) : Contagem
Dimensão : 11.334,080 m2    Data base : 31/10/2021

002.00.00.019  ED-4244
#1

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM
ÁREA DE 10.001 M2 ATÉ 20.000 M2


m2 11.334,080 0,32 3.626,90

002.00.00.020  ED-4021
#1

COORDENAÇÃO DE PROJETOS un 1,000 10.209,31 10.209,31

Total do grupo: 200.317,18

003 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - APROVAÇÕES
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
003.00.00.001  ED-4237

#1
APROVAÇÃO DE PROJETO NA
PREFEITURA


un 1,000 2.542,20 2.542,20

003.00.00.002  ED-4095
#1

APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE
 BOMBEIROS


un 1,000 847,40 847,40

003.00.00.003  ED-4474
#1

APROVAÇÃO DE PROJETO NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE

un 1,000 2.542,20 2.542,20

Total do grupo: 5.931,80

004 - PLANILHA PARA PROJETOS 
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
004.00.00.001  ED-4213

#1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA
ACIMA DE 10.000 M2


m2 11.334,080 0,33 3.740,24

Total do grupo: 3.740,24

005 - RELATÓRIOS TÉCNICOS
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
005.00.00.001  ED-4282

#1
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM
MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA
AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA
ACIMA DE 10.000 M2


m2 11.334,080 0,23 2.606,83

005.00.00.002  ED-4311 MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - ÁREA
ACIMA DE 10.000 M2


m2 11.334,080 0,18 2.040,13

Total do grupo: 4.646,96

006 -  SONDAGENS A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
006.00.00.001  ED-4117 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE

EQUIPAMENTO DE SONDAGEM.
U 1,000 1.014,24 1.014,24

006.00.00.002  ED-4118 SONDAGEM A PERCUSSÃO m 150,000 94,80 14.220,00
006.00.00.003  ED-7958

#1
MONTAGEM E DESMONTAGEM POR
FURO 

un 6,000 150,44 902,64

Total do grupo: 16.136,88

Total: 242.316,26
Total geral do orçamento: 242.316,26

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGIV por Tatiana Lúcia de Freitas Nunes - 560.618.976-34 em 22/12/2021, Ademilson Francisco Gomes - 319.791.066-49 em 22/12/2021,

Erbanio Pinto da Silva em 05/01/2022, conforme a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o site http://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend selecione o menu de

conferência de documentos e informe o código MzA5NDU3
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Relatório do Orçamento - Sintético Página: 3 de 3

Proponente : DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e Infraestrutura
Orçamento : 5590 - 5590 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO

DO COLÉGIO TIRADENTES JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS
Versão : 1 - Versão inicial BDI% Padrão : 25,37
Município(s) : Contagem
Dimensão : 11.334,080 m2    Data base : 31/10/2021

Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/m2
VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO
FOTOGRÁFICO E DESENHO DE CADASTRO

4,7637 11.543,20 1,01

PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 82,6677 200.317,18 17,67
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - APROVAÇÕES 2,4480 5.931,80 0,52
PLANILHA PARA PROJETOS 1,5435 3.740,24 0,32
RELATÓRIOS TÉCNICOS 1,9177 4.646,96 0,40
 SONDAGENS A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO 6,6594 16.136,88 1,42
Total geral 100,0000 242.316,26 21,34

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGIV por Tatiana Lúcia de Freitas Nunes - 560.618.976-34 em 22/12/2021, Ademilson Francisco Gomes - 319.791.066-49 em 22/12/2021,

Erbanio Pinto da Silva em 05/01/2022, conforme a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o site http://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend selecione o menu de

conferência de documentos e informe o código MzA5NDU3
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1) Objetivo 

A vistoria técnica realizada em 10 de novembro de 2021 Colégio Tiradentes Nossa Senhora das 

Vitórias teve como objetivo avaliar as instalações da edificação para averiguar questões relativas 

as condições de acessibilidade, assim como realizar uma avaliação geral do local. 

Dados da Edificação 

A edificação possui três blocos compostos por salas de aulas e salas administrativas, sendo que 

dois desses blocos possuem dois pavimentos. Além desses ambientes, há a sala de informática, a 

biblioteca ao fundo da edificação e duas quadras laterais. Há um pátio que é utilizado como 

estacionamento. Os ambientes foram renomeados de acordo com a imagem a seguir para facilitar 

a identificação ao percorrer do relatório. 

 

Figura 1 - Colégio Tiradentes Nossa Senhora das Vitórias 
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A) Nome: Colégio Tiradentes Nossa Senhora das Vitórias 

B) Endereço: R. dos Pampas, 767 – Prado, Belo Horizonte/MG 

C) Área do Terreno: 3900,00m² 

D) Área Construída:  

Total: 2500m²  

E) Coordenadas Geográficas 

S  19°55’10,60’’ 

W 43°57’52,73’’ 

F) Tombamento 

Há bens tombados?  ( )SIM  ( X  )NÃO 

Em caso positivo qual a esfera? (  )Municipal (  )Estadual (  )Federal 

Qual o grau de tombamento?  N/A 

2) Espaço Físico 

Número de Pavimentos: 2 

Número de Salas de Aulas: 15 

Número de Banheiros: 09 

Número de Banheiros Adaptados PNE: 0 

Número de Vestiários: 0 

Número de Cozinhas e Copa: 1 

Número de Refeitórios: 1 

Número de Depósitos: N/A 

Número de Vagas de Estacionamento: 15 aproximadamente, carros e motos. 

Calçada e Muros: Os muros externos estão em bom estado de conservação. 

Área externa (cimentado, grama, etc): A área externa da escola possui uma pequena área verde 

(Figura 3 e Figura 4) que deverá ser mantida nos projetos listados nesse presente relatório. 

Informações Adicionais  
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O espaço físico da escola está em estado regular de manutenção, sendo necessário adequar a 

cozinha de acordo com a ANVISA e propor soluções para drenagem de água fluvial. Logo serão 

indicados projetos de GLP, arquitetura e drenagem pluvial. Foram apresentadas, durante a 

vistoria, as demandas de ampliação e adequação da acessibilidade que serão descritas nos 

próximos itens. 

Ademais, está previsto no Anexo II o projeto de layout da edificação para atender a ampliação e 

adequação do ambiente existente. 

3) Elementos estruturais 
O estacionamento necessita de revitalização pois apresenta um piso irregular (Figura 5 a Figura 8) 

necessitando reforço do concreto e demarcar as vagas corretamente, incluindo vagas de 

acessibilidade. 

A demanda de ampliação da biblioteca envolve a construção de um segundo pavimento com salas 

de aulas. Além da ampliação na biblioteca, há a solicitação da criação de um segundo acesso à 

escola (Figura 9 a Figura 12), a adequação de acessibilidade para toda a edificação, cobertura da 

quadra 2 e ampliação do refeitório.  

 Os pontos listados necessitarão de projetos envolvendo estrutura de concreto e estrutura 

metálica. 

O segundo acesso seria pela mesma rua do acesso principal, porém há um ponto de ônibus (Figura 

10) na direção de acordo com a sugestão passada para a equipe que realizou a vistoria. Cabe 

ressaltar que essa sugestão tem que ser estudada sua viabilidade pela equipe a ser contratada.  

4) Revestimentos em Geral 
A) Pintura 

A pintura está em bom estado de manutenção. 

B) Teto (Forro ou Laje) 

Foi solicitado a cobertura da quadra 2 (Figura 15 e Figura 16) e alguns ambientes de circulação 

sendo eles: entre o bloco B e o bloco C (Figura 17 e Figura 18), o acesso entre o bloco C e as salas 

de biblioteca e informática (Figura 21 e Figura 22). Em dias de chuvas o aluno e/ou funcionário fica 

impossibilitado de acessar certos ambientes pelo fato de não haver proteção/cobertura. Nos 

projetos deve ser previsto a cobertura desses ambientes, englobando todo acesso a edificação de 

forma protegida. 

 

C) Piso 

Anexo V - RELAT. DE VISTORIA E ORÇ. NOSSA SRA DAS VITÓRI (42146072)         SEI 1250.01.0006135/2021-75 / pg. 98



 DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM  

DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

DIRETORIA DE OBRAS E EDIFICAÇÕES E INFRAESTRUTURA 

 

DE 

RELATÓRIO DE VISTORIA – COLÉGIO TIRADENTES NOSSA 

SENHORA DAS VITÓRIAS 

Belo Horizonte/MG 

DATA 

 

10/11/2021 

 

 

Página | 6  
 

Em linhas gerais o piso está em estado regular de manutenção, porém há algumas áreas externas 

apresentam algumas trincas (Figura 23 e Figura 24). 

Identificou-se no estacionamento algumas irregularidades, o piso desse ambiente é de concreto e 

há a necessidade do nivelamento e reforço. Ao realizar o procedimento, futuramente, a 

demarcação correta das vagas deve ser executada atendendo as normas inclusive de 

acessibilidade. 

De acordo com a demanda expostas deseja-se trocar o piso das salas de aula por granitina, uma 

das salas de aula está com alguns pisos faltando (Figura 26). Foi solicitado a troca de todas as 

portas das salas de aula. 

5) Cobertura  

Não foi relatado problemas na cobertura da edificação. 

6) Infraestrutura Operacional e Instalações Elétricas 

A) Padrão de Energia 

Há a necessidade de um projeto elétrico, visto que a escola passará por uma ampliação, dessa 

forma faz necessário o redimensionamento da demanda. Uma das sugestões para adequação da 

acessibilidade é a instalação da plataforma elevatória, sendo assim mais uma demanda que 

justifica um novo projeto para a edificação. Além disso, está incluso projetar a cobertura da 

quadra e juntamente a iluminação. Fazendo necessário os seguintes projetos: instalações elétricas 

e luminotécnico. 

B) Instalação Elétrica  

Alguns quadros elétricos carecem de atualização, para adequar as normas vigentes incluindo 

dispositivos de proteção e o redimensionamento das demandas (Figura 27 e Figura 28). 

C) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas 

Não há sistema de proteção contra descargas atmosféricas, o projeto está previsto no Anexo II. 

D) Pontos de dados (rede lógica e internet)  

Existem pontos de dados pontos que funcionam, porém há fiação exposta (Figura 29) que 

necessita de adequação, por esse motivo sugere-se o projeto de infraestrutura de cabeamento 

estruturado/CFTV/Alarme/Segurança/Sonorização. Há um rack na sala do diretor (Figura 30), 
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outro na sala dos professores (Figura 31) e um desse equipamento na sala de informática. Esse 

ambientes são climatizados. 

E) Aparelhos de ar-condicionado 

Há vários ambientes climatizados, entre salas de aula e laboratórios, inclusive nos ambientes que 

possuem rack. 

F) Informações Adicionais  

Os quadros de energia são de fácil acesso por qualquer pessoa. Deve-se planejar a disposição 

desses quadros em locais seguros e restritos.  

7) Instalações Hidráulicas 

Não há banheiros em todos os pavimentos da escola, e nenhum dos banheiros existentes é 

acessível. É necessário adequar a instalação para melhor atender os alunos e funcionários de 

acordo com as normas vigentes. 

O escoamento de água pluvial é deficiente. Próximo a biblioteca foi relatado que no período de 

chuva a agua da chuva empoça e não há vazão (Figura 21 e Figura 22), do mesmo modo a agua da 

chuva é má captada através dos ralos coletores de agua (Figura 19 e Figura 20). Dito isso, a 

edificação carece de um projeto executivo de drenagem pluvial afim de solucionar tais 

adversidades. 

Sistema de hidráulica antigo, necessitando revisão para verificar condições e necessidade de 

substituição.  

Há um vestiário para os funcionários e um para os alunos próximo a quadra coberta (quadra 1). 

8) Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 

A edificação necessita de um projeto de PCSIP (Processo de Segurança Contra Incêndio e Pânico). 

9) Acessibilidade 

Conforme já citado anteriormente, os acessos para a escola possuem desníveis que necessitam de 

adequação para a edificação como um todo seja acessível e respeite as normas vigentes. Visando 

esse objetivo, como há espaço para a construção de rampas para acesso ao segundo pavimento 

do bloco A e Bloco B, sugere-se nesse caso a instalação de uma plataforma elevatória que 
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comtemple todos os níveis necessários. Caso seja construído o segundo pavimento no ambiente 

da biblioteca deve ser analisado a melhor solução para que esse pavimento seja acessível. 

 Há pequenos desníveis que podem ser solucionados com rampas de acesso. Além dos desníveis a 

edificação também necessita de banheiros acessíveis, o que demanda projetos hidrossanitários.  

 

10) Conclusões 

No dia 10 de novembro de 2021 o Colégio Tiradentes Nossa Senhora das Vitorias foi vistoriado 

pela equipe do DER com o objetivo de averiguar a edificação a respeito da acessibilidade e 

reforma geral. 

A edificação necessita de reforma geral para adequar as questões de acessibilidade, mas também 

se faz necessário realizar a adequação da cozinha conforme normas da vigilância sanitária, 

reforma de parte das instalações elétricas, parte das instalações hidrossanitárias, implantação do 

SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Elétricas) e do PSCIP (Processo de Segurança contra 

Incêndio e Pânico).  

Dentre as solicitações estão a ampliação da biblioteca, para a construção de um novo pavimento 

com salas de aula e depósito, adequação da drenagem pluvial que vem sido um contratempo em 

períodos de chuva além da previsão da cobertura da quadra 2. Os projetos listados também 

englobam o planejamento da cobertura nas áreas descobertas de modo a ter uma rota coberta 

dando acesso a todas as acomodações.  

A fim de atender todas as demandas listadas nesse relatório, o Anexo I é um checklist de todos os 

projetos necessários.   
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Anexo I - Projetos necessários para atendimento das demandas 
 

x PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA/ACESSIBILIDADE 

 PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO 

 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM – PLANTA 

 PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM – SEÇÕES 

x PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL 

x PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

x PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA 

x PROJETO EXECUTIVO DE AR CONDICIONADO / VENTILAÇÃO / CLIMATIZAÇÃO 

x PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

x PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

x PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

x PROJETO EXECUTIVO DE CFTV / ALARME / SEGURANÇA / SONORIZAÇÃO 

x PROJETO EXECUTIVO DE SPDA 

x PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

 PROJETO EXECUTIVO DE PROGRAMAÇÃO VISUAL 

x PROJETO DE LAYOUT 

x PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO 

 PROJETO EXECUTIVO DE ENGRADAMENTO METÁLICO 

 PROJETO EXECUTIVO DE IRRIGAÇÃO 

 PROJETO EXECUTIVO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

x PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO 

 PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA 

 PROJETO EXECUTIVO DE AQUECIMENTO SOLAR E REDE DE ÁGUA 

 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES FLUIDO MECÂNICAS 

 PROJETO EXECUTIVO DE GASES MEDICINAIS 

x PROJETO EXECUTIVO DE GLP 

x APROVAÇÃO DE PROJETO  
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Anexo II – Lista de Presença 

 

 Tabela 1 - Principais contatos  

Dagoberto Gomes Tenente dagobertobgomes@gmail.com 

Ezequiel da Silva Auxiliar Administrativo (31) 2123-9505 

Bárbara Caldeira Engenheira Eletricista (31) 3235 1199 

 

 

 

_____________________________________ 

Bárbara Fernandes Caldeira 

Engenheira Eletricista  

DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações 

 

 

_____________________________________ 

Henrique Coutinho 

Arquiteto e Urbanista  

DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações 
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ANEXO III – Localização/Imagens 

 

Figura 2 - Colégio Tiradentes Nossa Senhora das Vitórias - Entrada. 
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Figura 3 - Área de paisagismo em frente à escola. 

 

Figura 4 - Área de paisagismo em frente à escola. 

 

Figura 5 - Estacionamento. 

 

Figura 6 - Estacionamento. 
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Figura 7 - Estacionamento. 

 

Figura 8 - Estacionamento. 

 

Figura 9 - Sugestão para nova entrada de alunos. 
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Figura 10 - Calçada próximo a entrada do Colégio. 

  

 

Figura 11 - Área pensada para segunda entrada do Colégio. 
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Figura 12 - Depósito próximo a nova entrada. 
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Figura 13 - Depósito no bloco A. 

 

Figura 14 - Escada entre bloco A e B, próximo ao depósito. 

 

Figura 15 - Quadra 2, descoberta. 

 

Figura 16 - Quadra 2, descoberta, visão lateral. 
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Figura 17 - Circulação entre o prédio B e o prédio C. 

 

Figura 18 - Circulação entre o prédio B, o prédio C e acesso as 
quadras. 

 

Figura 19 - Circulação entre os prédios B e C. 

 

Figura 20 - Circulação entre os prédios B e C. 
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Figura 21 - Circulação biblioteca e bloco C. 

 

Figura 22 - Circulação sala de informática e bloco C. 
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Figura 23 - Piso térreo prédio B. 

 

Figura 24 - Piso térreo prédio B. 
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Figura 25 - Piso térreo prédio B. 
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Figura 26 - Piso sala de aula. 

 

Figura 27 - Quadro elétrico. 
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Figura 28 - Quadro elétrico. 

 

Figura 29 - Cabeamento exposto. 

 

Figura 30 - Sala do diretor. 

 

Figura 31 - Sala dos professores. 
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DERMG - Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais 18/01/2022 - 13:51

Relatório do Orçamento - Sintético Página: 1 de 3

Proponente : DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e Infraestrutura
Orçamento : 5615 - 5615 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA ADEQUAÇÃO DE

ACESSIBILIDADE, REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO TIRADENTES NOSSA
SENHORA DAS VITORIAS

Versão : 1 - Versão inicial BDI% Padrão : 25,37
Município(s) : Belo Horizonte
Dimensão : 3.900,000 m2    Data base : 31/10/2021

001 - VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO FOTOGRÁFICO E DESENHO DE CADASTRO
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
001.00.00.001  ED-4165 ENGENHEIRO/ARQUITETO CONSULTOR 
 hora 40,000 185,35 7.414,00
001.00.00.002  ED-4055 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
 hora 40,000 32,33 1.293,20
001.00.00.003  ED-3334 DESENHO DE CADASTRO DE

CONSTRUÇÕES EXISTENTES 
PR
A1

10,000 431,88 4.318,80

Total do grupo: 13.026,00

002 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
002.00.00.001  ED-4173 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E

CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000
M²

un 1,000 3.046,12 3.046,12

Total do grupo: 3.046,12

003 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
003.00.00.001  ED-4218 ANTEPROJETO DE EDIFICAÇÃO - ÁREA >

3.000 m² 

un 1,000 11.180,07 11.180,07

003.00.00.002  ED-4018 PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
E ACESSIBILIDADE

PR
A1

25,000 1.431,37 35.784,25

003.00.00.003  ED-4019 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE
 CONCRETO 


PR
A1

16,000 1.154,98 18.479,68

003.00.00.004  ED-3335 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA
METÁLICA

PR
A1

4,000 1.747,33 6.989,32

003.00.00.005  ED-4040 PROJETO EXECUTIVO DE AR
CONDICIONADO / VENTILAÇÃO /
CLIMATIZAÇÃO 


PR
A1

3,000 1.334,21 4.002,63

003.00.00.006  ED-4038 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS 


PR
A1

17,000 1.252,68 21.295,56

003.00.00.007  ED-4050 PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM
PLUVIAL 


PR
A1

15,000 997,60 14.964,00

003.00.00.008  ED-4020 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS

PR
A1

15,000 1.350,12 20.251,80

003.00.00.009  ED-4039 PROJETO EXECUTIVO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO 


PR
A1

7,000 1.492,76 10.449,32

003.00.00.010  ED-4226 PROJETO EXECUTIVO DE
INFRAESTRUTURA DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/
SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO 

PR
A1

7,000 750,46 5.253,22

003.00.00.011  ED-4041 PROJETO EXECUTIVO DE SPDA 
 PR
A1

13,000 1.005,58 13.072,54

003.00.00.012  ED-4046 PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIO 


PR
A1

15,000 1.116,03 16.740,45

003.00.00.013  ED-4233 PROJETO DE LAYOUT 
 PR
A1

5,000 722,26 3.611,30

003.00.00.014  ED-4043 PROJETO EXECUTIVO LUMINOTÉCNICO 
 PR
A1

6,000 549,75 3.298,50

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGIV por Tatiana Lúcia de Freitas Nunes - 560.618.976-34 em 18/01/2022, Ademilson Francisco Gomes - 319.791.066-49 em 18/01/2022,

Erbanio Pinto da Silva em 19/01/2022, conforme a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o site http://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend selecione o menu de

conferência de documentos e informe o código MzI2MTQ5
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Relatório do Orçamento - Sintético Página: 2 de 3

Proponente : DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e Infraestrutura
Orçamento : 5615 - 5615 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA ADEQUAÇÃO DE

ACESSIBILIDADE, REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO TIRADENTES NOSSA
SENHORA DAS VITORIAS

Versão : 1 - Versão inicial BDI% Padrão : 25,37
Município(s) : Belo Horizonte
Dimensão : 3.900,000 m2    Data base : 31/10/2021

003.00.00.015  ED-4044 PROJETO EXECUTIVO DE PAISAGISMO 
 PR
A1

1,000 1.289,44 1.289,44

003.00.00.016  ED-3336 PROJETO EXECUTIVO DE GLP PR
A1

1,000 1.005,58 1.005,58

003.00.00.017  ED-4054
#1

COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS COM
ÁREA ATÉ 10.000 M2


m2 3.900,000 0,71 2.769,00

003.00.00.018  ED-4021 COORDENAÇÃO DE PROJETOS un 1,000 10.422,82 10.422,82
Total do grupo: 200.859,48

004 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - APROVAÇÕES
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
004.00.00.001  ED-4237

#1
APROVAÇÃO DE PROJETO NA
PREFEITURA


un 1,000 1.694,80 1.694,80

004.00.00.002  ED-4095
#1

APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE
 BOMBEIROS


un 1,000 847,40 847,40

Total do grupo: 2.542,20

005 - PLANILHA PARA PROJETOS
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
005.00.00.001  ED-4210

#1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 4.
001 M2 A 6.000 M2


m2 3.900,000 0,90 3.510,00

Total do grupo: 3.510,00

006 - RELATÓRIOS TÉCNICOS
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
006.00.00.001  ED-4279

#1
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM
MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA
AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA
REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE
PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS - AREA DE 4.
001 M2 A 6.000 M2


m2 3.900,000 0,63 2.457,00

Total do grupo: 2.457,00

007 - SONDAGENS A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO
Referência Código Descrição do Serviço Unid. Qtde Preço Unit. Preço total
007.00.00.001  ED-4117 MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE

EQUIPAMENTO DE SONDAGEM.
U 1,000 1.014,24 1.014,24

007.00.00.002  ED-4118 SONDAGEM A PERCUSSÃO m 150,000 94,80 14.220,00
007.00.00.003  ED-

23800#1
MONTAGEM E DESMONTAGEM POR
FURO 

un 6,000 150,44 902,64

Total do grupo: 16.136,88

Total: 241.577,68
Total geral do orçamento: 241.577,68

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGIV por Tatiana Lúcia de Freitas Nunes - 560.618.976-34 em 18/01/2022, Ademilson Francisco Gomes - 319.791.066-49 em 18/01/2022,

Erbanio Pinto da Silva em 19/01/2022, conforme a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o site http://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend selecione o menu de

conferência de documentos e informe o código MzI2MTQ5
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Relatório do Orçamento - Sintético Página: 3 de 3

Proponente : DE/GPE - Gerência de Projetos de Edificações e Infraestrutura
Orçamento : 5615 - 5615 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA ADEQUAÇÃO DE

ACESSIBILIDADE, REFORMA GERAL E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO TIRADENTES NOSSA
SENHORA DAS VITORIAS

Versão : 1 - Versão inicial BDI% Padrão : 25,37
Município(s) : Belo Horizonte
Dimensão : 3.900,000 m2    Data base : 31/10/2021

Descrição do grupo Percentual Total do grupo Preço/m2
VISTORIA PARA EMISSÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO
FOTOGRÁFICO E DESENHO DE CADASTRO

5,3921 13.026,00 3,34

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM ESTAÇÃO TOTAL 1,2609 3.046,12 0,78
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES 83,1449 200.859,48 51,50
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES - APROVAÇÕES 1,0523 2.542,20 0,65
PLANILHA PARA PROJETOS 1,4529 3.510,00 0,90
RELATÓRIOS TÉCNICOS 1,0171 2.457,00 0,63
SONDAGENS A PERCUSSÃO D= 2.1/2", INCLUSIVE RELATÓRIO 6,6798 16.136,88 4,13
Total geral 100,0000 241.577,68 61,93

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGIV por Tatiana Lúcia de Freitas Nunes - 560.618.976-34 em 18/01/2022, Ademilson Francisco Gomes - 319.791.066-49 em 18/01/2022,

Erbanio Pinto da Silva em 19/01/2022, conforme a Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002.Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o site http://portal.der.mg.gov.br/portal-servicos-frontend selecione o menu de

conferência de documentos e informe o código MzI2MTQ5
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais -
Unidade Argentino Madeira

Anexo nº VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL/PMMG/DEEAS/CTPM ARG.
MADEIRA/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0006135/2021-75
 

PROPOSTA COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº
XX/2022

(preenchida em papel timbrado da proponente)
DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIMENTO PELO

PROPONENTE

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone  

Endereço Eletrônico  

Nome do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

LOTE 01 – Contratação de empresa de
arquitetura/engenharia para elaboração de projetos
executivos de reforma e ampliação do Colégio Tiradentes
da Polícia Militar de Minas Gerais - Unidade Avelino
Camargos (Contagem), compreendendo fornecimento de
pessoal técnico qualificado, bem como os demais
recursos necessários, conforme especificações,
exigências e quantidades estabelecidas no Edital e seus
anexos.

VALORES
UNITÁRIOS

VALORES
TOTAIS

R$ R$

Prazo   de
Garantia  

Prazo   de
Entrega  

LOTE 02....   

LOTE 03....   

Prazo de Validade da Proposta 60 (sessenta) dias
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Local de Entrega CONFORME ANEXO I DO EDITAL 

Declaro que serão atendidas todas as condições comerciais estabelecidas  no Anexo I do
Edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos
sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer  outros ônus que
porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que
estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente.
Data e local.

 
Assinatura do Representante Legal da Empresa

 

Documento assinado eletronicamente por Valdelaine dos Reis Ribeiro,
Servidor (a) Público (a), em 15/02/2022, às 18:08, 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 Ivanir Caetano Monteiro, Capitão,
em 17/02/2022, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 41054350 e o código CRC C3980BED.

Referência: Processo nº 1250.01.0006135/2021-75 SEI nº 41054350
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais -
Unidade Argentino Madeira

Anexo nº VII - MODELO DE DECLARAÇÕES/PMMG/DEEAS/CTPM ARG. MADEIRA/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0006135/2021-75
 

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE MENORES
 
 
A Empresa  _____________,   CNPJ nº. _______, com sede à Rua/Av. ______, declara,
sob as penas da lei, a inexistência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por
menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de
16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz,
nos termos do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
 
Data e local.
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

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

 
A Empresa  _____________, CNPJ nº. _______, com sede à Rua/Av. ______, declara, sob
as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais para sua categorização como
______, estando no rol descrito no item 4.3 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.
 
Data e local.
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS
 
A Empresa _____________,   CNPJ nº. _______, com sede à Rua/Av. ______, declara, sob
as penas da lei, que está ciente das condições contidas neste edital e seus anexos.
 
Data e local.
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO
 
A Empresa  _____________,   CNPJ nº. _______, com sede à Rua/Av. ______, declara,
sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados
executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e
IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.
 
Data e local.
 

Assinatura do Representante Legal da Empresa

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA
 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico nº
XX/20XX, Processo nº XX, 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.
 

Assinatura

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISTORIA
 
Em cumprimento à possibilidade facultativa descrita no Edital do Pregão Eletrônico nº
XX/20XX, Processo nº XX, a Empresa  _____________, CNPJ nº. _______, com sede à
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Rua/Av. ______, declara, sob as penas da lei, que opta pela não realização de visita
técnica, considerando a descrição do serviço contida no Termo de Referência, Anexo
do Edital.
 
Declara e assume inteiramente a responsabilidade e consequências por essa
omissão, se compromete a não alegar desconhecimento das condições e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximir das obrigações assumidas
ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da
execução do objeto deste pregão.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de
direito. Data e local.
 

Assinatura

 
 

 
 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por Valdelaine dos Reis Ribeiro,
Servidor (a) Público (a), em 15/02/2022, às 18:08, 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 Ivanir Caetano Monteiro, Capitão,
em 17/02/2022, às 11:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 41054718 e o código CRC 0C047561.

Referência: Processo nº 1250.01.0006135/2021-75 SEI nº 41054718
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais -
Unidade Argentino Madeira

Anexo nº VIII - DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS/PMMG/DEEAS/CTPM ARG.
MADEIRA/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0006135/2021-75
DECLARAÇÃO DA EMPRESA REFERENTE AO(S) RESPONSÁVEL(EIS)
TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
 
 
Pregão eletrônico nº________ , Processo de Compras nº
_____________________________.
 
Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital que o(s) Sr(s).___________________
(são) nosso(s) indicado(s) como Responsável(eis) Técnico(s) para acompanhar a
execução dos serviços, objeto deste Pregão Eletrônico.
 
 
Local e data
 
 

Assinatura do responsável pela empresa Nome do responsável pela empresa
 
DE ACORDO.
 
Nome(s), Assinatura(s), CPF (MF) e CREA/CAU do(s) Responsável (eis) Técnico(s)
 
 
Observação: O responsável pela empresa e o (s) responsável (eis) Técnico(s), deverão
assinar em conjunto esta declaração.
 
 

Documento assinado eletronicamente por Valdelaine dos Reis Ribeiro,
Servidor (a) Público (a), em 15/02/2022, às 18:08, 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 Ivanir Caetano Monteiro, Capitão,
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em 17/02/2022, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 41055733 e o código CRC 3994E9F5.

Referência: Processo nº 1250.01.0006135/2021-75 SEI nº 41055733
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Polícia Militar de Minas Gerais

Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais -
Unidade Argentino Madeira

Anexo nº IX - MINUTA DO CONTRATO/PMMG/DEEAS/CTPM ARG. MADEIRA/2022

PROCESSO Nº 1250.01.0006135/2021-75
 
MINUTA DE CONTRATO
 
CONTRATO Nº        , DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
ESTADO DE MINAS GERAIS,
POR INTERMÉDIO DO –
COLÉGIO TIRADENTES DA
POLÍCIA MILITAR - UNIDADE
ARGENTINO MADEIRA E A
EMPRESA __________________, NA
FORMA ABAIXO:
 

O Estado de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar, representada pelo Colégio
Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – CTPM/BH, com sede à Praça Duque de
Caxias, s/n, Santa Tereza, Belo Horizonte-MG CEP: 31010-230, Tel.: 3307-0600
www.pmmg.mg.gov.br/ctpm, endereço de correio eletrônico: ctpm-
licitacao@pmmg.mg.gov.br, inscrito no CNPJ nº 16.695.025/0001-97,  doravante
denominada CONTRATANTE, neste ato representado pela Tenente Coronel Ivana
Ferreira Quintão, portadora do RG nº M - 082.154 e CPF nº 034.405.936-
73, conforme delegação contida nos artigos 51 e 52 do  R-AFCA PM,  e a empresa
[inserir nome da empresa], endereço de correio eletrônico [inserir e-mail], inscrito(a)
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número [inserir nº do CNJP],
com sede na [inserir nome da cidade sede da empresa], neste ato representada pelo
Sr(a). [inserir nome do representante da contratada], inscrito(a) no CPF nº [inserir nº
do CPF], doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Contrato,
decorrente do Pregão Eletrônico nº [inserir nº/ano], que será regido pela Lei
Federal nº 10.520/2002, Decreto Estadual n° 48.012/2020, [inserir legislação
específica pertinente à contratação], e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, com
suas alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas
específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa de
arquitetura/engenharia para elaboração de projetos executivos de reforma e
ampliação dos Colégios Tiradentes Unidade Avelino Camargos (Contagem),
José Mauro de Vasconcelos (Contagem) e Unidade Nossa Senhora das
Vitórias (Prado - Belo Horizonte), compreendendo fornecimento de pessoal
técnico qualificado, bem como os demais recursos necessários, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste edital e seus anexos,
nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e da Lei Estadual n°.
14.167, de 10 de Janeiro de 2002 e do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de
2020.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão nº XXX e à proposta
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vencedora, independentemente de transcrição.
1.3. Discriminação do objeto:

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE  LOCAL
VALOR

UNITÁRIO/
MENSAL

(R$)

VALOR
TOTAL
ANUAL

(R$)

1 1

ESTUDO, ANÁLISE E
ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

01

Colégio
Tiradentes
Avelino
Camargos.
Rua São João,
Nº 605, Bairro
Água Branca -
Município:
Contagem/MG.

  

2 1

ESTUDO, ANÁLISE E
ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

01

Colégio
Tiradentes
José Mauro
Vasconcelos.
Rua Arterial,
Nº 80, Bairro
Santa Maria -
Município:
Contagem/MG

  

3 1

ESTUDO, ANÁLISE E
ELABORAÇÃO DE
PROJETOS DE
ENGENHARIA E
ARQUITETURA

01

Colégio
Tiradentes -
Unidade Nossa
Senhora das
Vitórias. Rua
dos Pampas,
767 – Prado
Município:
Belo
Horizonte/MG

  

...       
 
1.4. DO ESTUDO E ELABORAÇÃO DOS PROJETOS:
1.4.1. O estudo e elaboração de projetos e documentos para as reformas e
ampliações do Colégio Tiradentes - Unidade Avelino Camargos (Contagem), José
Mauro de Vasconcelos (Contagem) e Unidade Nossa Senhora das Vitórias
(Prado - Belo Horizonte), deverão ser projetadas e concebidas com a finalidade de
otimizar o tempo de reforma, atentando para a funcionalidade, a economia,
ergonomia dos usuários, a eficiência energética e consciência ambiental, a integridade
e segurança das instalações.
1.4.2. As edificações que serão contempladas para a reforma e ampliação estão
localizadas nos Municípios de Belo Horizonte/MG e Contagem/MG  e possuem 
área construída aproximada de:
1.4.2.1. COLÉGIO TIRADENTES AVELINO CAMARGOS - 2.550,000 m2
1.4.2.2. COLÉGIO TIRADENTES JOSÉ MAURO DE VASCONCELOS  - 11.334,080
m2
1.4.2.3. COLÉGIO TIRADENTES NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS - 3.900,000
m2
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1.4.3. Para desenvolvimento dos serviços serão necessários estudos e soluções
que contemplem proposições para a edificação de otimização de iluminação e
ventilação dos espaços de uso comum, proteção da edificação contra a ação das
águas (infiltrações, vazamentos e estanqueidade das coberturas e sacadas), projeto
do sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), projeto das
instalações hidrossanitárias, elétricas, projeto de segurança contra incêndio e pânico
(PSCIP), projetos complementares completos para adequação da edificação à
acessibilidade.
1.4.4. O estudo deverá conter todos os detalhamentos, completos e suficientes
para execução da obra.
1.4.5. Os serviços contemplam:
1.4.5.1. análise das necessidades descritas deste termo de referência;
1.4.5.2. verificação das plantas existentes e levantamento de dados
complementares para execução do serviço contratado;
1.4.5.3. levantamento das redes hidrossanitárias (água fria, esgoto e água pluvial)
da edificação, incluindo reservatórios, caixas de esgoto e caixas pluviais;
1.4.5.4. levantamento das instalações elétricas e cabeamento estruturado
existentes;
1.4.5.5. desenvolvimento de projeto de arquitetura, contemplando acessibilidade e
projeto executivo;
1.4.5.6. desenvolvimento de projetos complementares executivos: arquitetônico,
elétrico, hidrossanitário (rede de água fria, esgoto e pluvial), projeto de segurança
contra incêndio e pânico (PSCIP), sistema de proteção contra descargas
atmosféricas (SPDA);
1.4.5.7. elaboração de planilhas de orçamento, memorial descritivo de materiais e
serviços, cronograma físico-financeiro, curva ABC, memória de cálculo de
quantitativos, composição de preços unitários, lista de insumos, cotações de
mercado, demonstrativo de administração local, encargos sociais, BDI e referencial
de preços;
1.4.6. As planilhas de orçamento deverão ser confeccionadas de modo que a
CONTRATANTE possa realizar contratações da execução por etapas, sem prejuízo ao
todo ou partes do projeto;
1.4.7. Todos os projetos deverão ter aprovação dos órgãos competentes e caso
não seja possível, a CONTRATADA deverá justificar oficialmente ao gestor do
contrato.
1.4.8. Todo trâmite burocrático e financeiro em decorrência de aprovações nos
órgãos competentes deverá ser realizado pela CONTRATADA.
1.4.9. Qualquer divergência entre as condições definidas no Escopo Básico e
àquelas apresentadas pela CONTRATADA, deverá ser discutida oficialmente com a
CONTRATANTE antes da continuidade dos serviços.
1.4.10. Finalizada a discussão técnica, o projeto e todos os documentos constantes
neste Termo de Referência serão encaminhados definitivamente para a
CONTRATANTE, devidamente plotados e assinados.
1.4.11. As Anotações de Responsabilidade Técnica (ART´s) e Registros de
Responsabilidade Técnica (RRT´s) dos projetistas, referentes aos projetos
arquitetônico e complementares, deverão fazer parte da documentação a ser
encaminhada à PMMG, inclusive a ART ou RRT do responsável pela elaboração da
planilha orçamentária.
1.4.11.1. Além dos projetos impressos e das anotações de ART e RRT, a
CONTRATADA deverá fornecer uma cópia digital.
1.4.11.2. A Planilha de Orçamento, Memorial Descritivo e Cronograma Físico-
financeiro deverão apresentar todos os elementos necessários à realização dos
serviços detalhando todas as interfaces dos sistemas e seus componentes;
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1.4.12. O BDI para contratação do presente serviço deverá ser de até 25,37%.
1.5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:
1.5.1. GENERALIDADES:
1.5.1.1. Os projetos contratados destinam-se a fornecer o conjunto de elementos
necessários e suficientes à execução completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT.
1.5.1.2. O desenvolvimento de toda documentação deverá ser acompanhada por
Engenheiro ou Arquiteto, denominado Coordenador, que  será responsável, em
nome da CONTRATADA, pela coordenação das equipes e pela relação com a
CONTRATANTE;
1.5.1.3. Os projetos realizados pela CONTRATADA passarão a ser de propriedade da
Polícia Militar de Minas Gerais, podendo esta fazer uso dos
mesmos em mais de uma ocasião, em local que lhe convier, sem direito a
pagamentos extras e Direito Autoral dos projetos para a CONTRATADA.
1.5.2. DIRETRIZES DO PROJETO:
1.5.2.1. Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às
etapas de projeto estabelecidas neste Termo de Referência, de modo a evoluírem
gradual e continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pela CONTRATANTE
e reduzirem-se os riscos de perdas e refazimentos dos serviços. Todos os projetos
deverão ser avaliados pela CONTRANTE, conforme Diretrizes da PMMG, momento em
que será avaliada sua adequação ao padrão construtivo adotado pela Corporação.
1.5.2.2. Todos os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos de forma
harmônica e consistente, solucionando as possíveis interferências
entre os elementos dos diversos sistemas da edificação, e atendendo às seguintes
diretrizes gerais de projeto:

1.5.2.2.1. estudo das necessidades específicas da CONTRATANTE em relação
ao empreendimento;
1.5.2.2.1.considerar o aproveitamento das instalações existentes;
1.5.2.2.1.considerar a delimitação física do local e seu entorno;
1.5.2.2.1. utilizar materiais e métodos construtivos adequados aos objetivos do
empreendimento e às condições do local;
1.5.2.2.1. adotar solução construtiva racional, elegendo, sempre que possível,
sistemas de modulação e padronização compatíveis com as características do
empreendimento;
1.5.2.2.1. adotar soluções que ofereçam facilidades de operação e manutenção
dos diversos componentes e sistemas da edificação;
1.5.2.2.1. adotar soluções técnicas que considerem as disponibilidades
econômicas e financeiras, considerando a execução dos projetos em etapas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1. A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, Anexo do Edital, inclusive no tocante a prazos e horários.
3. CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1. Este contrato tem vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação do seu
extrato no órgão oficial de imprensa; podendo ser prorrogado nos termos do art. 57,
I, 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:
3.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;
3.1.2. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração
mantém interesse na realização do serviço;
3.1.3. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
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vantajoso para a Administração;
3.1.4. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação.
3.1.5. Haja manifestação expressa da CONTRATADA informando o interesse na
prorrogação;
3.1.5.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
3.1.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de
termo aditivo.
 
4. CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1. O valor total da contratação é de R$ [inserir valor] ([inserir valor por extenso]).
4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
da contratação.
4.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à
CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente realizados.
 
5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1. A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s) dotação(ões)
orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:
5.2. No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.

 

UO FUN SUBF PRG ID P/A C/A Natureza da despesa ITEM IPG F IPUC GD M ED
1261 12 368 110 4410 0001 4 4 90 51 01 0 10 1
6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram- se no
Edital e no Termo de Referência.
 
7.CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE
7.1. Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
monetariamente com base no IPCA, observado o intervalo mínimo de 12 meses,
contados da apresentação da proposta, conforme disposto na Resolução Conjunta
SEPLAG/SEF nº 8.898/ 2013 e nos arts. 40, XI, e 55, III, da Lei nº 8.666/93,
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da
anualidade.
7.1.1. O direito a que se refere o item 7.2 deverá ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da CONTRATADA até 180 dias após o atingimento do lapso
de 12 meses a que se refere o caput desta cláusula sob pena de preclusão do direito
ao seu exercício.
7.1.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, manter-se-á o marco inicial descrito
no item 7.1.
7.1.3. Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo
aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o
encerramento do vínculo contratual.
7 . 2 . Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
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CONTRATADA, observando-se o prazo prescricional de 5 anos.
 
8. CLÁUSULA OITAVA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.
8.1. A CONTRATADA prestará garantia no valor de R$ [inserir valor da garantia]
([inserir valor da garantia por extenso]), na modalidade de [inserir modalidade de
garantia], correspondente a [percentual da garantia no total do contrato]%
([percentual da garantia no total do contrato por extenso] por cento) de seu valor
total, no prazo de [prazo para prestação da garantia], observadas as condições
previstas no Termo de Referência.
 
9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Representante
/Comissão especialmente designado pela CONTRATANTE no Termo de Designação de
Gestor e Fiscal, na forma estabelecida pelo Termo de Referência.
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
10.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e
os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência e
no Edital.
 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA
11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no
Termo de Referência.
 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
12.1. Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.
12.2. O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em
consequência desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os
seguintes termos:
12.2.1.  “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público no
processo de licitação ou execução do contrato;
12.2.2.  “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
CONTRATANTE;
12.2.3.  “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem
conhecimento do CONTRATANTE, destinado a estabelecer os preços das propostas a
níveis artificiais não competitivos e privar o CONTRATANTE dos benefícios da
competição livre e aberta;
12.2.4.  “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente
ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação
delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;
12.2.5.  “prática obstrutiva” significa:
12.2.5.1. Destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais
para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo
de impedir uma investigação do CONTRATANTE ou outro órgão de controle sobre
alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar,
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assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de
informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou
12.2.5.2. Agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do
CONTRATANTE ou outro órgão de controle de investigar e auditar.
12.3. O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um
agente, envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou
coercitivas durante o procedimento licitatório.
12.4. A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser
encaminhada à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas
cabíveis.
 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO
13.1. É vedada a execução de serviços por empregados que sejam cônjuges,
companheiros ou que tenham vínculo de parentesco em linha reta ou colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau com agente público ocupante de cargo em comissão ou
função de confiança no órgão Contratante, salvo se investidos por concurso público.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Edital
e no Termo de Referência.
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
15.1. 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.
15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-
se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
15.4.1.  Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
15.4.2.  Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
15.4.3.  Indenizações e multas.
15.5. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os
requisitos de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais
cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado
e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
 15.6. As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
15.7. No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade
de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES
16.1. O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de
Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.
16.1.1.  A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.1.2.  As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.
 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS.
17.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais
normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente,
segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do
Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.
 
18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– PUBLICAÇÃO
18.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa
de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.
 
19. CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
19.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte/ MG, para dirimir
quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.
19.2. E por estarem ajustadas, firmam as partes este instrumento assinado
eletronicamente.
 

CONTRATANTE:
 

CONTRATADA:
 

TESTEMUNHAS:
 

1._____________________________
 

2._____________________________

Documento assinado eletronicamente por Valdelaine dos Reis Ribeiro,
Servidor (a) Público (a), em 17/02/2022, às 12:01, 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 Ivanir Caetano Monteiro, Capitão,
em 21/02/2022, às 11:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 41056076 e o código CRC 3C9373F1.
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Referência: Processo nº 1250.01.0006135/2021-75 SEI nº 41056076

Anexo IX - MINUTA DO CONTRATO (41056076)         SEI 1250.01.0006135/2021-75 / pg. 135


	Edital de Elaboração de Projetos. (41050452)
	Termo de Referência para Elaboração de Projetos. (41053807)
	Anexo II - ESCOPO DOS SERVIÇOS (41953796)
	Anexo III - RELAT. DE VISTORIA E ORÇ. AVELINO CAMARGOS (42143099)
	Anexo IV - RELAT. DE VISTORIA E ORÇ. JOSÉ MAURO (42145175)
	Anexo V - RELAT. DE VISTORIA E ORÇ. NOSSA SRA DAS VITÓRI (42146072)
	Anexo VI - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (41054350)
	Anexo VII - MODELO DE DECLARAÇÕES (41054718)
	Anexo VIII - DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS (41055733)
	Anexo IX - MINUTA DO CONTRATO (41056076)

