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EDITAL DE LICITAÇÃO

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO nº. 02/2017 – 47º BPM.

Processo de Compra nº.: 05/2017.

Unidade Administrativa de Compra: 47º BPM/4ª RPM.

Código da Unidade Administrativa de Compra: 1256876.

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO.

RECIBO

A  empresa  ________________________________________CNPJ  nº____________

retirou  o  edital  de  licitação  referente  ao  Pregão  Eletrônico  nº  02/2017  e  deseja  ser

informada de qualquer alteração pelo e-mail ___________________________________.

______________________, aos _______ /_______ / _______

_________________________________________________

(Assinatura)

OBSERVAÇÃO: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À PMMG – QUADRAGÉSIMO

SÉTIMO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR PELO E-MAIL: 

47bpm-licitacoes@pmmg.mg.gov.br 

PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO.

A PMMG NÃO SE RESPONSABILIZA POR COMUNICAÇÕES À EMPRESA QUE NÃO

ENCAMINHAR ESTE RECIBO OU PRESTAR INFORMAÇÕES INCORRETAS.
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NORMAS DA LICITAÇÃO

1 – PREÂMBULO

O  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  por  intermédio  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,

representada pelo Quadragésimo Sétimo Batalhão da Polícia Militar (47º BPM), realizará

licitação  na  modalidade  Pregão  Eletrônico,  em  sessão  pública,  através  do  sítio

www.compras.mg.gov.br para a contratação de empresa especializada para instalação da

cobertura do Posto Orgânico de Combustível (POC) do 47º BPM/Muriaé com emprego de

funcionários  qualificados,  materiais  para  instalação,  adaptação  e  equipamentos

necessários à execução dos serviços, de acordo com descentralização orçamentária e

com as especificações contidas neste instrumento e em seus anexos.

Este pregão será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal

nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro

de 2006, Lei Estadual nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei Estadual nº. 13.994, de 18

de setembro de 2001, pelos Decretos Estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº.

44.630, de 03 de outubro de 2007, nº. 37.924, de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02

de fevereiro de 2009, pela Resolução Conjunta SEPLAG/SEF 8.727, de 21 de setembro

de 2012; pela Resolução SEPLAG nº 58, de 30 de novembro de 2007; aplicando-se ainda

as demais legislações pertinentes e as condições estabelecidas nesse edital e seus ane-

xos, que dele constituem parte integrante e inseparável para todos os efeitos legais.

1.1 O pregão será realizado pelo Pregoeiro Adnlson José Amaral Peixoto, 2º Ten PM e

Equipe  de  Apoio  constituída  pelos  seguintes  servidores:  Reinaldo  Felippe  Feres

Laviola,  2º  Ten  PM,  Gerson  Rocha  de  Souza,  Sub  Ten  PM e  Ana  Elisa  Pereira

Campos, FC; sendo  suplente do Pregoeiro  Evandro Corrêa Messias, 1º Ten PM,

designados  pelo  Ordenador  de  Despesas  do  Quadragésimo  Sétimo  Batalhão  da

Polícia Militar (47º BPM).

1.2 A abertura da sessão de pregão terá início no dia 03 de abril de 2017 às 10:00 horas

no sítio www.compras.mg.gov.br.
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QUADRO DE AVISOS

EVENTO DATA HORÁRIO

Início do prazo para ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 22/03/2017 08:00:00

Término do prazo para ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA COMERCIAL 04/04/2017 09:50:00

Abertura das PROPOSTAS COMERCIAIS e SESSÃO DO PREGÃO 04/04/2017 10:00:00

1.2.1 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública, ob-

servarão obrigatoriamente o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas no

sistema e na documentação relativa ao certame.

2 – DO OBJETO

A presente licitação tem por objeto a prestação de serviços para construção e instalação,

com fornecimento  de todo o  material  e  equipamento  necessário  para  a  execução do

serviço, da cobertura do Posto Orgânico de Combustível (POC) do 47º BPM/Muriaé com

emprego de funcionários qualificados, de acordo com descentralização orçamentária e

conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante

do presente Edital.

3 – DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA-

TÓRIO

3.1 Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser realiza-

dos por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao Pregoeiro, até o 5º

(quinto) dia após a publicação do aviso do Edital na Imprensa Oficial do Estado de Minas

Gerais.

3.2 Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito,

por meio do e-mail 47bpm-licitacoes@pmmg.mg.gov.br.

3.2.1 Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identifi-

car (CNPJ, nome empresarial e nome do representante que pediu esclarecimentos, se

pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato

(endereço completo, telefone, fax e e-mail).
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3.2.2 Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-mail

àqueles que enviaram solicitações de retirada do Edital.

3.3 Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital até

o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do mesmo, cabendo ao Pregoeiro decidir so-

bre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

3.3.1 O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao Pregoeiro,

a ser protocolizado junto ao 47º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais/Co-

missão de Licitação da Unidade (CLU), no horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min

(dezessete horas), observado o prazo previsto no subitem 3.3. deste ato convocatório,

fundamentando o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem necessárias.

3.3.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos inte-

ressados.

3.4 Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas respostas,

serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço http://www.-

compras.mg.gov.br.

3.4.1 As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital

tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.

3.5 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publica-

ção em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto

quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar da presente licitação pessoas jurídicas legalmente autorizadas a

atuarem no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atendam a todas as exigências

contidas neste Edital.

4.1.1 A participação na presente licitação é limitada a licitantes enquadrados como

microempresa, empresa de pequeno porte e cooperativas, conforme o disposto no

art.  3º  da  Lei  Complementar  nº  123/2006  e  no  art.  6º  do  Decreto  Estadual  nº

44.630/2007, alterado pelo Decreto Estadual nº 45.749/2011.

4.1.1.1 Para fins de comprovação do porte do fornecedor deverá ser observado o disposto

no item 5.4 deste edital.
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4.2 Não poderão participar da presente licitação as empresas que:

4.2.1 Encontrar-se em situação de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudi-

cial, concurso de credores, dissolução, liquidação ou empresas estrangeiras que não fun-

cionem no País.

4.2.2 Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública Estadual.

4.2.3 Forem declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública Fe-

deral, Estadual ou Municipal.

4.2.4 Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou sócios, servidor, empregado ou

ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais ou que tenham

tido vínculo há menos de 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste

Edital.

4.2.5 Estejam constituídas sob a forma de consórcio.

4.2.6 Encontrem-se sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou jurídicas.

4.3  É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de um licitante na

presente licitação.

4.4 Cada licitante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências deste Edital.

4.5 O licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação

de sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

4.6 A participação no certame implica aceitar todas as condições estabelecidas neste Edi-

tal.

4.7 A empresa vencedora do certame deverá possuir responsável técnico detentor

de acervo técnico registrado no CREA-MG com execução de obra nos quantitativos

mínimos previstos da legislação.

5 – DO CADASTRO

5.1 Para acesso ao sistema eletrônico, o fornecedor deverá cadastrar-se, nos termos do

Decreto 45.902/2012, por meio do site www.compras.mg.gov.br, na opção Cadastro de

Fornecedores, no prazo mínimo de 03 (três) dias úteis antes da data da sessão do pre-

gão.
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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 fornecimento da senha é de caráter pessoal e intransferível, sendo de inteira res-

ponsabilidade do fornecedor e de cada representante qualquer transação efetuada, não

podendo ser atribuídos ao provedor ou ao gestor do sistema eventuais danos decorrentes

do uso indevido da senha, ainda que utilizada indevidamente por terceiros.

5.2.1  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 repre-

sentante, sendo que o credenciamento do representante do fornecedor implicará respon-

sabilidade pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização

das transações, sob pena da aplicação de penalidades.

5.3  Informações complementares a respeito  do  credenciamento  serão obtidas no  site

www.compras.mg.gov.br ou pela Central de Atendimento aos Fornecedores – LigMinas

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

(para outras localidades e celular).

5.4  O  fornecedor  que  desejar  obter  os  benefícios  previstos  no  Capítulo  V  da  Lei

Complementar Federal nº. 123/06, disciplinados no Decreto Estadual nº. 44.630/07 e na

Resolução  Conjunta  SEPLAG  /  SEF  nº  8727,  de  21  de  setembro  de  2012,  deverá

comprovar a condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, no momento

do seu credenciamento no Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, conforme item 5.1,

com a apresentação de:

5.4.1 Se inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis, a declaração de enquadra-

mento arquivada ou a certidão simplificada expedida pela Junta Comercial, ou equivalen-

te, da sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

5.4.2 Se inscrito no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, a declaração de enquadramento

arquivada ou a Certidão de Breve Relato do Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídi -

cas, ou equivalente, da sede da Microempresa ou da Empresa de Pequeno Porte;

5.4.3 Na hipótese de o Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas não emitir o docu-

mento mencionado no item 5.4.2 deste artigo, nos termos da Lei Complementar Federal

n° 123/06, deverá ser apresentada, perante o CAGEF, declaração de porte feita pelo re-
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presentante da empresa, sob as penas da lei, mediante a comprovação dessa circunstân-

cia.

6 – DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

6.1 O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do site  www.compras.mg.gov.br

até  a  data  e  horário  marcados  para  abertura  da  sessão,  após  o  preenchimento  do

formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio do Portal de Compras - MG de

que  tem  pleno  conhecimento  e  que  atende  às  exigências  de  habilitação  e  demais

condições da proposta comercial previstas no Edital e seus anexos.

6.1.1 Caso a Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte apresente restrições na do-

cumentação relativa à comprovação de regularidade fiscal deverá declarar, no campo pró-

prio do Portal de Compras - MG, que atende às demais exigências da habilitação.

6.2 Todas as condições estabelecidas serão tacitamente aceitas pelo proponente no ato

do envio de sua proposta comercial.

6.3  O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data de

abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste Edital.

6.3.1 Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anterior-

mente encaminhada.

6.4 As propostas deverão apresentar preço unitário e global, por lote, sendo vedada impo-

sição de condições ou opções, somente admitidas propostas que ofertem apenas um pre-

ço.

6.4.1 O preço global proposto deverá atender à totalidade da quantidade exigida, por lote,

não sendo aceitas aquelas que contemplem apenas parte do objeto.

6.5 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, fi -

nanceiros e trabalhistas, taxas, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura

possam recair sobre a prestação do serviço do objeto da presente licitação, os quais fica-

rão a cargo única e exclusivamente da contratada.

6.6  Todos os preços ofertados deverão ser apresentados em moeda corrente nacional,

em algarismos com duas casas decimais após a vírgula.
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6.7  Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais ficam isentos do ICMS,

conforme dispõem o art. 6º e o item 136, da Parte I, do Anexo I, do Decreto nº. 43.080, de

13 de dezembro de 2002 e suas alterações.

6.7.1 Os fornecedores mineiros deverão informar nas propostas enviadas, pelo sis-

tema eletrônico, os preços sem a dedução relativa à isenção do ICMS.

6.7.2 A classificação das propostas, a etapa de lances e o julgamento serão realizados a

partir dos preços sem a dedução do ICMS, inclusive para os fornecedores mineiros.

6.8  O licitante declarado vencedor deverá enviar, com os documentos de habilitação, a

proposta comercial adequada aos valores finais ofertados durante a sessão do pregão.

6.8.1 As empresas mineiras enquadradas como Microempresa ou Empresa de Pe-

queno Porte  optantes  pelo  regime do Simples Nacional,  deverão apresentar  em

suas propostas apenas os preços com ICMS.

6.8.2 As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte mineiras de que trata o subitem

anterior, deverão anexar em 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/SimplesNacio-

nal/ .

7 – DA HABILITAÇÃO

Para fins de contratação, será exigida do licitante a comprovação das condições de habili -

tação consignadas neste Edital.

7.1 REGULARIDADE JURÍDICA:

7.1.1  Documento de identificação, com foto, do responsável pelas assinaturas das pro-

postas comerciais, das declarações constantes no Anexo III deste Edital e do contrato.

7.1.1.1  Se for o caso,  apresentar procuração conferindo poderes ao(s) responsável(s)

pela empresa para praticar atos junto à Administração Pública.

7.1.2  Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;  7.1.3

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações ou instrumento consolidado,

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias
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ou cooperativas e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de documentos de elei-

ção ou designação de seus administradores;

7.1.4 Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tra-

tando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

7.1.5 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido

pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

7.2.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fa-

zenda - CNPJ;

7.2.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado, relativo à sede do lici-

tante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

7.2.3 Prova de regularidade perante as Fazendas Estadual e Municipal da sede do licitan-

te e à Fazenda Estadual de Minas Gerais;

7.2.3.1 Se o fornecedor não estiver inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de Mi-

nas 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 solicitada

pelo site www.fazenda.mg.gov.br.

7.2.4 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –

FGTS;

7.2.5 Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social – INSS;

7.2.6 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, medi-

ante a apresentação de certidão 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;

7.2.7 A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação

das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas.
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7.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

7.3.1 Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial expe-

dida 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;

7.3.2  Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já exigíveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa ou

balanço de abertura, no caso de empresa recém constituída, vedada sua substituição por

balancetes ou balanços provisórios, mas admitida a sua atualização por índices oficiais.

No caso de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, o balanço patrimonial poderá

ser substituído pela última declaração de imposto de renda da pessoa jurídica.

7.3.3  A composição da boa situação financeira da empresa será verificada por meio do

cálculo do índice contábil da empresa a ser entregue, considerando-se habilitadas as lici -

tantes que apresentarem os Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liqui-

dez Corrente (LC), maiores ou iguais a 01 (um), extraídos das seguintes fórmulas:

LG= ATIVO CIRCULANTE+REALIZÁVEL A LONGO PRAZOPASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

SG= ATIVO TOTALPASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

LC= ATIVO CIRCULANTEPASSIVO CIRCULANTE

7.3.4 No caso de o fornecedor apresentar resultado inferior a 1 (um), em qualquer um dos

índices apresentados no item 7.3.3, o mesmo deverá apresentar comprovação de Capital

Social integralizado ou o valor do patrimônio líquido mínimo de 5% sobre o valor do lance

vencedor.

7.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

7.4.1  Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível

com as características e quantidades do objeto da licitação, estabelecidas no Anexo I,

através da apresentação de atestados de desempenho anterior, fornecidos por pessoa ju-

rídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimen-

to ao objeto da presente licitação. Os atestados deverão conter:

7.4.1.1 nome empresarial e dados de identificação da instituição emitente (CNPJ, endere-

ço, telefone, fax);
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7.4.1.2 local e data de emissão;

7.4.1.3 nome, cargo, telefone, fax, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade

das informações;

7.4.1.4 comprovação de capacidade de fornecimento de 100% (cem por cento) da quanti-

dade apresentada no Anexo I deste Edital;

7.4.1.5 período de fornecimento/prestação de serviço;

7.4.1.6 outros.

7.4.2 Para atendimento do quantitativo indicado no item 7.4.1.4, é admitido o somatório de

atestados, desde que compatíveis com as características do objeto da licitação.

7.4.3 Cada atestado deverá demonstrar pelo menos 50% de atendimento do quantitativo.

7.4.4 Comprovação de registro ou inscrição no Conselho Regional de Administração –

CRA competente, da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove a atividade

relacionada com o objeto desta licitação, nos termos do art. 30 da Lei Federal nº 8.666/93.

7.5 DECLARAÇÕES:

7.5.1 Declaração de que o licitante não é declarado inidôneo para licitar e contratar com o

Poder Público ou suspenso do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual

conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.

7.5.2 Declaração de que o licitante não possui, em seu quadro, trabalhadores menores de

18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e que em nenhuma hipótese

emprega trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma da

lei, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.

7.5.3 Declaração de Visita Técnica emitida pelo Almoxarifado do 47º BPM, comprovando

que  o  representante  legal  da  licitante  compareceu no local  em que realizar-se-ão os

serviços objeto desta licitação, tomando conhecimento de todos os detalhes da execução

do serviço, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital.

7.6 DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:

7.6.1 O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral (CRC) emitido pela Uni-

dade Cadastradora da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG pode-
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rá apresentá-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 apresenta-

do documento novo com a validade em vigor.

7.6.1.1  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.

7.6.2 Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou em cópia simples

acompanhada do respectivo original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou por membro

de sua equipe de apoio, no momento da análise dos documentos de habilitação.

7.6.2.1 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios

oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

7.6.2.2 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.

7.6.3 O não atendimento de qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilita-

ção do licitante vencedor.

8 – DA SESSÃO DO PREGÃO E DO JULGAMENTO

8.1 No horário indicado no Preâmbulo deste Edital o Pregoeiro iniciará a sessão pública

do pregão eletrônico com a análise das propostas comerciais.

8.1.1 As propostas comerciais serão analisadas verificando o atendimento a todas as es-

pecificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sendo imediatamente

desclassificadas aquelas que estiverem em desacordo.

8.2 DOS LANCES:

8.2.1 O Pregoeiro divulgará através do Portal de Compras - MG, o resultado da análise de

propostas e convidará os licitantes a apresentarem lances por meio do sistema eletrônico,

observado o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.
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8.2.2 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 tro-

cadas no “chat” do sistema, sendo vedada a identificação do fornecedor.

8.2.3 Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o licitante cubra o seu pró-

prio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será conside-

rado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor.

8.2.4 Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de fornecedo-

res diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de rece-

bimento dos lances.

8.2.5 Caso o proponente não realize lances, será considerado o valor da proposta comer-

cial apresentada, para efeito da classificação final.

8.2.6 No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pre-

gão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lan-

ces. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem

prejuízo dos atos realizados.

8.2.6.1 Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão

do pregão será suspensa. A sessão terá reinício somente após comunicação expressa

aos participantes.

8.2.7 O pregoeiro divulgará o início do tempo randômico, cuja duração será de 05 (cinco)

até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual

será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.2.8 Cabe 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 qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

8.3 DO JULGAMENTO

8.3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL OFERTADO, obtido

de acordo com o Anexo II.

8.3.2  Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da melhor

oferta, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
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8.3.2.1 Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a propos-

ta de menor preço e o valor estimado da contratação.

8.3.3 Caso haja apenas uma proposta, esta será aceita desde que atenda a todos os ter-

mos do Edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação.

8.3.4 Aceita a oferta de menor preço, o sistema identificará o licitante detentor da melhor

oferta, que deverá comprovar de imediato sua habilitação mediante encaminhamento de

cópia da documentação discriminada no item de habilitação e da proposta comercial atua-

lizada com os valores obtidos no pregão, através de fax ou e-mail informados pelo Prego-

eiro.

8.3.4.1  Considera-se inaceitável, para todos os fins aqui dispostos, a proposta que não

atender às exigências fixadas neste Edital ou apresentar preços manifestamente inexe-

quíveis.

8.3.4.2  Caso o Pregoeiro entenda que o preço é inexequível, deverá estabelecer prazo

para que o licitante demonstre a exequibilidade de seu preço.

8.3.4.3 Para demonstração da exequibilidade do preço ofertado, serão admitidos:

8.3.4.3.1 Planilha de custos elaborada pelo licitante;

8.3.4.3.2 Documento que comprove contratação em andamento com preços semelhantes;

8.3.4.4 Verificada a inexequibilidade do preço, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes

detentores das ofertas imediatamente superiores, na ordem de classificação, para apre-

sentação da documentação e proposta comercial.

8.3.5 Se a melhor proposta ou lance não for aceitável ou se o licitante não atender às exi-

gências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação,

para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que

atenda ao Edital.

8.3.6 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da melhor oferta com vistas à redução do

preço.

8.3.7 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o Pregoeiro declarará o li -

citante vencedor que deverá encaminhar a documentação de habilitação original, ou cópia

autenticada, e a proposta comercial no prazo máximo de 02 (dois) dias, para o seguinte

endereço: 47º Batalhão da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais/Comissão de Licita-

ção da Unidade (CLU); Rua José de Feitas Lima Júnior, nº 47, Bairro Safira, Muriaé-MG,

Cep: 36.880-000.
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8.3.8 Verificada a regularidade da documentação o Pregoeiro adjudicará o objeto do cer-

tame ao licitante vencedor.

8.3.8.1 Caso o licitante declarado vencedor seja empresa mineira, serão utilizados

os valores com dedução do ICMS para a adjudicação e homologação do certame,

exceto quando optante pelo simples nacional.

8.3.9 O sistema gerará ata circunstanciada da sessão, na qual estarão registrados todos

os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, disponível para consulta no site

www.compras.mg.gov.br.

9 – DOS RECURSOS

9.1 Declarado o vencedor ou fracassado o lote, os licitantes poderão em até 10 (dez) mi-

nutos manifestar motivadamente, por meio eletrônico em campo próprio, a intenção de

recorrer.

9.1.1 O Pregoeiro negará admissibilidade ao recurso quando interposto sem motivação ou

fora do prazo estabelecido.

9.1.2 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de recorrer dos licitantes

importará decadência do direito de recurso.

9.1.3 Admitido o recurso será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação

de suas razões.

9.1.4 Os demais licitantes ficarão automaticamente intimados a apresentar contrarrazões

no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do término do prazo do recorrente, sendo-lhes

assegurada vista dos autos.

9.2 A apresentação das razões de recurso e das contrarrazões, assim como documentos

complementares, será efetuada obrigatoriamente mediante protocolo junto à Polícia Militar

do Estado de Minas Gerais/47º Batalhão da Polícia Militar/Comissão de Licitação da Uni-

dade (CLU), localizado na Rua José de Freitas lima Júnior, nº 47, Bairro Safira, Muriaé-

MG, no horário de 08h00min (oito horas) às 17h00min (dezessete horas), observados os

prazos previstos no item 9.1.

9.2.1 As razões de recurso e as contrarrazões também deverão ser anexadas eletronica-

mente em local indicado no Portal de Compras - MG.
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9.3  Os recursos e contrarrazões de recurso devem ser endereçados ao Pregoeiro, que

poderá:

9.3.1 motivadamente, reconsiderar a decisão;

9.3.2 motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a autoridade com-

petente, conforme art. 8º do Decreto nº. 44.786/2008.

9.4 Não serão conhecidos os recursos quando não forem apresentadas as razões ou es-

tas forem apresentadas fora dos prazos estabelecidos.

9.5 Os recursos terão efeito suspensivo e seu acolhimento importará a invalidação ape-

nas dos atos insuscetíveis de aproveitamento, exceto quando manifestamente protelató-

rios ou quando o Pregoeiro reconsiderar sua decisão.

9.6 Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do en-

cerramento do prazo para apresentação de contrarrazões.

9.7  As decisões de eventuais recursos serão divulgadas mediante publicação no Diário

Oficial do Estado de Minas Gerais.

10 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

10.1 O Pregoeiro adjudicará o objeto da licitação ao licitante vencedor, quando inexistir re-

curso ou quando reconsiderar sua decisão, com a posterior homologação do resultado

pela autoridade competente.

10.2 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.

11 – DA CONTRATAÇÃO

11.1 Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado ven-

cedor será convocado para firmar o termo de contrato, conforme minuta do Anexo IV.

11.1.1  O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições de habilita-

ção para assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente.
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11.1.2 Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do termo

de contrato ou instrumento equivalente, ou se recuse a assiná-lo, serão convocados os li-

citantes remanescentes, observada a ordem de classificação.

11.1.3 Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no pregão, o licitante de-

verá manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo

necessidade de cobrir o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 18,

§ 2º, do Decreto nº. 44.786/2008.

11.2 O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá

assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo máximo de 05

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento da comunicação, através de fax, carta postal

ou e-mail.

11.3 Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do termo de contrato

ou instrumento equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apre-

sentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.

12 – DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Finan-

ceira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a

crédito do beneficiário em um banco indicado pela contratada na Proposta Comercial,

Anexo II deste Edital, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo,

ou ainda conforme após descentralização orçamentária por parte da Diretoria Gestora,

com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pelo contratante.

12.1.1  Como comprovante de despesa será aceito o Documento Auxiliar de Nota Fiscal

Eletrônica (Danfe) ou as primeiras vias da Nota Fiscal, conforme o caso.

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

12.1.3 As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e o

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

mento, considerado válido pelo contratante.

12.2 O pagamento fica condicionado à regularidade da contratada perante o CAGEF,

garantindo a manutenção dos requisitos de habilitação previstos no Edital.
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1.2.1 Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a contratada deverá regularizar sua situa-

ção perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a conta-

gem a partir da data de sua regularização.

12.3 Informações complementares e orientações operacionais a respeito do faturamento

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

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

(para outras localidades e celular) ou ainda pela Seção de Orçamento e Finanças (SOFI)

DO 47º BPM por meio do telefone (32) 3511-1564

12.4  A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da seguinte dotação orça-

mentária  ou  por  aquela  que  vir  a  substituí-la:

1.1251.06.181.110.4271.0001.3.3.90.39.22.10.1.0

13 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 A recusa do adjudicatário em assinar o contrato, dentro do prazo estabelecido pelo

contratante, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do contrato caracterizam

descumprimento das obrigações assumidas e permitem a aplicação das seguintes san-

ções pela contratante:

13.1.1 advertência por escrito;

13.1.2 multa moratória, pelo atraso injustificado na execução do contrato, nos seguintes

percentuais:

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

serviço realizado com atraso;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de atraso

superior a 30 (trinta) dias;

Estes  são  os  percentuais  máximos  previstos  na  legislação,  podendo  ser  reduzidos  a

critério do Ordenador de Despesas, com base no Princípio da Razoabilidade, valor do

contrato, previsão de empenho mensal etc.

13.1.3 multa compensatória, pela inexecução total ou parcial do contrato, de 20% (vinte

por cento) sobre o valor do serviço não realizado, ou realizado fora das especificações

contratadas;
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13.1.4  suspensão temporária  de participação em licitação e impedimento de contratar

com  a  administração  pública  estadual,  nos  termos  do  art.  12,  da  Lei  Estadual  nº

14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08.

13.1.5  declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

estadual,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes

de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no

inciso anterior.

13.2 São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parcial das

obrigações contratuais:

13.2.1 não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra pre-

vista em contrato ou instrumento equivalente;

13.2.2 retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de serviço

ou de suas parcelas;

13.2.3 paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia co-

municação à Administração Pública Estadual;

13.2.4  entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada

para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

13.2.5 alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

13.2.6 prestação de serviço de baixa qualidade.

13.3 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções previs-

tas no item 13.1.

13.4 A multa será descontada da garantia do contrato e/ou de pagamentos eventualmente

devidos pela contratada.

13.5  As sanções relacionadas nos itens 13.1.3 e 13.1.4 também poderão ser aplicadas

àquele que: 

13.5.1 deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

13.5.2 apresentar declaração ou documentação falsa;

13.5.3 ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

13.5.4 não mantiver a proposta;

13.5.5 falhar ou fraudar a execução do futuro contrato;
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13.5.6 comportar-se de modo inidôneo;

13.5.7 cometer fraude fiscal.

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

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

14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 44.786/2008.

13.7 As sanções relacionadas nos itens 13.1.3 e 13.1.4 serão obrigatoriamente registra-

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

Pública Estadual - CAFIMP.

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da pro-

posta não serão aceitas alegações de desconhecimento.

14.2 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.

14.3 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão do pre-

gão.

14.4  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.

14.5 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.

14.6 É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o serviço objeto des-

te pregão.

14.7 A presente licitação somente poderá ser revogada por razão de interesse público de-

corrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em par-

te, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e

devidamente fundamentado.
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14.8 Este Edital encontra-se disponível gratuitamente nos sítios www.compras.mg.gov.br

e www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action

14.9 Este Edital possui páginas numeradas, sendo:

14.9.1 Índice do Edital: página 02;

14.9.2 Normas da Licitação: páginas 03 a 22;

14.9.3 Anexo I – Termo de Referência: páginas 23 a 24;

14.9.3.1 Anexo I-A – Termo de Referência da Execução do Serviço: páginas 25 a 29;

14.9.3.2 Anexo I-B – Memorial Descritivo: páginas 30 a 55;

14.9.3.3 Anexo I-C – Projeto Estrutural: página 56;

14.9.3.4 Anexo I-D – Projeto Estrutural – Fundação Cobertura: página 57;

14.9.3.5 Anexo I-E – Planilha de Orçamento: páginas 58 a 59;

14.9.3.6 Anexo I-F – Cronograma Físico-Financeiro: página 60;

14.9.4 Anexo II – Proposta Comercial: página 61;

14.9.5 Anexo III – Modelos de Declarações: páginas 62 a 63

14.9.6 Anexo IV – Minuta de Contrato: páginas 64 A 73.

Muriaé, 21 de março de 2017.

REINALDO FELIPPE FERES LAVIOLA, 2º TEN PM (a)
PRESIDENTE DA CLU

Examinado, aprovado e de acordo:

RAMON PEREIRA FRANZINI (a)
ASSESSOR JURÍDICO

OAB/MG 107.225

JOEDSON FLAVIANO GOMES, TEN CEL PM (a)
ORDENADOR DE DESPESAS
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO

1 – DO OBJETO

A presente  licitação  tem por  objeto  a  prestação  de  serviços  para  construção  e
instalação, com fornecimento de todo o material e equipamento necessário para a
execução do serviço, da cobertura do Posto Orgânico de Combustível (POC) do 47º
BPM/Muriaé  com  emprego  de  funcionários  qualificados,  de  acordo  com
descentralização orçamentária e conforme especificações constantes no Termo de
Referência (Anexo I), parte integrante do presente Edital.

2 – DA JUSTIFICATIVA

DA CONTRATAÇÃO

Preservar a estrutura física do Posto Orgânico de Combustível (POC) do 47º BPM e
proporcionar  maior  e  melhor  qualidade  no  fornecimento  do  combustível  devida
exposição a fatores ambientais, tais como chuva e forte sol;

3 – PROCESSO DE 
COMPRA

1256876 000005/22017

LOTE 01

ITEM QUANTIDADE
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

DO OBJETO
VALOR GLOBAL ESTIMADO

01 01
Serviços de adaptação de bens imóveis 

(Item de serviço nº 000000990)
R$ 44.841,46¹

VALOR GLOBAL

ESTIMADO

Quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e seis centavos.
¹O valor total  do objeto inclui  todos os custos, diretos e indiretos, mobilização e
desmobilização, remuneração, tributos, encargos sociais e trabalhistas, bem como
outras incidências existentes, de qualquer espécie ou natureza.

4 – PRAZO DE

EXECUÇÃO

O início da execução do serviço será de até 05 (cinco) dias corridos, contados a
partir da assinatura do contrato ou da autorização do Ordenador de Despesas para
início da execução dos serviços, e deverá ser executado em até 30 (trinta) dias
corridos.

5 – ESTRATÉGIA DE

EXECUÇÃO

5.1 A execução do serviço será contínua, de acordo com o valor da cota de crédito
orçamentário  descentralizada  e  as  necessidades  da  Contratante,  conforme
Cronograma Físico-Financeiro,  Anexo  I-C  deste  edital, gerando para  a  empresa
vencedora o direito ao empenho em seu favor tão logo o contrato seja publicado no
Órgão Oficial do Estado;
5.2  O prazo para entrega do serviço, objeto do certame, será de no máximo 30
(trinta) dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho, no local indicado
neste anexo, podendo este prazo ser prorrogado ou suspenso por motivo de força
maior  ou  caso  fortuito,  nos  termos  da  lei,  por  decisão  prévia  e  expressa  da
Contratante.
5.3 A execução dos serviços será vistoriada e avaliada pela Comissão Permanente
de Recebimentos de Materiais  (CPARM) do 47º  BPM, ou por  quem ela  indicar,
quanto à sua integridade e cumprimento das especificações constantes neste Termo
e demais anexos;
5.4 As eventuais discrepâncias dos serviços prestados com o descrito neste edital,
serão motivos de notificação à empresa prestadora do serviço, podendo sofrer as
sanções previstas na Lei n 8.666/93 e nas demais normas em vigor;
5.5  Todos os materiais empregados na execução do serviço deverão ser de
boa qualidade e fornecidos pelo licitante vencedor.
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6 – LOCAL DA

EXECUÇÃO

Sede do 47º BPM localizada na Rua José de Freitas Lima Júnior, nº 47,  Bairro
Safira, na cidade de Muriaé-MG. 
A  empresa  deverá  prestar  o  serviço  no  horário  previamente  definido  pela
Contratante.
Toda  a  equipe  empenhada  na  execução  do  serviço  deverá  ser  devidamente
identificada e cadastrada junto a Contratante, autorizando assim seu acesso restrito
às instalações.

7 – Avaliação de
Custo

Atendendo ao disposto no artigo 4º, inciso XX, alínea “b”, do Decreto Estadual nº
44.786, de 18 de abril de 2008, a administração do 47º BPM, através da Diretoria de
Apoio  Logísitco (DAL/3)  da Polícia  Militar  de Minas Gerais,  estimou o custo  da
execução  do  serviço  com  base  na  Planilha  da  Secretaria  de  Estado  de
Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais (SETOP), referência Junho/2016,
e  na  Planilha  do  Sistema  Nacional  de  Pesquisa  de  Custos  e  Índices  da
Construção Civil (SINAPI), referência Outubro/2016, órgãos oficiais competentes
para mensuração média dos custos da execução do serviço.

8 – Metodologia

O  critério  de  aceitação  das  propostas  será  o  de  MENOR  PREÇO  GLOBAL
OFERTADO, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações
técnicas,  os parâmetros de desempenho e de qualidade e as demais condições
definidas no edital, nos termos do art. 45, inciso I, da Lei Federal n. 8.666/93, c/c o
art.  6º,  inciso  II,  do  Decreto  44.786/2008,  de  acordo  com as  especificações do
objeto acima relacionado.

9 – GARANTIA

A CONTRATADA assegurará a garantia dos serviços prestados e dos materiais por
ela utilizados, objeto deste contrato, pelos períodos abaixo descritos, após a entrega
definitiva da obra, a saber:
I – vícios aparentes: 90 (noventa) dias após o recebimento provisório;
II – vícios redibitórios: 180 (cento e oitenta) dias após sua contratação;
III – vícios e patologias estruturais: 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento
definitivo, independentemente da vigência do contrato.

10 – DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a prestação do serviço correrão por conta da seguinte dotação or-
çamentária:  1.1251.06.181.110.4271.0001.3.3.90.39.22.10.1.0,  bem  como  as  de-
mais dotações e fontes de recursos previstos no PARO 2017 correspondentes ao
objeto licitado ou aquelas que vierem a substituí-las.

11 – CRITÉRIOS DE

ACEITABILIDADE DO

OBJETO

Será aceito o objeto da presente licitação, após minuciosos exames e avaliação
pela Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais do 47º BPM,
e cujos serviços deverão atender todos os critérios estabelecidos neste instrumento
e atendidas as especificações constantes do Memorial Descritivo, e que depois de
avaliados atendam plenamente sua finalidade. 

12 – CONDIÇÕES E
PRAZO DE PAGAMENTO

Até  30  (trinta)  dias  corridos,  contados  do  recebimento  da  nota  fiscal,  ou  após
descentralização de crédito orçamentário a ser realizada pela Diretoria Gestora.

13 – OBRIGAÇÕES DA

CONTRATANTE E DA

CONTRATADA

Conforme  a  minuta  do  contrato  prevista  no  Anexo  IV  deste  instrumento  e  nas
demais legislações em vigor e por aquelas que vier a alterá-las.

14 – PROCEDIMENTOS

DE FISCALIZAÇÃO E
GERENCIAMENTO DO

CONTRATO

A fiscalização e o gerenciamento do contrato ficarão a cargo do Oficial P/4 do 47º
BPM, que será designado preposto do contrato por ato do Ordenador de Despesas
do 47º BPM. 
A contratada deverá indicar a pessoa responsável pelo acompanhamento do serviço
– preposto – fornecendo seus dados pessoais e telefone de contato imediato para
eventuais consultas.

15 – SANÇÕES

CABÍVEIS

Conforme  conduta  da  Licitante  e/ou  da  Contratada,  bem  como  da  Contratante
poderá ser cominadas as Sanções Administrativas previstas no contrato bem como
aquelas previstas nas normas em vigor.
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ANEXO I-A – TERMO DE REFÊNCIA DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO

TERMO DE REFERÊNCIA – Nº 004/2017

ASSUNTO/OBJETO:  CONTRATAÇÃO  DE

EMPRESA  DE  ARQUITETURA/  ENGENHARIA

PARA CONSTRUÇÃO  DA COBERTURA DA ÁREA

DO POSTO DE COMBUSTÍVEL DA SEDE DO 47º

BPM DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.

1. OBJETIVO

Este Termo de Referência é parte integrante do presente Edital de Licitação e tem por

objetivo:

1.1 Caracterizar o objeto a ser contratado;

1.2 Estabelecer as normas, especificações e procedimentos que orientem os processos,

etapas da obra e processos que se constituem em:

1.2.1 Este Termo de Referência;

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

1.2.3  Instrução  Normativa  (IN)  01/2010  –  Critérios  de  sustentabilidade  ambiental  na

contratação de obras e serviços;

1.2.4 Disposições legais do Estado e do Município;

1.2.5 Normas das concessionárias públicas locais.

1.3 Estabelecer os critérios de medição para os serviços a serem desenvolvidos durante o

cumprimento do contrato.

2. OBJETO

Contratação  de  empresa  com  serviço  técnico  especializado  para  construção  da

cobertura  da  área  do  posto  de  combustível  da  sede  do  47º  BPM da  Polícia  Militar,
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localizado na Rua: José de Freitas Lima, nº 47 – Bairro Safira, no Município de Muriaé,

compreendendo  área  construída  de  110,33  m².  A obra  compreende  os  serviços  de

infraestrutura, superestrutura, hidrossanitário (rede de água pluvial). O valor previsto para

execução é de R$ 44.841,46 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e

quarenta e seis centavos).

A empresa vencedora do certame deverá observar os seguintes procedimentos para

realização da cobertura do posta de combustível da Unidade:

1 – Verificar na realização da cobertura os seguintes documentos: projeto estrutural de

fundação e estrutura metálica, planilha de custos, memorial descritivo, cronograma físico-

financeiro;

2  –  Verificar  as  mensurações  descritas  em  projeto  e  as  adequações  necessárias  à

realização da cobertura metálica na estrutura existente;

3 – Observar os quantitativos descritos em planilha na realização do projeto de cobertura

a ser executado na Unidade;

4 – Os pilares referentes a sustentação do vão livre da cobertura deverão ser executados

no alinhamento da área das bombas de abastecimento, na lateral externa da canaleta de

captação da área de abastecimento;

5 – Qualquer divergência entre os projetos de estrutural de fundação e estrutura metálica,

planilha  de  custos,  memorial  descritivo,  cronograma  físico-financeiro  antes  da

continuidade execução dos serviços deverá ser formalizada e encaminhada ao preposto

da  Contratante  que  verificando  a  necessidade  poderá  ser  realizado  contato  com  o

engenheiro  da  DAL  que  indicará  os  procedimentos  para  melhor  solução  que  possa

atender a divergência manifestada no processo de execução da cobertura.

A Contratada  deverá  realizar  visita  ao  local  da  obra  para  visualização  dos

serviços  já  executados  e  esclarecimento  de  dúvidas.  São  de  responsabilidade  da

empresa vencedora do certame as adequações necessárias do projeto estrutural ao

local, onde poderão ocorrer divergência entre o projeto e a execução.

Após a assinatura do contrato antecedendo ao início dos trabalhos, o representante da

Unidade  deverá  marcar  reunião  para  esclarecimentos  e  demais  procedimentos

necessários  a  execução  do  empreendimento,  salientamos  a  importância  de  estarem

presentes os seguintes envolvidos na primeira reunião: gestor do contrato, comandante

da  Unidade,  preposto,  militar  encarregado  de  acompanhar  os  serviços  em  apoio  ao
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responsável técnico da DAL, engenheiro representante da DAL, representante legal pelo

contrato, responsável técnico representante da empresa vencedora do certame.

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Caberá à Contratada fazer o levantamento do local em sua situação atual, de modo a

obter dados necessários para o desenvolvimento das etapas posteriores.

Toda  fase  de  exceção  deverá  ser  acompanhada  pelo  Responsável  Técnico  da

empresa acompanhado de Preposto designado pela Unidade. 

A Contratada deverá verificar a compatibilidade entre os projetos antes de começar a

execução de cada etapa a fim de evitar retrabalho.

A Contratada deverá elaborar diário de obra que contemple os serviços executados e

número de funcionários que estiverem trabalhando no dia, registro da carga horária em

que o  engenheiro  esteve  no canteiro  de  obras,  irregularidades  como afastamento  ou

dispensa de funcionários, informações sobre o tempo, atrasos em relação ao cronograma

físico-financeiro. A Contratada deverá atualizar diariamente o Diário de Obra e entregar

uma cópia no final do dia ao preposto.

4. FISCALIZAÇÃO

4.1  –  Atividade  exercida  de  modo  sistemático  pelo  Contratante  e  seus  prepostos,

objetivando  a  verificação  do  cumprimento  das  disposições  contratuais,  técnicas  e

administrativas, em todos os seus aspectos.

4.2 – Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

4.2.1 – Poderá ocorrer divergências entre os itens e especificações descritos na planilha

de orçamento. A ocorrência de alterações durante o processo de execução deverá ser

encaminhadas ao preposto representante da Administração que poderá solicitar apoio da

Seção  de  Engenharia  e  Arquitetura  da  DAL,  antes  da  continuidade  e  execução  dos

serviços. No caso de estorno de materiais e serviços previstos na planilha de orçamento

do contrato, estes poderão ser utilizados para realização de outros serviços referentes a

3ª etapa da obra a ser executada.
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4.2.2  –  O  Contratante  manterá  desde  o  início  dos  serviços  até  o  seu  recebimento

definitivo,  a  seu  critério  exclusivo,  uma  equipe  de  Fiscalização  constituída  por

profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos

trabalhos.

4.2.3 – A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da

Fiscalização,  permitindo  o  acesso  aos  serviços  em  execução,  bem  como  atendendo

prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

4.2.4 – A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:

•  manter  um arquivo  completo  e  atualizado  de  toda  a  documentação  pertinente  aos

trabalhos,  incluindo  o  contrato,  projetos,  planilha  de  orçamento,  memorial  descritivo,

cronogramas, etc.;

•  verificar  se  os  trabalhadores  estão  fazendo  uso  dos  equipamentos  de  segurança

individual  e  coletivo  e  se  a  Contratada  está  recolhendo  e  pagando  os  encargos

trabalhista;

•  verificar  falhas  e  omissões  eventualmente  constatadas  no  Projetos,  bem como nas

demais  informações  e  instruções  complementares  deste  Termo  de  Referência,

necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;

• exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

• exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os

eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

4.2.5  –  A atuação  ou  a  eventual  omissão  da  Fiscalização  durante  a  realização  dos

trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela

execução dos serviços.

4.2.6 – As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela

Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura

dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem

tomadas. 

4.2.7 – O preposto do contrato e a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de

Materiais (CPARM) realizarão a verificação do cumprimento das disposições contratuais,

técnicas  e  administrativas,  em  todos  os  seus  aspectos,  podendo  ter  o  apoio  de

profissional técnico da Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL.
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5. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo total de execução do objeto da Licitação é de 30 (trinta) dias, contados a partir

da data de assinatura do Contrato momento no qual a Contratada deverá homologar e

apresentar  o  Cronograma físico-financeiro  ajustado aos descritos  que acompanham a

planilha de orçamento com critérios de medições e pagamentos.

A Contratada deverá obrigatoriamente respeitar os prazos definidos para execução

dos projetos e documentação.

Qualquer alteração de prazo 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 responsabilizada pelo não atendimento dos prazos previstos no cronograma físico-

financeiro previsto no contrato.

6. ART – CREA OU RRT - CAU

A Contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou

o Registro  de  Responsabilidade Técnica  (RRT)  de execução cobrindo todo o  escopo

contratado, logo após o recebimento e assinatura da nota de empenho.

7. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 

Para  pagamento  será  realizado  medição  com  base  nos  quantitativos  e  serviços

apresentados e concluídos pela Contratada e elaboração de parecer técnico expedido

pela  Seção  de  Engenharia  e  Arquitetura  da  DAL  ou  engenheiro  que  represente  a

administração pública em apoio ao preposto do contrato e a CPARM, que poderá aprová-

los, solicitar correção ou rejeitá-los, caso em que deverão ser reelaborados dentro das

especificações respeitando o prazo previsto no contrato.

Paulo Sergio Otoni Fernandes, 1º Ten PM (a)
Eng. Civil – CREA 75.828D

REINALDO FELIPPE FÉRES LAVIOLA, 2º TEM PM (a)
PRESIDENTE DA CLU

SELMA CARLA FERREIRA, 1º TEN PM (a)
AGENTE DE ATIVIDADE 
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INTRODUÇÃO

Esta  especificação  consiste  na  execução  de  construção  da  cobertura  da  área  de

abastecimento  localizado na sede do 47º BPM, situado à Rua José de Freitas Lima, 01,

Safira, Muriaé/MG, conforme projeto de estrutura metálica, planilhas e memorial descritivo

em anexo.

O documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas e é 

trabalhado em conjunto com a Especificação Geral de Materiais da PMMG.

As dúvidas de execução deverão ser sanadas por escrito junto ao Fiscal da Obra e, na

sua falta,  junto  ao Responsável  Técnico dos projetos e\ou preposto  administrativo  da

obra.

Os  serviços  deverão  ser  executados  rigorosamente  dentro  das  especificações

apresentadas,  observando-se  ainda  as  Normas  Brasileiras  Regulamentadoras  e  de

Segurança do Trabalho. 

Qualquer  falha  decorrente  da execução e  não conformidade com projetos,  planilha  e

memorial poderá ser cobrada a correção a qualquer tempo pela CONTRATANTE.

Cabe  ao  contratado  elaborar,  de  acordo  com  as  necessidades  da  obra,  projetos

complementares e detalhamentos de execução e que serão previamente examinados e

autenticados pela Administração Pública Militar contratante, se for o caso.

A empresa contratada deverá fazer contato com preposto administrativo da obra e com os

técnicos responsáveis após a assinatura do contrato e antes do início da obra a fim de 

agendar reunião para esclarecimento de dúvidas.

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

atualizado.

A empresa é obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao 

risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições 

contidas na NR 6 – Equipamento de Proteção Individual – EPI.
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O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e 

incêndio e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições 

adequadas de proteção e segurança aos trabalhadores e a terceiros.

É vedado o ingresso ou a permanência de trabalhadores no canteiro de obras, sem que 

estejam assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compatíveis com a fase da 

obra.

A observância do estabelecido na NR18 não desobriga os empregadores do cumprimento

das disposições relativas às condições e meio ambiente de trabalho, determinadas na 

legislação federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociações 

coletivas de trabalho.

Caso os materiais a serem utilizados na obra, forem diferentes dos especificados em 

projetos, memorial ou na planilha, a empresa contratada deverá apresentar laudo técnico 

dos materiais que serão utilizados e os mesmos deverão ser submetidos à aprovação 

técnica.

O emprego, na execução do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem 

nativa, deverá ser de procedência legal, certificada ou de manejo florestal sustentável, 

conforme Decreto Estadual 44903/08.

Os termos usados como referência neste documento (obra, reforma, serviços, 

intervenção, etc.) são termos técnicos utilizados na engenharia e arquitetura, 

independente dos empreendimentos executados.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra

O  canteiro  de  obras  referente  aos  serviços,  para  efeito  deste  Memorial  Descritivo,

compreende todas as instalações provisórias executadas junto à área a ser edificada,

com  a  finalidade  de  garantir  condições  adequadas  de  trabalho,  abrigo,  segurança  e

higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execução da obra,

além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e identificação.
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A  instalação  do  canteiro  de  obras  deverá  ser  orientada  pelo  PREPOSTO

ADMINISTRATIVO  DA OBRA que aprovará ou não as indicações das áreas para sua

implantação  física,  devendo  a  CONTRATADA  visitar  previamente  o  local  das  obras

informando-se das condições existentes.

Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de serviços, alguma instalação cedida pela

CONTRATANTE, tal instalação, ao término da obra, deverá ser entregue limpa, pintada e

em perfeito estado de conservação à CONTRATANTE.

A utilização  das  instalações  físicas  existentes  na  PMMG como:  vestiários,  refeitórios,

depósitos de materiais e outras instalações pela empresa contratada poderá ser aceita

sendo realizado o estorno do recurso no valor de planilha.

A CONTRATADA deverá apresentar a disposição física do canteiro de obras e submetê-lo

à aprovação do PREPOSTO ADMINISTRATIVO DA OBRA, dentro do prazo legal, após a

data de emissão da ordem de serviço, anteriormente ao início dos serviços. 

No canteiro de obras deverão ser mantidos: diário da obra, projeto executivo completo,

edital,  contrato,  planilha,  ordem  de  serviço  inicial,  cronograma,  plano  de  segurança,

anotação  de  responsabilidade  técnica  (ART)  da  obra,  inscrição  no  INSS,  alvará  de

instalação.

Todos  os  elementos  componentes  do  canteiro  de  serviços  deverão  ser  mantidos  em

permanente estado de limpeza, higiene e conservação inclusive a edificação durante a

retirada e inserção de materiais.

A escrituração do Diário de Obras tem prazo máximo de 48 horas para encerramento de

cada parte diária. Para definir com clareza o período de vigência do Diário da Obra, a

FISCALIZAÇÃO  formalizará  os  termos  de  abertura  e  encerramento,  em  páginas

separadas somente para este fim.
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1.2 Barracão de Obra

A CONTRATADA poderá fornecer espaço para que a CONTRATANTE possa utilizar como

barracão de obra sendo este entregue em perfeitas condições de uso (pintado, limpo e

com suas instalações sanitárias em perfeito estado) após o término dos serviços.

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

Na planilha o valor e área para a construção do Barracão de Obra são baseados nos

valores  da  planilha  do  SETOP  que  usa  como  padrão  as  instalações  do  DEOP

(Departamento de Obras Públicas de Minas Gerais).

Na mobilização do canteiro de obras deverá ser construído barracão de obras conforme

NR18. Os barracões deverão seguir as áreas descritas na planilha de obras, barracão

para pessoal, incluindo local adequado para almoço, barracão depósito e ferramentaria,

barracão instalação sanitária, com vestiário, para troca de roupa dos trabalhadores que

não residem no local.

A desmobilização do canteiro  de obras  incluirá  a retirada de toda estrutura  montada,

priorizando a segurança dos trabalhadores e população local, realizando o destino correto

da estrutura utilizada, de acordo com a legislação atual.

Os  padrões  e  ligações  provisórias  de  água,  esgoto,  luz  e  telefonia  deverão  ser

executadas  de  modo a  atender  às  necessidades  da  demanda de  obra,  devendo  ser

obedecidas as normas da ABNT e das concessionárias. Todo material e serviço destinado

a instalação dos padrões de água e luz estão incluso na planilha.

1.3 Administração Local

De acordo com o porte da obra e a real necessidade de determinados profissionais, a Ad-

ministração local contemplará: as despesas para atender as necessidades da obra com 

pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o engenheiro 

responsável pela obra, engenheiros setoriais, o mestre de obra, encarregados, técnico de 

produção, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritório, vigias e serven-

Página 35 de 73



tes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a equipe de medicina 

e segurança do trabalho, outros que se fazem necessários no canteiro de obra.

1.4 Instalações de placa da obra

A placa de identificação do exercício profissional deverá ter dimensão de 2,00x1,50 m e

conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos indicativos:

 nome do responsável técnico da obra e seu registro profissional no Conselho Regional,

inclusive região;

 nome da empresa executora da obra, instalação ou serviço, se houver, de acordo com

o seu registro no Conselho Regional;

 nome da obra que será erguida;

 valor da obra;

 prazo de execução da obra;

 logomarca da PMMG;

 logomarca da empresa responsável.

A placa deverá ser em material vinílico e letras impressas.

O  fornecimento  da  placa  é  de  responsabilidade  da  empresa  vencedora  do  certame,

cabendo a colocação e conservação das mesmas ao responsável técnico pela execução.

A placa e seu conteúdo devem ser aprovadas e licenciadas pela PBH.

A  conservação  da  placa  durante  toda  a  obra  é  de  responsabilidade  da  empresa

contratada.

2. FUNDAÇÃO

Conforme indicado em projeto estrutural  deverão ser executadas fundações profundas

para a respectiva edificação, sendo esta constituída de Sapatas associadas a pedestais.
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A locação das Sapatas deverá obedecer ao projeto estrutural.

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

obras.

Eventuais custos de manutenção, energia, combustível e água serão também de ônus ex-

clusivos da CONTRATADA.

As sapatas deverão ser executadas por empresa especializada, com equipamento próprio

para  este  fim,  com acompanhamento  de  engenheiro  técnico  responsável  que  deverá

apresentar a fiscalização da CONTRATANTE, ART de execução de Sapatas, devidamente

recolhida junto ao CREA.

Para a execução das fundações, deverão ser tomadas precauções para que não hajam

danos nos prédios existentes e vizinhos, torres, outras obras vizinhas e ou adjacentes,

nas instalações hidráulicas,  elétricas,  telefônicas,  etc.,  existentes e nas demais obras,

bem como não serão permitidos  processos que causem tremores no solo  ou  grande

quantidade de lama.

Deverão ser apresentadas especificações detalhadas de todos os serviços à serem exe-

cutados, assim como dos materiais e equipamentos a serem utilizados na execução das

fundações.

2.1 Fundações Profundas – Diretas

Os materiais utilizados para a execução das fundações diretas, concreto, aço e forma,

obedecerão às especificações de projeto.

Os equipamentos para execução das fundações serão em função do tipo e dimensão do 

serviço. Poderão ser utilizados: escavadeira para as operações de escavação, 

equipamentos para concretagem, como vibradores, betoneiras, mangueiras, caçambas, 

guindastes para colocação de armadura, bombas de sucção para drenagem do fundo de 

escavação e outros que se fizerem necessários.
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Método executivo

As fundações diretas, como sapatas deverão ser locados perfeitamente de acordo com o

projeto.

Antes do início da implantação das fundações superficiais, as dúvidas ou problemas de-

vem ser resolvidos com a fiscalização.

A escavação será realizada com a inclinação prevista no projeto ou compatível com o solo

escavado. Uma vez atingida a profundidade prevista no projeto, o terreno de fundação

será examinado para a confirmação da tensão admissível admitida no projeto. No caso de

não se atingir terreno com resistência compatível com a adotada no projeto, a critério da

Fiscalização e consultado o autor do projeto, a escavação será aprofundada até a ocor -

rência de material adequado. Será permitida a troca do solo por outro material, como pe-

dras e areia, desde que consultado o autor do projeto.

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundações, será preparada a superfície

através da remoção de material solto ou amolecido, para a colocação do lastro de concre-

to magro previsto no projeto. 

De forma, que quaisquer alterações das profundidades dos elementos de fundações su-

perficiais, somente podem ser executadas após autorização prévia da fiscalização, e ouvi -

do o projetista

Cuidados especiais serão tomados para permitir a drenagem da superfície de assenta-

mento das fundações diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.

Se as condições do terreno permitirem, poderá ser dispensada a utilização de fôrmas,

executando-se a concretagem contra “barranco”, desde que aprovada pela Fiscalização.

O reaterro será executado após a desforma dos blocos e vigas baldrames, ou 48 horas

após a cura do concreto, se este for executado “contra barranco”.
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Preparo para o lançamento:

O procedimento necessário para um preparo satisfatório da superfície de fundação, sobre

a qual o concreto deve ser lançado, é determinado pelas exigências de projeto e pelas

condições e tipo do material de fundação;

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, o local

deve ser cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam nocivos ao con-

creto;

Em caso de existência de água nas valas da fundação, deve haver total esgotamento, e a

área devidamente protegida. Não é permitida a concretagem antes dessa providência;

O fundo da vala deve ser recoberto com uma camada de brita, posteriormente, com uma

camada de concreto magro, nas espessuras definidas em projeto;

Preparo de fundação em rocha:

Quando o projeto determinar a perfeita aderência rocha-concreto, a superfície da rocha

deve ser preparada com certa rugosidade, seguida de limpeza total e lavagem completa

da área de fundação;

Rochas soltas, argamassas secas, depósitos orgânicos, substâncias oleosas, friáveis e

outros materiais estranhos, devem ser removidos;

Fissuras abertas, impregnadas de argila ou outros materiais finos devem ser limpas com

jatos de ar e água até uma profundidade adequada;

A complementação da limpeza deve ser feita através do uso de picaretas, alavancas, vas-

souras duras, jatos de ar e água a alta velocidade, jatos de areia ou outros métodos ade-

quados, seguidos de uma total lavagem;

As rochas que não se desprendem facilmente com alavancas aplicadas manualmente não

devem ser removidas;

O acúmulo de água de lavagem, que resulta nas depressões da fundação, deve ser remo-

vida, antes do início do lançamento;
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Os corrimentos de água, que procedem da parte externa da fundação a ser concretada,

devem ser secos e orientados para locais de bombeamento;

Durante o lançamento do concreto, a rocha deve estar isenta de materiais finos e nas

condições de saturado superfície seca, a fim de que não haja absorção de água do con-

creto fresco.

No caso de sapatas contíguas, assentes em cotas diferentes, deve-se concretar primeira-

mente a sapata situada na cota mais baixa, respeitando-se, também, as condições impos-

tas na NBR-6122 em seu item 6.2.

Atenção especial deve ser dada para manter durante a concretagem a espessura reco-

mendada, e o recobrimento das armaduras.

Antes da concretagem dos elementos de fundação deve-se verificar:

Dimensões em planta das fundações;

Alturas máximas e mínimas dos elementos;

Resistência característica do concreto a ser utilizado;

Conferência da alteração em termo de tipos de aço, espaçamentos, posicionamento e bi-

tolas.

Recebimento

As dimensões dos elementos concretados não podem ter valores inferiores a 5% das pre-

vistas no projeto.

Deve ser utilizada idêntica tolerância para as alturas, espessuras previstas.

A resistência característica obtida em ensaios de compressão axial não poderá ser inferior

a prevista em valor superior a 10%.
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Critérios de medição e pagamento

O volume de escavação, o esgotamento da água, se houver a área da forma, o volume do

escoramento, o volume do concreto e o peso do aço deverão ser medidos separadamen-

te, segundo as quantidades calculadas a partir do projeto e da profundidade real executa-

da e de acordo com as especificações em questão.

O pagamento das fundações superficiais deve ser feito após a aceitação e a medição dos

serviços executados, com base nos respectivos preços unitários contratuais de cada ser-

viço medido e de acordo com as especificações em pauta.

3. DRENAGEM

3.2 Caixas de Inspeção/Passagem

As caixas de inspeção/passagem deverão ser em concreto pré moldado quando 

autorizado pela fiscalização ou quando indicados em projetos e planilha. As tampas 

deverão receber reforço em aço e concreto quando estiverem instaladas na pista de 

rolamento e poderão ser pré moldadas quando em lugares mais isolados como jardins. 

4. COBERTURA 

4.1 Engradamento Metálico para Sustentação das Telhas

A fabricação e montagem da estrutura metálica deverá seguir o indicado no projeto de es-

trutura metálica, Qualquer divergência ou dúvidas deverão ser esclarecidas com a fiscali -

zação. A estrutura é formada por perfis laminando Açominas em Aço ASTM A572 Grau 50,

perfis laminadas em Aço ASTM A36 e perfis dobrados, também em Aço ASTM A36, cober-

tos com telhas Termo-acústicas 

Normas utilizadas

AISC ASD 89 – American Institute of Steel Construction - Allowable Stress Design;

NBR 8800 – Projeto e Execução de Estruturas de Aço de Edifícios; 

NBR 6120 – Cargas Para o Cálculo de Estruturas de Edificações;
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NBR 6123/88 – Forças Devidas ao Vento em Edificações.

Materiais Adotados

Perfis Laminados ASTM A36; Perfis Laminados Açominas ASTM A572 Grau 50; Chapas

ASTM A36;Chumbadores Hilti ou equivalente; Parafusos Principais ASTM A325; Parafu-

sos Secundários ASTM A307; Eletrodo Solda AWS E7018.

Perfis 

Os perfis laminados a serem utilizados na fabricação deverão atender as tolerâncias di-

mensionais definidas na norma ASTM A6/A6M.

Os perfis compostos de chapas soldadas serão produzidos pelo fabricante da estrutura

metálica ou adquiridos de terceiros devendo apresentar-se dentro das tolerâncias dimen-

sionais definidas nesta especificação.

Os perfis de chapa finas laminados a frio, adquiridos de fornecedores ou executados pelo

próprio fabricante da estrutura, deverão ter os comprimentos previstos nos desenhos de

fabricação, a fim de que sejam eliminadas soldas intermediárias. Tais perfis deverão ainda

seguir as seguintes observações:

Tolerância no comprimento

Até 1 metro = 1,0 mm.

Para cada metro seguinte = 0,5 mm.

Empeno das peças

0,25% do comprimento total.

Os perfis não poderão apresentar fissuras nas dobras.

Qualquer desempeno que se fizer necessário poderá ser alcançado por processos mecâ-

nicos ou pela aplicação localizada de uma quantidade limitada de calor, sendo, que neste

caso, a temperatura das áreas aquecidas não deverá exceder 650 ºC.
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Os cortes das chapas de composição dos perfis executados a oxigênio deverão preferen-

cialmente ser realizados através de máquinas, devendo as arestas serem livres de rebar-

bas e outras imperfeições.

O aplainamento ou acabamento de arestas de chapas ou perfis cortados em tesoura ou a

gás não é necessário, exceto quando especificamente indicados nos desenhos de fabrica-

ção ou quando estiver incluída em uma determinada preparação para soldagem.

Ligações Parafusadas 

Os parafusos e respectivas porcas deverão ser estocados limpos de sujeira e ferrugem,

principalmente nas roscas, sendo indispensável guardá-los levemente oleados.

Os furos para parafusos terão normalmente 1,5mm a mais que o diâmetro nominal do co-

nector.

Se a espessura do material não for maior que o diâmetro nominal do parafuso acrescida

de 3mm, os furos poderão ser puncionados. Nos casos em que a espessura do material

for maior que o diâmetro nominal do parafuso acrescida de 3mm, os furos deverão ser ob-

tidos em furadeiras ou então puncionados e posteriormente alargados.

Quando necessário, os furos para parafusos deverão ser alargados através do uso de

alargadores, não sendo permitida a utilização de maçarico. As rebarbas externas de orifí -

cios furados e alargados deverão ser removidas.

As regiões com furos para ligações por atrito deverão apresentar-se perfeitamente de-

sempenadas e isentas de pintura, óleo, graxa, ferrugem e poeira, para evitar a redução do

coeficiente de atrito.

Ligações Soldadas

Todas as soldas deverão obedecer às especificações da norma AWS D1.1. A dimensão

mínima para solda de filete será de 5mm, a menos que a solda não seja estrutural. A di -

mensão máxima do filete será igual a espessura da chapa mais fina que estiver sendo

soldada, desde que o filete não ultrapasse 14mm, quando deverá ser usada solda de pe-

netração.
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Todas as juntas de topo deverão ser de penetração total usando-se para isto um chanfro

duplo ou simples, ou de cobre-junta, conforme as dimensões da peça e a posição da junta

e de acordo com os detalhes nos desenhos de fabricação.

Uma atenção especial deverá ser dada às juntas sujeitas à fadiga, quando deverão ser to-

mados os cuidados de esmerilamento ou arredondamento para evitar a concentração de

tensões.

As superfícies preparadas para a soldagem deverão estar livres de rebarbas, graxas, tin -

tas e outros resíduos. No caso do chanfro das chapas ter sido executado por maçarico, as

bordas deverão ser esmerilhadas.

Os eletrodos para solda manual deverão ser do tipo AWS-A 5.1 ou A 5.5, E-70XX e para

solda automática de arco submerso deverá ser seguida a especificação AWS-A 5.17, F7-

XEXXXX.

Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem deverão ser armazena-

dos e manuseados em locais limpos e secos, não devendo ser utilizados elementos úmi -

dos, danificados ou sujos, nem arames enferrujados, conforme procedimento da AWS.

Os serviços de soldagem somente poderão ser executados por soldadores qualificados

por sistema de testes para o tipo de solda que irão executar, devendo os resultados des -

ses testes serem devidamente registrados e acompanhados. Deverá ser mantido pelo fa-

bricante um registro completo com as indicações do soldador responsável por cada solda

importante executada. Os custos desta qualificação e registro correrão por conta do fabri-

cante.

O fabricante, quando solicitado, deverá apresentar uma Especificação de Procedimento

de Soldagem – EPS, devidamente certificada, para cada tipo de junta.

Quando necessário, em função da espessura das chapas a serem soldadas, deverá ser

executado o pré-aquecimento das mesmas, antes da soldagem de acordo com as especi -

ficações AWS.
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A soldagem, sempre que possível deverá ser feita em posição plana, usando-se para isso

de dispositivos adequados.

Todas as juntas de topo deverão ser executadas com a utilização de “Chapas de espera”

para início e fim das soldas. O primeiro passe das soldas de penetração total deverá ter

sua raiz extraída antes de se iniciar a solda do outro lado, possibilitando, assim, uma pe -

netração completa e sem descontinuidade, devendo também ser feita uma cuidadosa lim-

peza de escória após cada passe.

As soldas deverão ser executadas em uma sequência adequada para cada tipo de peça,

de forma a minimizar os efeitos causados por tensões residuais e empenos.

As soldas automáticas deverão ser executadas através de operação contínua, sem para-

das ou partidas intermediárias.

As soldas que apresentarem defeitos tais como trincas, inclusão de escória, porosidade,

mordeduras, penetração incompleta, etc., e que estiverem fora das tolerâncias indicadas

nesta especificação, deverão ser removidas por meio de esmerilhamento ou goivamento e

convenientemente refeitas.

Uma atenção especial deverá ser dada às dimensões dos filetes de solda, os quais serão

medidos com o auxílio de gabaritos adequados, evitando-se tanto o super quanto o infra-

dimensionamento.

Deverão ser removidas por meio de esmeril todas as rebarbas, respingos e marcas feitas

por solda de dispositivos temporários usados na fabricação.

Marcação

Todos os elementos estruturais deverão receber no seu lado esquerdo “marcas de monta-

gem”, anotadas a tinta, (com altura mínima de 38 mm) e puncionadas, de forma a permitir

sua fácil e segura identificação no campo quando dos trabalhos de montagem.
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Inspeção

O Fabricante deverá proporcionar aos inspetores as facilidades e equipamentos necessá-

rios à realização de inspeção e dos testes requeridos.

Quando for necessária a pré-montagem de parte das estruturas metálicas, ela deverá ser

realizada antes de se iniciarem os trabalhos de pintura.

Os serviços de inspeção deverão seguir basicamente o seguinte roteiro, o qual poderá so-

frer modificações ou acréscimos quando da contratação dos serviços:

Inspeção visual das estruturas metálicas pela contratante;

Controle dimensional de acordo com os desenhos de fabricação e tolerâncias admissí-

veis;

Controle da matéria prima através de certificados de teste de qualidade emitidos na sua

origem ou de relatórios de ensaios executados pelo fabricante;

Controle das soldas, através da verificação dos certificados de pré-qualificação de solda-

dores, dos processos de soldagem, da preparação das juntas para solda, das dimensões

das soldas, dos alívios de tensão e ensaios não-destrutivos (ultra-som, gamagrafia, líqui-

do penetrante, etc.), onde necessário;

Controle de furações e respectivos acabamentos;

Controle de acabamento, limpeza e pintura das superfícies metálicas;

Acompanhamento e controle de pré-montagem e embarque das estruturas.

Tolerâncias

As estruturas metálicas deverão ser fabricadas obedecendo-se prioritariamente às tole-

râncias indicadas nos desenhos de fabricação, bem como as apresentadas nesta especifi-

cação. Para os casos não previstos, deverão ser seguidas as recomendações contidas

nas normas.
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Embalagem

Todo o material pronto para ser embarcado deverá ser devidamente acondicionado. A em-

balagem deverá ser nova e feita de maneira que seja facilmente manuseada.

As peças menores como parafusos, porcas, arruelas, chapas de ligação e outras, deverão

ser acondicionadas em caixas com peso bruto máximo de 100 kg.

Todas as peças pertencentes a um mesmo tipo de estrutura deverão ser acondicionadas

em volumes com a mesma identificação.

As embalagens, caixas e volumes deverão ser marcados claramente, indicando-se o tipo

da estrutura, conteúdo e quantidade, de tal forma que no recebimento possam ser facil-

mente conferidos.

Expedição

Nenhum material ou estrutura poderá ser embarcado sem que tenha sido anteriormente li -

berado pela inspeção.

A responsabilidade do Fabricante na expedição se estende a entrega do material fabrica-

do no local estabelecido no contrato.

Dentro deste limite de responsabilidade, caberá ao fabricante o embarque das estruturas

devidamente protegida contra empenos, perdas e outras avarias durante o transporte.

As peças de grande porte deverão ser convenientemente imobilizadas com cabos de aço

e esticadores ou por meio de calços de madeira fixados ao veículo de transporte.

As peças de pequeno porte tais como talas, cantoneiras, tirantes ou outros elementos

avulsos deverão ser embalados em amarrados e etiquetados. Chumbadores, parafusos,

porcas e arruelas deverão ser acondicionados em sacos ou caixas de madeira devida-

mente etiquetados.

Uma especial atenção deverá ser dada à colocação de calços de madeira para evitar o

atrito entre as peças, bem como as deformações ocasionadas pela solicitação das mes-
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mas segundo eixos de inércia diferentes dos considerados nos dimensionamentos das

respectivas seções.

4.2 Telha Metálica Galvanizadas 0.50mm.

As telhas Metálicas deverão observar a especificação descrita em projeto podendo ser

0,50mm e de comprimento único quando os apoios forem inferiores a 12 metros, a largura

deverá  ser  padrão  de  1000  mm.  Serão  de  procedência  conhecida  e  idônea,  com

superfície polida, cantos retilíneos, isentas de rachaduras, pó ou sujeira, danos na pintura,

arranhões, furos e amassamentos.

 Revestimento

Deverá ser em Aço Galvalume AZM150 espessura técnica de 0,50mm (Conforme normas

ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008).

Os conjuntos de fixação serão acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicação do

tipo e quantidade e protegidas contra danos.  Os parafusos deverão ser colocados na

onda alta da telha garantindo a estanqueidade e ultrapassar até atingir a estrutura de

sustentação. 

Toda  especificação  das  telhas  será  realizada  e  observada  na  aquisição  do  produto

devendo o fiscal ser cientificado formalmente anteriormente ao processo de instalação

das  telhas,  sendo  o  responsável  pela  execução  responsabilizado  por  instalação  de

material divergente do descrito acima.

Processo Executivo

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de

sustentação com os projetos. Se existirem irregularidades, serão realizados os ajustes

necessários.  O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos

predominantes.  As  telhas  serão  fixadas  às  estruturas  de  sustentação  por  meio  de

parafusos autobrocantes,  porcas e arruelas,  de conformidade com a especificação do

fabricante.
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O  assentamento  das  telhas  será  realizado  cobrindo-se  simultaneamente  as  águas

opostas  do telhado,  a  fim de efetuar  simetricamente  o  carregamento  da estrutura  de

sustentação. Serão obedecidos os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em

função da inclinação do telhado. 

No caso de estruturas de sustentação metálicas, não será admitido o contato direto das

telhas  com  os  componentes  da  estrutura,  a  fim  de  evitar  a  corrosão  eletrolítica  na

presença de umidade. Deverá ser interposta uma camada isolante entre as superfícies de

contato, constituída por resinas sintéticas, produtos betuminosos, fibras, tinta à base de

cromato de zinco ou zarcão.

O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira

adequadamente apoiadas nas telhas.

Os parafusos não devem danificar ou amassar as telhas no momento de sua fixação. Por

isso deverá ser utilizado arruelas 1” duplas para evitar que as telhas amassem. Todo

parafuso deverá ser calafetado em toda sua extensão e na cabeça após a fixação.

As exigências  feitas  pelo  fabricante  devem ser  seguidas  rigorosamente,  modificações

deverão ser contactadas a Contratante. 

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela CONTRATADA,

de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas

e beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura.

Não  serão  aceitas  telhas  manchadas,  amassadas  ou  com aspecto  que  prejudique  a

qualidade da telha. 

5. Instalação Hidrossanitária

Materiais e Equipamentos

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de 

serviço ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, 
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o Contratante poderá enviar um inspetor devidamente qualificado para testemunhar os 

métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou 

fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá basear-se na 

descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas 

especificações de materiais e serviços.

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, 

basicamente, no atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes:

 verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais;

 verificação da quantidade da remessa;

 verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, 

deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis;

 verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado 

material.

 Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão 

rejeitados.

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão 

ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, cobre e ferro fundido 

deverão ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos 

característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar 

deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges 

deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das 

extremidades.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de 

modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele 

apoiado.
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Para a vedação do vaso sanitário deverá ser previsto anel de vedação com massa pré-

formada adesiva, não secativa, à base de borracha sintética, óleos e cargas minerais. 

Desenvolvido para eliminação de vazamentos e também para eventuais odores de esgoto

possam ser eliminados. Dispensando o uso de bolsa plástica.

Processo Executivo

Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a 

mínima cobertura possível. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem 

embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.

As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com 

espessura mínima de 10 cm.

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento 

contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala

deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas

sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.

As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens

em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, 

conforme os detalhes de projeto.

Instalação de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundações próprias deverão ser instalados antes de 

iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais 

equipamentos poderão ser instalados durante a montagem das tubulações.

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o 

seu perfeito alinhamento e nivelamento.
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Meios de Ligação

Tubulações de PVC

Rosqueadas

Para a execução das juntas rosqueadas de canalização de PVC rígido, dever-se-á:

 cortar o tubo em seção reta, removendo as rebarbas; 

 usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;

 limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;

 para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedação à base de 

resina sintética;

 para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epóxi.

Soldadas

 Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

 Limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem 

soldadas com o auxílio de lixa adequada;

 Limpar as superfícies lixadas com solução apropriada;

 Distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria 

bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas; 

 Encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo; 

 Aguardar o tempo de secagem especificado no manual de instruções do fabricante 

para encher a tubulação de água;

 Nos terminais das tubulações deverão ser instaladas conexões reforçadas com bucha 

de latão;
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 Após a instalação da válvula de descarga de baixa pressão deverá ser instalado o tubo 

de descida com joelho azul, 38 mm/DN 40;

 Toda tubulação deverá ser testada antes de efetuar o acabamento.

Teste em Tubulação

Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte 

procedimento:

 O teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de 

inspeção consecutivas;

 A tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro 

da vala;

 Os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e 

enchendo-se a tubulação através da caixa de montante.

Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, 

estarem as juntas totalmente descobertas.

 5.1 Calhas

As calhas deverão ficar totalmente apoiadas ou, caso suspensas, presas com suporte a 

cada 1,20 m.

As junções das calhas deverão ser rebitadas com rebite pop a cada dois cm, com 

transposição mínima de 3 cm e soldadas umas às outras na parte superior e inferior com 

solda de estanho e chumbo, proporção 70% e 30%, respectivamente, de modo que fique 

totalmente estanque.

Verificar a inclinação e o perfeito funcionamento das calhas e descidas de tubos de água 

pluvial.

A inclinação deverá ser rigorosamente acompanhada para evitar acúmulo de água.
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Não serão admitidas calhas amassadas, furadas, remendadas e que esteja empoçando 

água. 

A Contratada deverá verificar se não há nenhum resto de material nas calhas.

5.2 Rufos

Os rufos deverão ser totalmente engastados na alvenaria, nunca encostados.

As emendas deverão ser rebitas e soldadas na parte superior com solda de estanho e 

chumbo, proporção 70% e 30%, respectivamente.

A inclinação deverá ser rigorosamente acompanhada para evitar acúmulo de água.

Geral

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, 

a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de 

eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

6. LIMPEZA

Após o término dos serviços acima especificados, proceder a limpeza do canteiro de obra.

A edificação deve ser deixada em condições de pronta utilização.

Deverá ser feito, periodicamente, desentulho da obra, mantendo-a sempre em perfeitas

condições de higiene, organização e limpeza, sendo esta obrigação da contratada.

No ato do recebimento, será verificado se a obra apresenta-se isenta de respingos de

tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom

visual e a qualidade dos serviços acabados.

7. INSTRUÇÕES GERAIS

A  instalação  de  produtos  equivalentes  deverá  ser  precedida  de  consulta  formal  à

administração  pública  militar  contratante,  que  avaliará  a  qualidade  e  a  padronização

estética do material.
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A contratada deverá fornecer todos os subsídios necessários à proteção individual  de

seus trabalhadores e dos visitantes.

Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverão seguir os preceitos da

respectiva norma.

Os projetos, planilha e memorial  descritivo são documentos complementares. Dúvidas

relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou planilhas

deverão ser formalmente encaminhadas ao fiscal responsável pela execução dos serviços

contratados  que  indicará  após  consulta  ao  setor  de  engenharia  da  contratante  o

procedimento a ser executado.

Paulo Sergio Otoni Fernandes, 1º Ten PM (a)
Eng. Civil – CREA 75828D

REINALDO FELIPPE FÉRES LAVIOLA, 2º TEM PM (a)
PRESIDENTE DA CLU

SELMA CARLA FERREIRA, 1º TEN PM (a)
AGENTE DE ATIVIDADE 
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4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

ANEXO I-C – PROJETO ESTRUTURAL

REINALDO FELIPPE FÉRES LAVIOLA, 2º TEM PM (a)
PRESIDENTE DA CLU

SELMA CARLA FERREIRA, 1º TEN PM (a)
AGENTE DE ATIVIDADE 
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4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

ANEXO I-D – PROJETO ESTRUTURAL – FUNDAÇÃO COBERTURA

REINALDO FELIPPE FÉRES LAVIOLA, 2º TEM PM (a)
PRESIDENTE DA CLU

SELMA CARLA FERREIRA, 1º TEN PM (a)
AGENTE DE ATIVIDADE 
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4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

ANEXO I-E – PLANILHA DE ORÇAMENTO
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REINALDO FELIPPE FÉRES LAVIOLA, 2º TEM PM (a)
PRESIDENTE DA CLU

SELMA CARLA FERREIRA, 1º TEN PM (a)
AGENTE DE ATIVIDADE 
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4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

ANEXO I-F – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REINALDO FELIPPE FÉRES LAVIOLA, 2º TEM PM (a)
PRESIDENTE DA CLU

SELMA CARLA FERREIRA, 1º TEN PM (a)
AGENTE DE ATIVIDADE 
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4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL

PROPOSTA COMERCIAL PARA O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº 1256876 000005/2017
(PREENCHIMENTO EM PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA PREENCHIDO PELO PROPONENTE

Razão Social:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Telefone/Fax/e-mail:

Nome do Representante Legal:

RG do Representante Legal:

CPF do Representante Legal:

LOTE Nº 01

ITEM ITEM DE SERVIÇO DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR C/ ICMS

01 000000990 Serviço de adaptação de bens imóveis R$

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

PRAZO DE VALIDADE DA
PROPOSTA

O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados da data da 
homologação do pregão.

PRAZO DE GARANTIA 
DO SERVIÇO

A CONTRATADA assegurará a garantia dos serviços prestados e dos materiais por
ela utilizados, objeto do certame referente ao Pregão Eletrônico nº 02/2017 do 47º
BPM, pelos períodos abaixo descritos, após a entrega definitiva da obra:
I – vícios aparentes: 90 (noventa) dias após o recebimento provisório;
II – vícios redibitórios: 180 (cento e oitenta) dias após sua contratação;
III  –  vícios  e  patologias  estruturais:  05  (cinco)  anos  contados  a  partir  do
recebimento definitivo, independentemente da vigência do contrato.

PRAZO DE ENTREGA
Até  60  (sessenta)  dias  corridos  a  partir  da  assinatura  do  contrato,  ou  da
autorização do Ordenador de Despesas para início da execução dos serviços

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 a prestação de serviço, objeto da presente
licitação e que estou de acordo com todas as normas do certame seus anexos.

Declaro que serão atendidas todas as especificações estabelecidas no edital a que se refere esta proposta.

DADOS BANCÁRIOS
TITULAR AGÊNCIA CONTA BANCO

Data e local.             _________________________________________________________
Nome Completo e Assinatura do Representante Legal da Empresa

REINALDO FELIPPE FÉRES LAVIOLA, 2º TEM PM (a)
PRESIDENTE DA CLU

SELMA CARLA FERREIRA, 1º TEN PM (a)
AGENTE DE ATIVIDADE 
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4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

DECLARO,  para  atender  às  exigências  do  edital  referente  ao  Pregão  Eletrônico  nº  02/2017,

Processo  de  Compra  nº  1256876  000005/2017,  destinado  à prestação  de  serviços  para

construção e instalação, com fornecimento de todo o material e equipamento necessário para a

execução do serviço, da cobertura do Posto Orgânico de Combustível (POC) do 47º BPM/Muriaé

com emprego  de  funcionários  qualificados,  de  acordo  com descentralização  orçamentária  e

conforme especificações  constantes  no  Termo  de  Referência  (Anexo  I),  parte  integrante  do

presente Edital, que o Sr. ________________________, RG nº _______, representante legal da

empresa ________________________, compareceu ao Almoxarifado do 47º BPM, situado à Rua

José de Freitas Lima Júnior, nº 47, Bairro Safira, Muriaé-MG, em ______/______/______, onde

tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das

obrigações, objeto do Processo de Compra a que se refere esta declaração.

Muriaé/MG, _____ de ___________________________ 2017.

_______________________________
ALMOXARIFE DO 47º BPM

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A.................................................,  CNPJ  nº  ...............................,  com  sede

à .....................................declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos

impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de

declarar ocorrências posteriores.

Data e local,

_____________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa
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(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE MENORES

A.................................................,  CNPJ  nº  ...............................,  com  sede

à  .....................................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 na condição de aprendiz, na forma da lei.

Data e local,

_____________________________________
Assinatura do Representante Legal da Empresa

REINALDO FELIPPE FÉRES LAVIOLA, 2º TEM PM (a)
PRESIDENTE DA CLU

SELMA CARLA FERREIRA, 1º TEN PM (a)
AGENTE DE ATIVIDADE 
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4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR4ª REGIÃO DA POLÍCIA MILITAR
47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR47º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR

ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO Nº 

Contrato  de prestação de serviços que
entre si celebram o Estado de Minas Ge-
rais, por intermédio da Polícia Militar de
Minas Gerais/47º Batalhão da Polícia Mi-
litar e a empresa...

Contrato  originário  da  licitação  na  modalidade  de  PREGÃO  ELETRÔNICO  nº

02/2017, Processo de Compra nº 1256876 000005/2017 para a prestação de servi-

ços de construção e instalação, com fornecimento de todo o material e equipamento

necessário para a execução do serviço, da cobertura do Posto Orgânico de Com-

bustível (POC) do 47º BPM/Muriaé com emprego de funcionários qualificados, de

acordo com descentralização orçamentária e conforme especificações constantes

no Termo de Referência (Anexo I) do certame a que se refere este Contrato.

Este Contrato será regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei

Estadual nº. 13.994, de 18 de setembro de 2001 e, nº. 45.902, de 27 de janeiro de

2012 e nº. 37.924 de 16 de maio de 1996, nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009,

com suas alterações posteriores.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

CONTRATANTE

Órgão ou Entidade:

Endereço:

CNPJ:

Representante Legal:

Número de Polícia: CPF:
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CONTRATADA

Nome empresarial:

Endereço:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Representante Legal:

RG: CPF:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços de  construção e  instalação,

com fornecimento de todo o material e equipamento necessário para a execução do

serviço, da cobertura do Posto Orgânico de Combustível (POC) do 47º BPM/Muriaé

com emprego de funcionários qualificados, de acordo com descentralização orça-

mentária e conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I)

do certame a que se refere este Contrato que, juntamente com a proposta da CON-

TRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O preço global do presente Contrato é de R$ ( ) no qual já estão incluídas todas as

despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo o seguinte preço uni-

tário por item:

LOTE Nº 01

ITEM ITEM DE SERVIÇO DESCRIÇÃO DO ITEM VALOR

01 000000990 Serviço de adaptação de bens imóveis R$

CLÁUSULA QUARTA – DO LOCAL E DO RECEBIMENTO

A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto descrito no Anexo I do Edital do Pre-

gão Eletrônico nº 02/2017, no endereço indicado.

I – A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Anexo I mediante

solicitação do gestor do Contrato, respeitado o prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
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II – O recebimento do objeto, pelo CONTRATANTE, dar-se-á por meio dos seguintes

procedimentos, observando o disposto no art. 74 da Lei Federal nº. 8.666/93:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto

com as especificações contidas no Anexo I,  e, encontrada alguma irregularidade,

será fixado prazo para correção pela CONTRATADA;

b)  definitivamente, após 10 (dez) dias, mediante a verificação do atendimento às

especificações contidas no Anexo I e consequente aceitação, observado o disposto

no art. 10 do Decreto nº. 37.924/96.

III – Havendo necessidade de correção por parte da CONTRATADA, os prazos de

pagamento serão suspensos e será considerado o fornecimento em atraso. Fica a

CONTRATADA sujeita à aplicação de multa sobre o valor considerado em atraso e,

conforme o caso, a outras sanções estabelecidas na Lei e neste instrumento.

IV – Em caso de irregularidade não sanada pela CONTRATADA, o CONTRATANTE

reduzirá a termo os fatos ocorridos para aplicação de sanções.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Finan-

ceira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico,

a crédito do beneficiário em um banco indicado pela CONTRATADA na Proposta Co-

mercial, Anexo II deste Edital, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos do recebimen-

to definitivo, ou ainda conforme após descentralização orçamentária por parte da Di-

retoria Gestora, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprova-

dos pelo CONTRATANTE.

I – Como comprovante de despesa será aceito o Documento Auxiliar de Nota Fiscal

Eletrônica (DANFE) ou as primeiras vias da Nota Fiscal, conforme o caso.

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

III – As Notas Fiscais que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATA-

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

do documento, considerado válido pelo CONTRATANTE.

§ 1º O pagamento fica condicionado à regularidade da CONTRATADA perante o CA-

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

Página 66 de 73



§ 2º Na hipótese de irregularidade no CAGEF, a CONTRATADA deverá regularizar

sua situação perante o cadastro. O prazo para pagamento será interrompido, reinici-

ando a contagem a partir da data de sua regularização.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA

O objeto indicado na Cláusula Segunda é garantido pelo período e nas condições

estabelecidas no Anexo I do Edital.

§ 1º Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA obriga-se a reparar as falhas, às

suas expensas, desde que não sejam decorrentes de desgaste natural ou utilização

indevida.

I – É de responsabilidade da CONTRATADA o ônus da prova da origem das falhas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da seguinte dotação 

orçamentária ou por aquela que vir a substituí-la: 

1.1251.06.181.110.0001.3.3.90.39.22.10.1.0.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES

Constituem obrigações das partes:

a) DO CONTRATANTE

I – Fiscalizar e avaliar a execução do Contrato, através de agente previamente de-

signado, podendo, para tanto, vistoriar, solicitar a emissão de relatórios gerenciais e

auditar os relatórios de prestação do serviço elaborados pela CONTRATADA;

II – Proporcionar à CONTRATADA o acesso às informações e documentos necessá-

rios ao desenvolvimento dos serviços, bem como aos locais onde os serviços serão

executados;

III – Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irre-

gularidade, imprecisão ou desconformidade verificada na execução do Contrato, as-

sinalando-lhe prazo para que a regularize sob pena de serem-lhe aplicadas as san-

ções legais e contratuais previstas;
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IV – Promover o recebimento provisório e o definitivo no prazo fixado;

V – Efetuar o pagamento no prazo fixado neste Contrato.

b) DA CONTRATADA

I – Mobilizar e disponibilizar todos os recursos necessários à prestação dos serviços;

II – Prestar os serviços que compõem o objeto deste Contrato, nas condições esta-

belecidas pelo Anexo I do Edital;

III – Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo CONTRATANTE;

IV – Cumprir todas as normas técnicas aplicáveis para a boa execução dos serviços;

V – Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo CONTRATAN-

TE quanto à execução dos serviços;

VI – Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na prestação de serviços;

VII – Iniciar os serviços no prazo fixado pelo CONTRATANTE, em exato cumprimen-

to às especificações do Anexo I do Edital;

VIII – Observar os horários determinados pelo CONTRATANTE;

IX – Fornecer todas as informações solicitadas pelo CONTRATANTE no prazo deter-

minado;

X – Disponibilizar ao CONTRATANTE os contatos (telefones (fixo e celular), endere-

ço, e-mail, etc.) dos responsáveis pela execução dos serviços;

XI – Manter os dados cadastrais atualizados junto ao CONTRATANTE;

XII – Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obri -

gações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

XIII – Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros,

provocados por ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados, con-

tratados ou prepostos envolvidos na execução do Contrato;

XIV – Responsabilizar-se, civil  e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos

causados por ação ou omissão de seus empregados, contratados ou prepostos en-

volvidos na execução do Contrato;

XV – Promover, em seu próprio nome e às suas expensas, as medidas judiciais ou

extrajudiciais necessárias para reparar os danos e prejuízos causados, sendo de

sua responsabilidade eventuais  reclamações cíveis,  criminais  ou trabalhistas que

possam surgir em decorrência do evento danoso;
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XVI – Exercer a fiscalização necessária ao perfeito cumprimento do Contrato, inde-

pendentemente da fiscalização exercida pelo CONTRATANTE;

XVII – Manter um arquivo organizado com todos os documentos relacionados a este

Contrato, tais como ordens e recomendações expedidas pelo CONTRATANTE, re-

gistros de manutenção e de fatos relevantes;

XVIII – A CONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer obriga-

ção por inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos;

XIX – Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as normas estatuídas pela le-

gislação trabalhista, social e previdenciária, tanto no que se refere a seus emprega-

dos, como a contratados e prepostos, responsabilizando-se, mais, por toda e qual-

quer autuação e condenação oriunda da eventual inobservância das citadas normas,

aí incluídos acidentes de trabalho, ainda que ocorridos nas dependências do CON-

TRATANTE. Caso esta seja chamada a juízo e condenada pela eventual inobservân-

cia das normas em referência, a CONTRATADA obriga-se a ressarci-la do respectivo

desembolso, ressarcimento este que abrangerá despesas processuais e honorários

de advogado arbitrados na referida condenação;

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES

O atraso e a inexecução parcial ou total do Contrato caracterizam descumprimento

das  obrigações  assumidas  e  permitem a  aplicação  das  seguintes  sanções  pelo

CONTRATANTE:

I – advertência por escrito;

II  –  multa  moratória,  pelo  atraso  injustificado  na  execução  do  Contrato,  nos

seguintes percentuais:

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor

do serviço realizado com atraso;

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço realizado com atraso, no caso de

atraso superior a 30 (trinta) dias;
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Estes são os percentuais máximos previstos na legislação, podendo ser reduzidos a

critério do Ordenador de Despesas, com base no Princípio da Razoabilidade, valor

do Contrato, previsão de empenho mensal etc.

III  –  multa compensatória,  pela inexecução total  ou parcial  do Contrato,  de 20%

(vinte  por  cento)  sobre  o  valor  do  serviço  não  realizado,  ou  realizado  fora  das

especificações contratadas;

IV – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a administração pública estadual,  nos termos do art.  12, da Lei Estadual nº

14.167/02, c/c o art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786/08.

V – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública

estadual,  enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que  será  concedida  sempre  que  o  contratado  ressarcir  a  Administração  pelos

prejuízos resultantes de sua ação ou omissão, e depois de decorrido o prazo da

sanção aplicada com base no inciso anterior.

§ 1º São consideradas situações caracterizadoras de descumprimento total ou parci-

al das obrigações contratuais:

a)  não atendimento às especificações técnicas relativas a bens, serviços ou obra

prevista em Contrato ou instrumento equivalente;

b) retardamento imotivado de fornecimento de bens, da execução de obra, de servi-

ço ou de suas parcelas;

c) paralisação do serviço ou de fornecimento de bens, sem justa causa e prévia co-

municação à Administração Pública Estadual;

d) entrega de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada

para o uso, como se verdadeira ou perfeita fosse;

e) alteração de substância, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida;

f) prestação de serviço de baixa qualidade.

§ 2º  A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções

previstas nesta Cláusula.

§ 3º A multa será descontada da garantia do Contrato e/ou de pagamentos eventual-

mente devidos pela CONTRATADA.
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§ 4º As sanções relacionadas nos itens V e VI também poderão ser aplicadas àquele

que: 

a) deixar de apresentar documentação exigida para o certame;

b) apresentar declaração ou documentação falsa;

c) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar a execução do futuro Contrato;

f) comportar-se de modo inidôneo;

g) cometer fraude fiscal.

§ 5º  A aplicação das sanções observará o devido processo administrativo, respei-

tando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual

nº. 14.184/2002 e no Decreto Estadual nº. 44.786/2008.

§ 6º As sanções relacionadas nos itens III e IV serão obrigatoriamente registradas no

Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração

Pública Estadual - CAFIMP.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da execução do Contrato será exercida por agente do CONTRATAN-

TE, devidamente designado para tanto, ao qual competirá zelar pela perfeita execu-

ção do objeto, em conformidade com o previsto no Anexo I do Edital, na proposta da

CONTRATADA e neste instrumento.

§ 1º Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execu-

ção do Contrato, o agente fiscalizador dará ciência a CONTRATADA, por escrito,

para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

§ 2º A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a responsabilida-

de da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformida-

des havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou

aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

§ 3º 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

Este Contrato tem vigência por 90 (noventa) dias, a partir da publicação do seu ex-

trato na imprensa oficial,  podendo ser  prorrogado nos termos do art.  57,  da Lei

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de Lei n.º

8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade com-

petente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO

De acordo com o art. 79 da Lei nº. 8.666/93, a rescisão do Contrato poderá ser:

I – por ato unilateral e escrito da Administração nos casos enumerados nos incisos I

a XII e XVII do artigo 78 da supracitada Lei;

II – amigável, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo respectivo,

desde que haja conveniência para a Administração;

III – judicial, nos termos da legislação.

§ 1º Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o

CONTRATANTE autorizada a reter a garantia do Contrato e/ou pagamentos eventu-

almente devidos, até o limite do valor dos prejuízos comprovados.

§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do art. 78 da Lei nº.

8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos

regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I – A tolerância com qualquer atraso ou inadimplência por parte da CONTRATADA

não importará, de forma alguma, em alteração contratual.

II – É vedado à CONTRATADA subcontratar total ou parcialmente o serviço objeto

deste Contrato.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

O CONTRATANTE providenciará a publicação do extrato do contrato na Imprensa

Oficial de Minas Gerais, em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da

Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvi-

das ou litígios decorrentes deste Contrato.

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

com as testemunhas que também o assinam.

Muriaé, _____ de _______________ de __________.

_______________________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATANTE

_______________________________________
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

_______________________________________
NOME COMPLETO

RG E CPF

_______________________________________
NOME COMPLETO

RG E CPF

REINALDO FELIPPE FÉRES LAVIOLA, 2º TEM PM (a)
PRESIDENTE DA CLU

SELMA CARLA FERREIRA, 1º TEN PM (a)
AGENTE DE ATIVIDADE 
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