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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
Processo nº. 152/2017 

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2017 

Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL 

Objeto: Contratação de empresa especializada na aérea de engenharia e arquitetura para a execução de 

serviços de reforma no complexo do Palácio da Liberdade, conforme especificações técnicas e condições 

comerciais descritas nos Anexos deste instrumento convocatório. 

 

 

RECIBO 

 
                         A Empresa__________________________________________________ CNPJ n°. 

__________________________, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de qualquer 

alteração pelo e-mail: _______________________ou pelo fax: ___________________________ 

________________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 
(Assinatura) 

 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À CPL - GMG/CEDEC PELO FAX: 055 31 3916-0801 

OU PELO E-MAIL: dlc@gabinetemilitar.mg.gov.br PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 

INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 
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NORMAS  

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o GOVERNO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, por intermédio do Gabinete Militar do Governador, sediado Cidade Administrativa Presidente 

Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 3.777, Palácio Tiradentes, 2º andar, Bairro Serra Verde, 

Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31.630-903, realizará licitação, na modalidade TOMADA DE 

PREÇOS, do tipo menor preço, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias vigente, Decreto 44.630, de 03 de outubro de 2007, Resolução SEPLAG nº 058, 

de 30 de novembro de 2007, Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº. 8.727, de 21 de setembro de 2012 e, 

ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.  

1. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES 01 e 02 

1.1. Até às 08h59min, do dia 01 de dezembro 2017, no seguinte endereço: Cidade Administrativa 

Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 3.777, Palácio Tiradentes, 2º andar, Bairro Serra 

Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31.630-903 para entrega do Envelope n° 01, com os 

documentos de habilitação, e n. 02, com a proposta, além das declarações complementares. 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1. Às 09h00, do dia 01 dezembro, 2017, na sala de Reunião do Gabinete Militar do Governador, 

localizada na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 3.777, 

Palácio Tiradentes, 2º andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais, terá início a sessão, 

prosseguindo-se com o credenciamento dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a 

documentação de habilitação e a realização de consulta “on line” ao CAGEF. 

2.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser entregues 

separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 

licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, os seguintes dizeres:  

ENVELOPE Nº 1 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR 

PROCESSO Nº. 152/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 
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ENVELOPE Nº 2 

PROPOSTA  

GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR 

PROCESSO Nº. 152/2017 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017 

 (RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE) 

(CNPJ) 

 

2.3. Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar seus representantes 

legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, podendo, inclusive, encaminhá-

los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e horários finais para recebimento 

dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondência deverá ser endereçada com aviso de 

recebimento para a Comissão de Licitação no endereço indicado no Item 1 deste Edital e conter os dois 

envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com antecedência mínima de 1 

(uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

3. DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento licitatório deverão estar 

devidamente representados por: 

3.1.1. Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou outro documento de 

identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso de empresa individual, contrato social 

ou estatuto em vigor, no caso de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos 

documentos de eleição de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; sendo que em tais documentos devem constar 

expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

3.1.2. Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar instrumento particular 

de procuração ou documento equivalente, com poderes para se manifestar em nome da empresa licitante 

em qualquer fase da licitação, acompanhado de documento de identificação oficial e do registro comercial, 

no caso de empresa individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais  e 

no caso de sociedades por ações, acompanhado, neste último, de documentos de eleição de seus 

administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício; 

3.1.3. Cada representante legal/credenciado deverá representar apenas uma empresa licitante. 

4. OBJETO 

4.1. A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa 

especializada na aérea de engenharia e arquitetura para a execução de serviços de reforma no complexo 
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do Palácio da Liberdade, mediante o regime empreitada por preço global, conforme especificações 

constantes no Projeto Básico – ANEXO I, que é parte integrante deste Edital. 

4.3. A licitação compõe-se de LOTE ÚNICO, conforme Projeto Básico – ANEXO I, sagrando-se vencedor 

o licitante que ofertar o menor preço.  

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1. As despesas decorrentes deste processo correrão por conta da Dotação Orçamentária nº.  

6. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

6.1 – Poderão participar da presente licitação todas as pessoas jurídicas legalmente autorizadas a atuarem 

no ramo pertinente ao objeto desta licitação, que atenderem a todas as exigências contidas neste Edital. 

6.2 - Não poderão participar da presente licitação 

6.2.1. Os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação. 

6.2.2. Entidades estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 

receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

6.2.3. O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou jurídica; 

6.2.4. Entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor 

do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com 

direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

6.2.5.  Servidor ou dirigente deste Gabinete Militar do Governador ou responsável pela licitação;  

6.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

6.2.7. Interessados que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração. 

6.2.8. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993. 

6.3 - O Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, 

independente do resultado do procedimento licitatório. 

6.4 - A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

instrumento convocatório. 

7. DA HABILITAÇÃO 

Para fins de habilitação, será feita consulta ao CAFIMP – Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar 

com a Administração Pública Estadual, conforme disposto no art. 52 do Decreto Estadual 45.902/12.  

7.1. REGULARIDADE JURÍDICA 

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

7.1.2. Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações posteriores ou instrumento 

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

de seus administradores; 

7.1.3. Ato constitutivo, devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de 

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

7.1.4. Decreto de autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

7.2. REGULARIDADE FISCAL 

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

7.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à sede 

ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal da sede ou domicílio do 

licitante; 

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, ou prova de 

garantia em juízo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litígio. 

7.2.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

7.2.7. A pequena empresa deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da 

regularidade fiscal. 

7.2.7.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, assegurar-se-á o prazo de 05 

(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a empresa for declarada vencedora 

do certame, para a devida e necessária regularização. 

7.2.7.2. A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das 

competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeitos de negativas. 

7.2.7.3. O prazo previsto no item 7.2.7.1, poderá ser prorrogado por igual período, se requerido pelo 

licitante e expressamente autorizado pela Administração. 

7.2.7.4. A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará em decadência do direito à 

contratação. 

7.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.3.1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física; 

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

apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 

ser atualizados, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, 

pela variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) ocorrida no período. 

7.3.2.1.  Entende-se por “apresentados na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis devidamente datados e assinados pelo responsável da empresa, e por profissional de 
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contabilidade habilitado e devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

7.3.2.2. O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser apresentados em cópias 

autenticadas das folhas do livro diário onde os mesmos se encontram transcritos, acompanhados de 

cópias autenticadas dos termos de abertura e encerramento dos respectivos livros, ou por publicações em 

jornais de grande circulação ou diário oficial, quando se tratar de Sociedade Anônima. 

7.3.2.3. No caso de pequenas empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, 

o balanço patrimonial poderá ser substituído pela Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica do 

último Exercício; 

7.3.2.3.1. A pequena empresa deverá apresentar, conjuntamente com a Declaração de Imposto de 

Renda da Pessoa Jurídica do Último Exercício, a ficha de inscrição estadual na qual conste a opção 

pelo Simples Nacional, podendo o pregoeiro, na sua falta, consultar a opção por este regime 

através do site: http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/. 

7.3.2.3.2. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno porte ou 

sociedade cooperativa deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.4.1. Todos os licitantes, credenciados ou não no CAGEF, deverão comprovar, ainda, a qualificação 

técnica, por meio da apresentação dos documentos que seguem, no envelope nº 1: 

7.4.1.1. Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no 

Projeto Básico, em plena validade; 

7.4.1.2. Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade 

técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do 

licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação:  

7.4.1.3. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual; 

7.4.1.4. Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante apresentação de Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em 

nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da obra, que 

demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - 

RRT, relativo à execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor 

significativo da contratação. 

7.4.1.4.1. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica contratada na declaração do item 

7.4.1.5. Deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da 

http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/
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proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por 

intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 

registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito 

firmado com a empresa licitante, ou com declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso 

o licitante se sagre vencedor do certame. 

7.4.1.5.1. No decorrer da execução da obra, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

7.4.1.6. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, conforme estabelecido no ANEXO I - 

PROJETO BÁSICO; 

 

7.5. DECLARAÇÕES 

7.5.1. Declaração de que o licitante não possui trabalhadores menores de 18 anos realizando trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 anos realizando qualquer trabalho, conforme determina o 

inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666/93 (com redação dada pela Lei Federal nº. 9854 de 27 de 

outubro de 1999), salvo na condição de aprendiz, na forma da lei. A declaração será conforme modelos a 

seguir:  

DECLARAÇÃO 

A empresa................................................, CNPJ n.º ..............................., declara, sob as penas da lei, 

que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos 

ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, na forma 

da lei. 

Data e Local 

Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

7.5.2. Declaração de que o licitante é microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, e que, 

sob as penas a Lei, cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº. 123/06 e está 

apta a usufruir do tratamento favorecido nos arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.  

7.5.2.1. Havendo restrição da documentação exigida para a Regularidade Fiscal, a Pequena Empresa ou 

a Empresa de Pequeno Porte deverá constar tal situação em declaração para sua habilitação. 

 

7.6. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

7.6.1. O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – Cadastramento (CRC) emitido pela 

Unidade Cadastradora da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, poderá apresentá-

lo para utilizar-se de documento nele constante como substituto de documento exigido para este certame, 

desde que o documento do CRC esteja com a validade em vigor. Caso o documento constante no CRC 

esteja com a validade expirada, tal documento não poderá ser utilizado como substituto, devendo ser 
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apresentado o documento exigido para este certame 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, ou ainda em publicação feita em veículo de imprensa apropriado. 

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 

alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.  

7.6.3. O não atendimento a qualquer das condições aqui previstas provocará a inabilitação do licitante 

vencedor. 

8. DA VISTORIA 

8.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para 

execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico, devendo a 

licitante realizar vistoria nas condições abaixo:  

8.1.1. A vistoria será acompanhada pelos servidores Sub Ten PM Claudio ou com Senhor Renato, de 

segunda à sexta-feira, das 08h30min às 12h00min e de 13h00 às 17h00, devendo o agendamento ser 

efetuado previamente na Diretoria de Manutenção de Serviços, pelos telefones (31) 3217-9540 ou (31) 

3217-9517; 

8.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 

o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 

8.1.3. Para a vistoria a empresa licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para o ato. 

8.2. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser 

encaminhadas à Comissão de Licitação, através do e-mail dlc@gabinetemilitar.mg.gov.br, antes da data 

fixada para a sessão pública. 

8.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, 

“pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da 

licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta; 

9. DA PROPOSTA  
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9.1. A proposta, apresentada no envelope nº 2, será redigida no idioma pátrio, impressa, rubricada em 

todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legal da empresa licitante, sem emendas, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 

9.1.1. A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

9.1.2. Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações constantes do Projeto Básico 

e demais documentos técnicos anexos; 

9.1.3. O valor total da proposta para cada item/grupo que participar, em moeda corrente nacional, expresso 

em numeral e por extenso, conforme modelo de proposta constante do ANEXO VII 

9.1.4. A Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme ANEXO III 

9.1.4.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 

do objeto. 

9.1.4.2. Na composição dos preços unitários, o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas 

relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços.  

9.1.4.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida. 

9.1.4.4. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissão, desde que não haja 

majoração do preço proposto. 

9.1.5. A composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores nominais como também 

sob a forma percentual, conforme ANEXO III 

9.1.5.1. Os custos relativos a administração local, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro 

e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, 

não poderão ser incluídos na composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária; 

9.1.5.2. As alíquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser superiores aos limites estabelecidos 

na legislação tributária; 

9.1.5.3. Os tributos considerados de natureza direta e personalística, como o Imposto de Renda de Pessoa 

Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI; 

9.1.5.4. Os licitantes sujeitos ao regime de tributação de incidência não-cumulativa de PIS e COFINS 

devem apresentar demonstrativo de apuração de contribuições sociais comprovando que os percentuais 

dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos recolhidos 

em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no art. 3º das Leis 10.637/2002 e 

10.833/2003, de forma a garantir que os preços contratados pela Administração Pública reflitam os 

benefícios tributários concedidos pela legislação tributária. 

9.1.5.5. As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, 

PIS e COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis às alíquotas a que estão obrigadas a 

recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006. 
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9.1.5.6. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá 

incluir os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae 

etc.), conforme dispõe o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar; 

9.1.5.7. Na hipótese de celebração de aditivos contratuais para a inclusão de novos serviços, o preço 

desses serviços será calculado considerando o custo de referência e a taxa de BDI especificada no 

orçamento-base da licitação, subtraindo desse preço de referência a diferença percentual entre o valor do 

orçamento-base e o valor global do contrato obtido na licitação, com vistas a garantir o equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato e a manutenção do percentual de desconto ofertado pelo contratado, em 

atendimento ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal; 

9.1.5.8. Será adotado o pagamento proporcional dos valores pertinentes à administração local 

relativamente ao andamento físico da obra, nos termos definidos no Projeto Básico e no respectivo 

cronograma. 

9.1.5.9. Quanto aos custos indiretos incidentes sobre as parcelas relativas ao fornecimento de materiais e 

equipamentos, o licitante deverá apresentar um percentual reduzido de BDI, compatível com a natureza 

do objeto, não superior ao limite indicado no projeto básico;  

9.1.6. Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos e demais aspectos fixados 

pela Administração no Projeto Básico, ajustado à proposta apresentada, conforme ANEXO III. 

9.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de sua entrega.  

10. DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão 

Permanente de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, bem como as declarações 

complementares, e procederá à abertura da licitação. 

10.2. Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão 

ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a intercomunicação entre 

eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

10.3. As declarações complementares deverão ser entregues separadamente dos envelopes acima 

mencionados e consistem nos seguintes documentos: 

10.3.1. Declaração de que a proposta foi elaborada de forma independente, conforme modelo anexo a 

este edital. 

10.3.1.1. A ausência do documento mencionado no subitem anterior implicará a desclassificação da 

proposta. 

10.3.2. Declaração de enquadramento da licitante como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte 

– EPP, apta a usufruir do tratamento estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006. 

10.3.2.1. A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é facultativa e deverá ser 

entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente enquadradas nas hipóteses de tratamento diferenciado 

e que pretendam se beneficiar do regime legal; 
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10.3.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, sem 

que haja o enquadramento nessas categorias, ensejará a aplicação das sanções previstas em Lei e a 

exclusão do regime de tratamento diferenciado. A comissão poderá realizar diligências para verificar a 

veracidade da declaração.  

10.4. Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, 

nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou 

proposta de preços apresentada.  

10.5. A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - 

Documentos de Habilitação. 

10.5.1. O conteúdo dos envelopes será rubricado pelos membros da Comissão e pelos licitantes presentes 

ou por seus representantes, e consultado o CAGEF, se for o caso. 

10.5.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante, a Comissão 

verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência 

de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao CAFIMP: 

10.5.2.1. CAFIMP 

10.5.2.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do art. 12 da Lei Estadual n° 13.994/2001, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.5.2.3. Constatada a existência de sanção, a Comissão reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

10.5.2.4. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a documentação de 

habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais exigências previstas neste instrumento 

convocatório. 

10.5.6. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos 

apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os 

licitantes. Nessa hipótese, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - 

Proposta de Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, 

permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação. 

10.5.7. Ao licitante inabilitado será devolvido o respectivo Envelope n° 02, sem ser aberto, depois de 

transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável. 

10.6. Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta 

de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham 

desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, 

após o regular decurso da fase recursal. 
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10.6.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os 

Envelopes n° 02 - Proposta de Preços serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos 

invioláveis até a posterior abertura. 

10.6.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe desclassificar o licitante por 

motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o 

julgamento. 

10.6.3. As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme item próprio deste 

Instrumento Convocatório. 

10.7. Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão 

Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova 

documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram. 

10.8. Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da 

Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

10.9. Será considerado inabilitado o licitante que: 

10.9.1. Não apresentar os documentos exigidos por este Instrumento Convocatório no prazo de validade 

e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua habilitação por meio do CAGEF, ressalvado o 

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte. 

10.9.2. Incluir a proposta de preços no Envelope n° 01. 

10.10. Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de microempresa 

ou empresa de pequeno porte, a mesma terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a regularização da 

documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões 

negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. O prazo para regularização fiscal será contado a 

partir da divulgação do resultado do julgamento das propostas e poderá ser prorrogado por igual período 

a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.11. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, 

sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração 

pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

10.12. A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

11. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

11.1. O critério de julgamento será o menor preço global 

11.2. Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricados os documentos pelos 

membros da Comissão de Licitação e pelos representantes legais das entidades licitantes presentes. A 

Comissão, caso julgue necessário, poderá suspender a reunião para análise das mesmas e utilizar-se, se 

for o caso, de assessoramento técnico específico, através de parecer que integrará o processo. 
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11.3. A Comissão de Licitação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

11.4. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para efeito de 

julgamento da proposta. 

11.5. As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos.  

11.6. A Comissão de Licitação verificará o porte das empresas licitantes classificadas. Havendo 

microempresas, empresas de pequeno porte, procederá à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC 

nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 44.630/2007. 

11.6.1. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da proposta de menor preço serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada. 

11.6.2. A microempresa ou pequena empresa melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito 

de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira 

colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos, caso esteja presente na sessão ou no prazo de 02 (dois) dias, 

contados da comunicação da Comissão de Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá 

ser escrita e assinada para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

11.6.3. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno 

porte e sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem 

de classificação, para o exercício do mesmo direito, nos mesmos prazos estabelecidos no subitem anterior. 

11.7. Caso sejam identificadas propostas de preços idênticos ofertados por de microempresa, empresa de 

pequeno porte na faixa de até 10% (dez por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, a 

Comissão de Licitação convocará os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário 

estipulados, para que se identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

11.8. Havendo êxito no procedimento de desempate, será elaborada a nova classificação das propostas 

para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procedimento, ou não havendo êxito na 

aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 

11.9. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

11.9.1. Produzidos no País;  

11.9.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

11.9.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

11.9.3.1. Produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às 

regras de acessibilidade previstas na legislação. 

11.10. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor 
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ocorrerá por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serão convocados. 

11.11. Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão de Licitação poderá fixar o prazo de 

8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimadas das causas de desclassificação.  

11.12. Será desclassificada a proposta que: 

11.12.1. Não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

11.12.2. Contiver vícios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento; 

11.12.3. Não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou anexos; 

11.12.4. Contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a 

fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

11.12.5. Apresentar, na composição de seus preços: 

11.12.5.1. Taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossímil; 

11.12.5.2. Custo de insumos em desacordo com os preços de mercado; 

11.12.5.3. Quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade 

dos serviços. 

11.12.6. Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a 

ter demonstrada sua viabilidade, através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 

coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 

objeto do contrato; 

11.12.6.1. Considera-se manifestamente inexequível a proposta cujo valor global proposto seja inferior a 

70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:  

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado 

pela Administração; 

b) Valor orçado pela Administração; 

11.12.6.2. Nessa situação de inexequibilidade da proposta, será facultado ao licitante o prazo de 05 (cinco) 

dias uteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, conforme parâmetros do 

artigo 48, inciso II, da Lei n° 8.666, de 1993, sob pena de desclassificação.  

11.12.7. Também será desclassificada a proposta cujo preço global orçado ou o preço de qualquer uma 

das etapas previstas no cronograma físico-financeiro supere os preços de referência discriminados nos 

projetos anexos a este Edital.  

11.12.9. A participação na presente licitação implica na concordância do licitante com a adequação de 

todos os projetos anexos a este edital, de modo que eventuais alterações contratuais sob alegações de 

falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos 

técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total 

do futuro contrato; 
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11.12.10. Será, ainda, desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique que qualquer 

um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 

Administração, em conformidade com os projetos anexos a este Edital. 

11.13. Se a proposta de preço não for aceitável, a Comissão de Licitação examinará a proposta 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

11.14. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão de Licitação passar à subsequente, 

haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 

de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

11.15. Do julgamento das propostas e da classificação, será dada ciência aos licitantes para apresentação 

de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, 

que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

11.16. Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os recursos interpostos, 

a Comissão de Licitação encaminhará o procedimento licitatório para homologação do resultado do 

certame pela autoridade competente e, após, adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

11.17. A intimação do resultado final do julgamento das propostas será feita mediante publicação na 

imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público em que foi adotada a 

decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

11.18. O resultado do certame será divulgado no site www.compras.mg.gov.br. 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. A interposição de recurso referente à habilitação ou inabilitação de licitantes e julgamento das 

propostas observará o disposto no art. 109, § 4º, da Lei 8.666/1993. 

12.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada aos interessados, 

pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

12.3. O recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas terá efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, 

atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia suspensiva. 

12.4. Os recursos deverão ser encaminhados para a Diretoria de Licitações e Contratos, com endereço na 

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4143, Prédio Minas, 10º 

andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31.630-900. 

12.5. O recurso será dirigido à Autoridade Competente, por intermédio da Comissão de Licitação, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informados, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

12.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 
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13.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez dias) após a assinatura do Termo de Contrato, prestará garantia 

no valor correspondente a 05% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com 

as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que 

cumpridas as obrigações contratuais. 

13.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa de 

0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por 

cento).  

13.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco dias) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas conforme dispõem os incisos I 

e II do art. 78 da Lei n. 8.666, de 1993. 

13.1.3. Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor 

valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para 

a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor calculado 

com base no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta. A validade da garantia, qualquer 

que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de 3 (três) meses após o término 

da vigência contratual. 

13.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

13.2.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  

13.2.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do 

contrato; 

13.2.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

13.2.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, 

quando couber. 

13.3. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 

item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

13.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica indicada 

pelo Gabinete Militar do Governador, com correção monetária.  

13.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.  

13.6. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 

Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da 

Fazenda. 

13.7. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador 

aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

13.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da 
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data em que for notificada. 

13.8. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

13.9. Será considerada extinta a garantia: 

13.9.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo 

circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

13.9.2. No prazo de 03 (três) meses após o término da vigência do contrato, caso a Administração não 

comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos termos da comunicação. 

14. DO CONTRATO 

14.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver apresentado a 

proposta vencedora e aceita, será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento equivalente, 

conforme minuta do Anexo VIII. 

14.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação 

para assinar o contrato, bem como mantê-las durante toda a sua execução. 

14.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou recuse-

se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para 

celebrar o contrato, já ultrapassada a fase da aplicação, nesta hipótese, do disposto no art. 5º do Decreto 

Estadual n° 44.630/07 e no art. 11 da Lei 8.666/1993. 

14.1.3 - Na hipótese de convocação dos licitantes remanescentes no processo licitatório o licitante deverá 

manter sua última proposta registrada, podendo negociar este preço, não havendo necessidade de cobrir 

o preço da proposta mais vantajosa, conforme disposto no art. 64 da Lei 8.666/1993. 

14.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá assinar o 

contrato, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação através 

Correio ou e-mail. 

14.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento 

equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo 

para tal e devidamente fundamentada. 

15. DO REAJUSTE 

15.1.1. O valor do contrato será fixo e irreajustável, porém poderá ser corrigido anualmente mediante 

requerimento da licitante vencedora, após o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite 

para a apresentação da proposta, pela variação do índice IPCA ou outro que vier a substituí-lo, e afetará 

exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso não decorra de culpa da licitante 

vencedora.  

16. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
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16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Projeto Básico 

– ANEXO I 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

17.1. As obrigações da Contratante e da Licitante Vencedora são as estabelecidas neste Edital e seus 

anexos, na proposta apresentada e no Projeto Básico – ANEXO I 

18. RESCISÃO CONTRATUAL 

18.1. As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, são aquelas 

previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n. 8.666, de 1993.  

19. DO PAGAMENTO 

19.1 - A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela licitante vencedora de acordo com os seguintes 

procedimentos:  

19.1.1 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante vencedora e conferidos pela 

fiscalização do Gabinete Militar do Governador, serão lançados no Boletim de Medição, que será assinado 

pelo Eng.º fiscal e pelo Responsável Técnico da licitante vencedora.  

19.1.1.1 - O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador da área de 

execução de contratos e pelo Diretor da área técnica, que assinarão o mesmo como revisores.  

19.1.1.2 - Os assinantes do boletim de medição devem estar identificados com nome completo, título 

profissional, nº do CREA e cargo que ocupa.  

19.1.1.3 - As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as 

medições inicial e final.  

19.1.1.4 - No Boletim de Medição devem constar:  

a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;  

b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;  

c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo 

contratual; 

d) o número do contrato;  

e) o número de ordem da medição;  

f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.  

19.1.1.5 - Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e fotos 

dos serviços executados.  

19.1.1.6 - Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com 

o Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo deve 

ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.  

19.1.1.7 - Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Diretoria de Licitações e Contratos                                                                                                                                                                              19  

Examinado, aprovado e de acordo: 
  

Vinicius Bernardo Silva, OAB/MG 126.397                                                                 Juliano Cançado Dias, Ten Cel PM                            
Assessor Jurídico do GMG                                                                                                             Ordenador de Despesa 

justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de 

Ocorrências.  

a) no caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo 

a licitante vencedora regularizar o cronograma na etapa subsequente.  

19.1.2 - A licitante vencedora também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, 

quando for o caso.  

19.1.3. - A aprovação da medição prévia apresentada pela licitante vencedora não a exime de quaisquer 

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.  

19.1.4 - Após a aprovação, a licitante vencedora emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.  

19.1.5 – O Gabinete Militar do Governador terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data 

da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada 

pela licitante vencedora, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto 

à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.  

19.2 - Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, sendo os 

pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 

- AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela 

referente aos serviços executados e medidos.  

19.2.1 – O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, 

a comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste edital e seus anexos para a 

efetivação do pagamento. 

19.2.2 – A liquidação da etapa da do serviço fica condicionada à verificação da conformidade da Nota 

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às 

seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente acompanhá-la:  

a) na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de Responsabilidade Técnica 

- ART efetuada no CREA ou em outro órgão competente, nos termos da Resolução 425 de 18/12/98 do 

CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida;  

b) também na primeira medição, o CEI-Cadastro Específico do INSS para os serviços objeto desta licitação 

com indicação do número do contrato correspondente;  

c) Cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das 

contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês 

da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução 

contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 e 

regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS;  

d) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line”, devendo seu resultado ser impresso, 

autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
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mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 

8.666, de 1993, apresentada pela licitante vencedora;  

e) do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha 

sido paga pela Administração.  

19.3 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a licitante 

vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 

a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para o Contratante.  

19.4 - Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do 

cadastramento da Contratada nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado 

ao processo de pagamento.  

19.5 - A licitante vencedora optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos 

abrangidos pelo Sistema.  

19.6 – O Gabinete Militar do Governador não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela licitante vencedora, que porventura não tenha sido acordada no contrato.  

19.7 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada, sendo que o 

atraso na nova entrega dos documentos de cobrança implicará na prorrogação do pagamento, 

proporcionalmente aos dias de atraso; 

19.8 - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do objeto do contrato, no todo ou em partes, o 

prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pelo Licitante Vencedor. 

20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a licitante vencedora que 

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo 

inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

20.2. A licitante vencedora que cometer qualquer das infrações no item 17.1 acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

20.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

20.2.2. Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

20.3. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço 

ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
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contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 

25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;  

20.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.  

20.4.1. Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

20.4.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

20.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

20.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem 

anterior; 

20.5. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique 

as outras sanções cabíveis. 

20.6. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro 

do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às 

penalidades acima estabelecidas. 

20.7. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

20.8. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

20.8.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, dolosamente, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

20.8.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

20.8.2. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

20.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

20.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade. 
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20.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente. 

20.12. Caso o Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

20.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAGEF. 

20.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

21. DA IMPUGNAÇÃO 

21.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o licitante que 

não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, pelas falhas 

ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.  

21.2. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório 

até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

21.3. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei 

nº 8.666, de 1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura 

dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 

(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da referida Lei. 

21.4. A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada na Diretoria de Licitações e Contratos, 

localizada na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4143, 

Prédio Minas, 10º andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31.630-900. 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
22.1. Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão 

aceitas alegações de desconhecimento. 

22.2. Até o segundo dia antes da data de abertura dos envelopes, qualquer pessoa, inclusive licitante, 

poderá solicitar esclarecimentos; 

22.2.1. Quaisquer esclarecimentos sobre este Edital deverão ser solicitados, por escrito, ao Presidente da 

Comissão de Licitação, endereçados ao Gabinete Militar do Governador, Diretoria de Licitações e 

Contratos, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 3.777, Palácio 

Tiradentes, 2º andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31.630-903. A consulta 

poderá ser endereçada também para o e-mail dlc@gabinetemilitar.mg.gov.br. 

22.2.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados os interessados deverão se identificar (CNPJ, 

Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos) e disponibilizar as informações para 

contato (endereço completo, telefone e e-mail). 

mailto:dlc@gabinetemilitar.mg.gov.br
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22.2.3. Os esclarecimentos das consultas formuladas serão divulgados mediante correspondências 

enviadas aos potenciais licitantes, por correio ou e-mail. 

22.3. É facultado a Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em qualquer fase, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição dos 

documentos apresentados, bem como solicitar aos Órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos, destinados a fundamentar as decisões. 

22.4. É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela após aberta a sessão. 

22.5. O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto na Lei 

Federal nº. 8.666/93. 

22.6. É vedado à licitante vencedora subcontratar totalmente o fornecimento do objeto deste edital. 

22.7. A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de 

fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade de ofício 

ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado. 

22.8. O Presidente da Comissão de Licitação, no interesse da Administração, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na documentação e na proposta, desde que não contrariem a legislação 

vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

22.9. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br, 

www.gabinetemilitar.mg.gov.br ou poderá ser obtido na Diretoria de Licitações e Contratos do GMG. 

Maiores informações através do telefone: (31)3915-0214 ou (31) 3915-0216. 

22.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.10.1. ANEXO I – Projeto Básico; 

22.10.2. ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO 

22.10.3. ANEXO III -  Planilha de Custos e Formação de Preços, Composição do BDI, Cronograma físico-

financeiro; 

22.10.4. ANEXO IV – Projeto Executivo e Plantas; 

22.10.5. ANEXO V - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno porte, ou de 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007 

22.10.6. ANEXO VI – Modelo de Atestado de Vistoria;  

22.10.7. ANEXO VII – Modelo de Proposta; 

22.10.8. ANEXO VIII – Minuta de Termo de Contrato; 

 

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2017. 

 

JULIANO CANÇADO DIAS, TEN CEL PM 

Subchefe do Gabinete Militar do Governador 

 

http://www.compras.mg.gov.br/
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ANEXO I – PROJETO BASICO 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada na aérea de engenharia e arquitetura para a execução de serviços 

de reforma no complexo do Palácio da Liberdade, especificações técnicas e condições comerciais 

descritas nos ANEXOS deste instrumento. 

2. JUSTIFICATIVA 

O Gabinete Militar do Governador – GMG – tem como competência planejar, coordenar e executar 

atividades de proteção e defesa civil, de segurança e de funcionamento e manutenção dos palácios e da 

residência oficial do Governador, bem como prestar ao Governador e ao Vice-Governador assessoramento 

direto em matéria atinente às instituições militares estaduais, conforme previsto no seu artigo 51 da Lei 

Estadual 22.257, de 27 de junho de 2016. 

A reforma da edificação, objeto da presente licitação, será ocupada pela administração do Palácio da 

Liberdade, e portanto, serão necessárias intervenções de natureza civil, elétrica e hidráulica, bem como 

instalação de ar condicionado, pois a atual estrutura apresenta avarias que devem ser reparadas. Noutro 

giro, considerando que o prédio abrigará a estrutura administrativa que funciona no prédio principal do 

Palácio da Liberdade, são necessárias mudanças de layout no interior do prédio, de forma a torná-lo 

funcional e adequá-lo à nova realidade a que se propõe.  

3. MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Para a contratação dos serviços descritos no objeto deste Projeto será sendo empregada a modalidade 

de licitação denominada TOMADA de PREÇOS, sob o regime de empreitada por preço global, tipo Menor 

Preço, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições da Lei Federal nº. 

8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei Estadual n.º 13.994, de 18 de setembro de 2001; pela Lei 

Estadual n.º 20.826, de 31 de julho de 2013; pela Lei Complementar Federal n.º 123, de 14 de dezembro 

de 2006; pelo Decreto Estadual n.º 44.630, de 03 de outubro de 2007; pelo Decreto Estadual nº 45.902, 

de 27 de janeiro de 2012; pela Resolução SEPLAG n.º 58, de 30 de novembro de 2007; pela Resolução 

Conjunta SEPLAG/SEF n.º 8.727, de 21 de setembro de 2012. 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1. Os serviços a serem executados, compreendem: 

4.1.1. Estudo do problema para início de realização dos serviços; 

4.1.2. Demolição, remoção e afastamento de material, conforme projeto executivo; 

4.1.3. Levação de alvenaria, revestimento e instalações elétricas e hidráulicas; 

4.1.4. Instalação das novas telhas seguindo especificação de projeto e memorial; 

4.1.5. Execução de calhas, rufos, pingadeiras e demais serviços para a drenagem da água pluvial; 

4.1.6. Execução do piso, elevação das paredes de drywall e forro de gesso; 

4.1.7. Serviço de acabamento com tratamento e pintura; 
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4.1.8. Instalação de luminárias, sistema elétrico, lógico e ar-condicionado; 

4.1.9. Instalação de esquadrias metálicas para as janelas e portões, portas de madeira e fechamento de 

vidro fixo; 

4.1.10. Demais serviços previstos no memorial descritivo bem como nos projetos anexos ao projeto básico. 

5. DIRETRIZES GERAIS 

5.1. Sinalizações e delimitações 

5.1.1. O local da obra deverá ser delimitado e interditado para que não haja passagem de usuários pelo 

canteiro de serviços à edificação, inclusive, contemplando sinalizações de obra para assegurar o bem-

estar dos usuários da edificação. 

5.1.2. Todas as instalações provisórias executadas junto ao local da obra deverão garantir condições 

adequadas de trabalho, abrigo, segurança (equipamentos de proteção individual) e higiene aos 

trabalhadores que serão empregados na realização desta obra e ao público usuário, direta ou 

indiretamente, das edificações, além dos equipamentos e elementos necessários à sua execução e 

identificação. 

5.1.3. Em hipótese alguma os usuários da edificação poderão adentrar ao local pelo canteiro de obras, 

sendo a empresa contratada responsável em adotar essa medida de segurança. 

5.2. Considerações técnicas 

5.2.1. Antes do início das obras, todos as interferências com o serviço a ser executado deverão ser 

estudadas e previamente elaborado o plano de ação; 

5.2.2. Não serão aceitos materiais diferentes dos especificados. A troca de material deverá ser autorizada 

pela fiscalização da obra, por escrito; 

5.2.3. As telhas deverão ser retiradas em período de tempo seco. Caso a estrutura física do prédio seja 

danificada por falha na execução, a contratada será responsabilizada e deverá realizar as correções 

exigidas pela contratante; 

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

funcionários que estiverem trabalhando no dia, registro do engenheiro, irregularidades como afastamento 

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

financeiro. A Contratada deverá atualizar constantemente o Diário de Obra e entregar uma cópia no final 

do dia ao preposto; 

5.2.5. Em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, será agendada reunião entre a Contratada 

e a Contratante, para que sejam coletados dados, além dos que já constam neste Projeto Básico, que 

estes julguem relevantes ao desenvolvimento da obra. 

5.3. Ambiente de trabalho 

5.3.1. Todas as áreas sujeitas à intervenção deverão ser devidamente protegidas de acordo com o tipo de 

material a ser manipulado; 

5.3.2. A área de trabalho e a área destinada ao canteiro de obras deverão permanecer limpas; 
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5.3.3. Todos os funcionários deverão utilizar, durante a realização dos serviços, os equipamentos de 

proteção individual e coletivo, conforme previsão contida na legislação vigente. 

5.4. Capacidade técnica 

5.4.1. A licitante vencedora deverá comprovar que existe em seu quadro de pessoal, profissionais 

reconhecidos pelo sistema CONFEA/CREA/CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, 

devidamente registrado e acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), expedidas pelos 

respectivos Conselhos. 

5.4.2. A licitante vencedora deverá comprovar capacidade técnica para a execução desta obra, através da 

declaração emitida por órgão(s) ou entidade(s) da administração pública direta ou indireta, federal, 

estaduais, municipais ou empresa(s) privada(s), obras/serviços de características técnicas equivalentes 

às previstas no objeto da presente licitação. 

5.5. Documentos integrantes  

5.5.1.  Memorial Descritivo referente a reforma do prédio da 1ª CIA PGD/BPGD; 

5.5.2. Planilha Orçamentária com descrição mínima dos serviços a serem executados, contendo o valor 

máximo para a realização da obra; 

5.5.3. Cronograma Físico – Financeiro; 

5.5.4. Projeto Elétrico / Diagrama Unifilar, Detalhes, Notas; 

5.5.5. Projeto Rede Lógica / Planta Baixa, Detalhes, Notas; 

5.5.6. Projeto Elétrico/ Planta Baixa, Detalhes, Notas; 

5.5.7. Projeto Hidráulico / Projeto Hidrossanitário; 

5.5.8. Projeto Arquitetônico Executivo / Vestiário Masculino; 

5.5.9. Projeto Arquitetônico Executivo / Vestiário Feminino; 

5.5.10. Projeto Arquitetônico Executivo/ Planta Executiva/ Planta Cobertura/Faixadas; 

5.5.11. Projeto Arquitetônico Executivo/Planta Layout / Corte AA/Rampa; 

5.5.12. Projeto Arquitetônico Executivo/ I.S PNE Feminino / I.S PNE Masculino; 

5.5.13. Projeto Arquitetônico Executivo / Copa. 

6. DOS RISCOS DA LICITANTE VENCEDORA 

6.1. Todos os riscos de perdas e danos relativos à propriedade física e de acidentes pessoais e/ou morte 

que ocorram durante a execução do contrato e em consequência de tal execução, excetuando-se os riscos 

constantes da legislação brasileira, são de responsabilidade da Contratada. 

7. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

7.1. A Contratada executará a obra observando rigorosamente o cronograma físico-financeiro aprovado 

pela Contratante, em obediência as suas normas técnicas; 

7.2. A Contratante poderá determinar ou admitir alteração do cronograma atendidas, sempre, as 

conveniências administrativas; 

7.3. A obra será iniciada após o recebimento da Nota de empenho, pela Contratada; 
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7.4. A obra deverá ser concluída no prazo de 03 (três) meses consecutivos, para o LOTE ÚNICO, 

contados da data de recebimento, pela Contratada, da Nota de Empenho, podendo ser prorrogado ou 

suspenso por motivo de força maior ou caso fortuito, nos termos da lei, por decisão prévia e expressa da 

Contratante; 

7.5. A prorrogação do prazo da obra poderá ocorrer, a critério do Contratante, nos termos dos artigos 57 

e 65 da Lei federal nº 8.666/93. 

8. DA GARANTIA 

8.1. A Contratada assegurará a garantia dos serviços prestados e dos materiais complementares por ela 

utilizados, objeto deste Contrato, pelo período abaixo descrito, após a entrega definitiva da obra: 

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

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

8.4. Vícios e patologias estruturais 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo, 

independentemente da vigência do Contrato. 

8.5. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

8.5.1. Contratada deverá prestar Garantia de Execução da obra, até o ato de assinatura do contrato, na 

quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, em uma das modalidades previstas no §1º 

do artigo 56 da Lei federal nº 8.666/93; 

8.5.2. A Garantia de Execução responderá pelo inadimplemento das obrigações assumidas, sem prejuízo 

das multas legais aplicadas à Contratada em razão da execução do contrato; 

8.5.3. A Garantida de Execução deverá ser atualizada quando das alterações no contrato. 

9. DA VISTORIA/VISITA TÉCNICA 

9.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para 

execução do objeto, constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico, devendo a 

licitante realizar vistoria nas condições abaixo:  

9.1.1. A vistoria será acompanhada pelos servidores Sub Ten PM Claudio ou com Senhor Renato, de 

segunda à sexta-feira, das 08h30min às 12h00min e de 13h00 às 17h00, devendo o agendamento ser 

efetuado previamente na Diretoria de Manutenção de Serviços, pelos telefones (31) 3217-9540 ou (31) 

3217-9517; 

9.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 

o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 

9.1.3. Para a vistoria o representante da empresa licitante, deverá apresentar documento de identidade 

civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação e representatividade para o ato. 

9.2. Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser 

encaminhadas à Comissão de Licitação, através do e-mail dlc@gabinetemilitar.mg.gov.br, antes da data 

fixada para a sessão pública. 
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9.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, 

“pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto da 

licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta; 

10. DA MEDIÇÃO E DO PAGAMENTO 

10. DO PAGAMENTO 

10.1. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela licitante vencedora de acordo com os seguintes 

procedimentos:  

10.1.1. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante vencedora e conferidos pela 

fiscalização do Gabinete Militar do Governador, serão lançados no Boletim de Medição, que será assinado 

pelo Eng.º fiscal e pelo Responsável Técnico da licitante vencedora.  

10.1.1.1. O boletim de medição será, obrigatória e formalmente, revisado pelo Coordenador da área de 

execução de contratos e pelo Diretor da área técnica, que assinarão o mesmo como revisores.  

10.1.1.2. Devem ser identificados os assinantes do boletim pelo nome completo, título profissional, nº do 

CREA e cargo que ocupa.  

10.1.1.3. As medições serão mensais com intervalos nunca inferiores a 30 (trinta) dias, excetuando-se as 

medições inicial e final.  

10.1.1.4. No Boletim de Medição devem constar:  

a) todos os serviços contratados, com suas respectivas unidades de medida;  

b) os quantitativos dos serviços contratados, medidos e acumulados;  

c) o preço unitário, o valor total de cada serviço e no final o total contratado, medido, acumulado e o saldo 

contratual; 

d) o número do contrato;  

e) o número de ordem da medição;  

f) a data da sua emissão e o período dos serviços medidos.  

10.1.1.5. Anexo ao boletim de medição deve constar a respectiva memória de cálculo detalhada e fotos 

dos serviços executados.  

10.1.1.6. Os serviços constantes no boletim de medição deverão ser executados em conformidade com o 

Cronograma Físico-Financeiro e no caso de antecipação ou retardamento da execução, o mesmo deve 

ser, formalmente, alterado e anexado ao boletim.  

10.1.1.7. Caso tenha havido antecipações e/ou atrasos na execução de serviços, esses terão que ser 

justificados e aceitos pela fiscalização e as razões dos mesmos devem estar registrados no Livro de 
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Ocorrências.  

a) no caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo 

a licitante vencedora regularizar o cronograma na etapa subsequente.  

10.1.2. A licitante vencedora também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, 

quando for o caso.  

10.1.3. A aprovação da medição prévia apresentada pela licitante vencedora não a exime de quaisquer 

das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.  

10.1.4. Após a aprovação, a licitante vencedora emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva 

aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.  

10.1.5. O Gabinete Militar do Governador terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da 

apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela 

licitante vencedora, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à 

obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal.  

10.2. Os Boletins de Medições deverão ser realizados entre os dias 25 e 30 de cada mês, sendo os 

pagamentos efetuados através de crédito em conta corrente, mediante AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO 

- AP, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do adimplemento de cada parcela 

referente aos serviços executados e medidos.  

10.2.1. O adimplemento de cada parcela dar-se-á quando comprovada a liquidação da parcela, ou seja, a 

comprovação da entrega regular de toda documentação exigida neste edital e seus anexos para a 

efetivação do pagamento. 

10.2.2. A liquidação fica condicionada à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada 

pela Contratada com os serviços efetivamente executados, bem como às seguintes comprovações, que 

deverão obrigatoriamente acompanhá-la:  

a) na primeira medição, o comprovante de que o contrato teve sua Anotação de Responsabilidade Técnica 

- ART efetuada no CREA ou em outro órgão competente, nos termos da Resolução 425 de 18/12/98 do 

CONFEA, sob pena do não recebimento da medição requerida;  

b) também na primeira medição, o CEI-Cadastro Específico do INSS para os serviços objeto desta licitação 

com indicação do número do contrato correspondente;  

c) Cópia autenticada da folha de pagamento de pessoal e respectivas guias de recolhimento prévio, das 

contribuições previdenciárias e do fundo de garantia do tempo de serviço-FGTS, correspondentes ao mês 

da última nota fiscal ou fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados à execução 

contratual, nominalmente identificados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 e 
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regulamentos instituídos pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS;  

d) Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line”, devendo seu resultado ser impresso, 

autenticado e juntado ao processo de pagamento ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 

mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 da Lei n° 

8.666, de 1993, apresentada pela licitante vencedora;  

e) do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha 

sido paga pela Administração.  

10.3 - Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens anteriores ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a licitante 

vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após 

a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para ao Contratante.  

10.4. Antes do pagamento, a Contratante verificará, por meio de consulta eletrônica, a regularidade do 

cadastramento da Contratada nos sites oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado 

ao processo de pagamento.  

10.5 - A licitante vencedora optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, deverá apresentar comprovação por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar, para fins de impedir a retenção dos tributos 

abrangidos pelo Sistema.  

10.6 – O Gabinete Militar do Governador não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela licitante vencedora, que porventura não tenha sido acordada no contrato.  

10.7 - As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada, sendo que o 

atraso na nova entrega dos documentos de cobrança implicará na prorrogação do pagamento, 

proporcionalmente aos dias de atraso; 

10.8 - Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação do objeto do contrato, no todo ou em partes, o 

prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pelo Licitante Vencedor. 

11. DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1. O valor máximo aceito pela GMG, para execução dos serviços, objeto desta licitação, é de R$ 

439.169,83 (quatrocentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e três 

centavos), para o único lote licitado; 

11.2. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº 

1071.04.122.072.4167.0001.4490.51.03.10.1.0. 

 

12. DO GERENCIAMENTO DO CONTRATO 
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12.1. A execução do contrato será acompanhada, controlada, fiscalizada e atestada por 02 (dois) 

servidores designados pela Diretoria da Superintendência de Administração de Gestão dos Palácios; 

12.2. O representante do CONTRATANTE deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento 

e controle da execução dos serviços e do contrato. 

12.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Projeto Básico. 

12.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá 

ser verificada juntamente com o documento da LICITANTE VENCEDORA que contenha a relação 

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

12.5. O representante do CONTRATANTE deverá promover o registro das ocorrências verificadas, 

adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto 

nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.6. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela LICITANTE 

VENCEDORA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de 

sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993. 

12.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da licitante 

vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência 

desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de 

conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

13. RECEBIMENTO 

13.1. Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à LICITANTE VENCEDORA apresentar 

comunicação escrita informando o fato à fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de 

até 10 (dez) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

13.2. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

13.3. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

13.4. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e 
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forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

13.5. A licitante vencedora fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição 

de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 

Termo de Recebimento Provisório. 

13.6. O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 15 (quinze) dias 

após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da 

fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de 

serviços empregados na execução do contrato. 

13.7. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, 

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, 

desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

13.8. O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a licitante vencedora, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais 

em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

13.9. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

14. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

14.1. DA LICITANTE VENCEDORA  

14.1.1. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito 

assegurado ao Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor).  

14.1.2. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 

fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e 

quantidade mínimas especificadas neste instrumento e em sua proposta; 

14.1.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados;  

14.1.4. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante; 
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14.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando o Contratante 

autorizado a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

LICITANTE VENCEDORA, o valor correspondente aos danos sofridos; 

14.1.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, 

em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

14.1.7. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com 

os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

14.1.8. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão 

no órgão para a execução do serviço;  

14.1.9. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as 

demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade ao 

Contratante; 

14.1.10. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

14.1.11. Atender às solicitações do CONTRATANTE quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

14.1.12. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

CONTRATANTE; 

14.1.13. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não 

executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a LICITANTE VRNCEDORA relatar ao 

CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

14.1.14. Relatar à LICITANTE VENCEDORA toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestação dos serviços; 

14.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição 

de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

14.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

14.1.17. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

14.1.18. Manter preposto aceito pelo CONTRATANTE nos horários e locais de prestação de serviço para 
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representá-lo na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 

14.1.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança do CONTRATANTE; 

14.1.20. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do CONTRATANTE; 

14.1.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

14.1.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo CONTRANTANTE ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento. 

14.1.23. Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros. 

14.1.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação. 

14.1.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato. 

14.1.26. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes 

(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

14.1.27. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

14.1.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a 

Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme 

artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

14.1.29. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais 

adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de 

forma permanente, permitindo ao Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; 

14.1.30. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação 

produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive 

aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que exista 

autorização expressa do CONTRATANTE, sob pena de multa, sem prejuízo das sanções civis e penais 
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cabíveis. 

14.1.31. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no 

prazo determinado. 

14.1.32. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina. 

14.1.33. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

14.1.34. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 

14.1.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com 

materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal do 

CONTRATANTE. 

14.1.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, 

de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS  

devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) 

supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em 

normas específicas do órgão ambiental competente. 

14.1.37. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa 

da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 

19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 

conforme o caso:  

14.1.37.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  

14.1.37.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória, 

acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei 
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n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata; 

14.1.37.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se tratar de 

produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissão 

de tal licença obrigatória. 

a) caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado 

que possua documento de controle próprio, a LICITANTE VENCEDORA deverá apresentá-lo, em 

complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites 

do território estadual. 

14.1.38. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações da Resolução n. 448/2012, do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

14.1.39. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas 

e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme 

o caso; 

14.1.40. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a LICITANTE 

VENCEDORA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção 

civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos: 

14.1.40.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de 

material para usos futuros;  

14.1.40.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 

ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura; 

14.1.40.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas; 

14.1.40.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

14.1.40.5. Em nenhuma hipótese a L poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de 
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resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas 

por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

14.1.40.6. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme 

o caso, a LICITANTE VENCEDORA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 

estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da 

Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, 

de 2004. 

14.1.41. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

14.1.41.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 

26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

14.1.41.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis 

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o 

conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos 

na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

14.1.41.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão 

ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, 

capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de 

formação de preços os custos correspondentes; 

14.1.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 

patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por 

qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do 

CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra. 

14.1.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e 

sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto 

Básico e demais documentos anexos; 

14.1.44. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 

municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 

serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.); 
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14.1.45. Quando não for possível a verificação da regularidade no CAGEF, a LICITANTE VENCEDORA 

cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável 

pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade 

Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 

comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do 

contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

– CNDT; 

14.1.46. Serão de exclusiva responsabilidade da LICITANTE VENCEDORA eventuais erros/equívocos no 

dimensionamento da proposta. 

14.1.47. A participação na presente licitação implica a concordância do licitante com a adequação de todos 

os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das 

peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não 

poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 

13, II do Decreto n. 7.983/2013. 

14.1.48. Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura 

do contrato, a contratada deverá participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar 

início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes 

os técnicos responsáveis pela elaboração do projeto básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do 

contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os 

gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

14.2. DA CONTRATANTE 

14.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

14.2.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

14.2.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

14.2.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro; 

14.2.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 
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14.2.7. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

14.2.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento das obrigações pela Contratada;  

14.2.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 

recebimento do serviço e notificações expedidas; 

14.2.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável 

para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

14.2.10.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

14.2.10.2. Comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

14.2.10.3. Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

14.2.10.4. Carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

14.2.10.5. Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis; 

15. QUALIFICAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

15.1. Atestado(s) emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 

no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, acompanhado(s) de Certidão(ões) 

de Acervo Técnico – CAT, específica(s) para a obra referido no(s) Atestado(s), comprovando que o(s) 

profissional(is) indica(s) para ser(em) o(s) responsável (is) técnico(s) da obra, executou(aram) ou 

fiscalizou(aram) obras que sejam compatíveis com o objeto deste Edital, inclusive em quantidade; 

15.2. Registro ou inscrição, no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou do Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s), da região 

a que estiverem vinculados; 

15.2.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação dos seguintes 

documentos: 

15.2.1.1. quanto à capacitação técnico-profissional: apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, 

expedida pelo CREA ou CAU da região pertinente, em nome dos responsáveis técnicos e/ou dos membros 

da equipe técnica que se responsabilizarão pelos trabalhos, elencados no subitem abaixo, relativa à 

execução, envolvendo os serviços: Estudo do problema para início de realização dos serviços; Demolição, 

remoção e afastamento de material, conforme projeto executivo; Levação de alvenaria, revestimento e 

instalações elétricas e hidráulicas; instalação das novas telhas seguindo especificação de projeto e 

memorial; Execução de calhas, rufos, pingadeiras e demais serviços para a drenagem da água pluvial; 

15.2.1.2. Execução do piso, elevação das paredes de drywall e forro de gesso; Instalação de esquadrias 
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metálicas para as janelas e portões, portas de madeira e fechamento de vidro fixo; Serviço de acabamento 

com tratamento e pintura; Instalação de luminárias, sistema elétrico, lógico e ar-condicionado; demais 

serviços que se fizerem necessários para o bom funcionamento da reforma e perfeito acabamento. 

15.2.1.3. Certidão de Acervo Técnico – CAT de que trata o subitem acima, expedida com base no Acervo 

Técnico Profissional, será exigida dos seguintes profissionais, legalmente habilitados, conforme 

Resoluções n.ºs 1.010/2005 e 1.025/2009, ambas do CONFEA; 

15.2.1.4. Engenheiro Civil, ou Arquiteto; 

15.2.1.5. Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverão pertencer 

ao quadro permanente do licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, 

para fins desta Carta Convite, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato/estatuto social; 

o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o licitante; 

15.2.1.6. Registro ou inscrição do responsável técnico da empresa na entidade profissional competente; 

15.2.1.7. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, o(s) 

profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referido(s) no subitem 16.2.1.1; 

15.2.1.8. Comprovação de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data da licitação, o(s) 

profissional(is) de nível superior detentor(es) de atestado(s) técnico(s) referido(s) no subitem 16.1; 

15.2.2. Esta comprovação deverá ser feita por meio da apresentação de Cópia da Certidão de Registro e 

15.2.2.1. Quitação de Pessoa Jurídica, emitida pelo CREA, acompanhada de: 

15.2.2.1. Cópia da ficha de Registro de Empregados - RE, ou; 

15.2.2.1. Cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, ou 

15.2.2.1. Cópia do Ato Constitutivo em vigor, devidamente registrado, no qual conste o nome do detentor 

do Atestado da Capacidade Técnica. 

15.2.3.  Caso a licitante opte pela cópia da folha do Livro de Registro de Empregados, deverá apresentar, 

no momento da licitação, o Livro original para autenticação pela CPL; 

15.2.4. Declaração de compromisso de utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa 

de procedência legal, de que trata o Decreto estadual nº 44.903, de 24 de setembro de 2008. 

 

16. NORMAS AMBIENTAIS 

16.1. A empresa a ser contratada deverá cumprir os procedimentos de proteção ambiental, 

responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislação pertinente, 

independentemente do detalhamento e/ou da especificação do projeto; 

16.2. A Contratada responderá pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da legislação vigente; 

16.3. Os prejuízos causados por embargos pelo órgão de controle ambiental, devido a danos decorrentes 

da execução dos serviços, serão de responsabilidade da Contratada, bem como os autos de infração 

lavrados que gerarem pagamentos de multas. 
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17. DA FISCALIZAÇÃO  

17.1. Após a assinatura do contrato e antes do início da obra o preposto do contrato deverá entrar em 

contato com Gabinete Militar do Governador e com a empresa vencedora a fim de agendar reunião para 

que esta entregue a planilha de execução do serviço e demais documentos pertinentes; 

17.2. O preposto do contrato e a CPARM realizarão a verificação do cumprimento das disposições 

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

profissional técnico da Seção de Engenharia e Arquitetura da Diretoria de Apoio Logístico. 

18. DAS PENALIDADES 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a licitante vencedora que 

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação; 

ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; comportar-se de modo 

inidôneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

18.2. A licitante vencedora que cometer qualquer das infrações no item 17.1 acima discriminadas ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

18.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos 

para a Contratante; 

18.2.2. Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor 

da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

18.3. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia (seja para reforço 

ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-á multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 

25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a rescisão do contrato;  

18.4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.  

18.4.1. Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto; 

18.4.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, 

será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

18.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa 

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

18.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

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

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
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Contratante pelos prejuízos causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem 

anterior; 

18.5. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique 

as outras sanções cabíveis. 

18.6. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro 

do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às 

penalidades acima estabelecidas. 

18.7. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

18.8. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

18.8.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, dolosamente, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

18.8.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.8.2. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados. 

18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 

o princípio da proporcionalidade. 

18.11. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem 

pagos, ou recolhidos em favor do Estado, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão 

inscritos na Dívida Ativa do Estado e cobrados judicialmente. 

18.12. Caso o Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

18.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CAGEF. 

18.14. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso 

das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
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ANEXO II – MEMORIAL DESCRITIVO 

 

INTRODUÇÃO 

  

Esta especificação consiste na execução da reforma do prédio da 1ª Cia PGD/BPGD da Polícia 

Militar de Minas Gerais, em terreno situado na da Rua Tome de Souza, 1.332 – Bairro Funcionários, no 

município de Belo Horizonte, conforme planilhas, memorial descritivo, projeto arquitetônico, elétrico e 

hidrossanitário em anexo. 

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

em conjunto com a Especificação Geral de Materiais DO CONTRATANTE. 

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

Responsável Técnico dos projetos e\ou preposto 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. 

 O preposto do contrato deverá entrar em contato com o setor de engenharia e a empresa 

vencedora, após a assinatura do contrato e antes do início da obra, a fim de agendar reunião para entrega 

de documentos e esclarecimento de dúvidas.  

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

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

perfeito estado de conservação e funcionamento, consoante as disposições contidas na NR 6 – 

Equipamento de Proteção Individual – EPI. 

 O canteiro de serviços deverá oferecer condições adequadas de proteção contra roubo e incêndio 

e suas instalações, maquinário e equipamentos deverão propiciar condições adequadas de proteção e 

segurança aos trabalhadores e a terceiros. 

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

assegurados pelas medidas previstas na NR18 e 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, 
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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 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. 

 Ao final da obra a empresa deverá fornecer a Contratante o Manual de Uso das Instalações com 

as devidas notas fiscais e garantias. 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 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 eregida; 

Valor da obra; 

Prazo de execução da obra; 

Logomarca DO CONTRATANTE; 

Logomarca da empresa responsável. 

 A placa deverá ser em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em 

estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20 pintadas na frente e no verso com fundo 

anticorrosivo e tinta automotiva.  

 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 
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devem ser aprovadas e licenciadas pela PBH. 

1.2 Mobilização e desmobilização do Canteiro de Obra 

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

 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 no Gabinete Militar do Governador como: vestiários, 

refeitórios, depósitos de materiais e outras instalações pela 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. 

1.3 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. 
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 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 

inclusos na planilha. 

Para obras realizadas dentro das Unidade do CONTRATANTE a CONTRATADA poderá utilizar para 

abastecimento de água, esgoto e energia as redes internas do CONTRATANTE. Contudo as ligações 

deverão ser providenciadas pela CONTRATADA após a autorização do preposto administrativo da obra 

com a instalação de medidores para aferir o consumo até o seu recebimento. A CONTRATADA deverá 

após o termino, emitir o Documento de Arrecadação Estadual (DAE) do consumo de água e energia para 

pagamento ao estado. O medidor ficará por definitivo de posse do CONTRATANTE após o fim da obra. 

 

1.4 Administração Local 

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

Administração local contemplará: as despesas para atender as necessidades da obra com pessoal técnico, 

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 serventes de canteiro, mecânicos de manutenção, a equipe de topografia, a 

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

 O Engenheiro Residente deverá permanecer na obra no mínimo 3 horas/diárias durante o período 

da obra e o Encarregado Residente em tempo integral. 

 O pagamento da Administração Local será realizado através das medições de acordo com a 

porcentagem executada da obra.  
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2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 

 As demolições são reguladas sob aspecto de Segurança e Medicina do Trabalho, pela Norma 

Regulamentadora NR-18. 

2.1 Prescrições complementares 

 As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos 

cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros. 

 As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra óptica, água, canalizações de esgoto e de 

escoamento de água deverão ser retiradas, protegidas ou isoladas. 

 As normas e determinações das empresas concessionárias de energia elétrica, água, esgoto, rede 

estabilizada, rede lógica e etc. deverão ser respeitadas. 

 Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir 

a formação de poeira. 

 O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisório, não deverá obstruir o 

trânsito de pessoas ou veículos e o escoamento natural das águas. 

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

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

lavagem. 

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

nestes locais. 

 Os serviços de demolições ou retiradas deverão ser complementados com a remoção (transporte 

do material retirado até o local de armazenamento) e, após, encaminhado ao bota fora (aterro). Esse aterro 

deverá ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal com licenciamento ambiental para tal 

operação. 

 Não se pode jogar lixo e resíduos orgânicos nem restos de alimentos nas caçambas, pois isso 

torna mais difícil o reuso, reciclagem e a destinação. Separe sempre os resíduos. Caçamba é destinada 

apenas para entulhos.  

 Todo material que será reutilizado deverá ser armazenado adequadamente pela CONTRATADA, 

sendo esta responsável por qualquer avaria. 

O CONTRATANTE indicará local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local deverá 

possuir chaves e a mesma deverá ter responsável indicado pelo Gabinete Militar do Governador. 

 Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos ao CONTRATANTE, esta 

deverá se resguardar com recibo de entrega. 
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3. ELEVAÇÃO E DIVISÓRIAS 

3.1 Rasgos em alvenaria para embutir tubulações 

 Para instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte, podendo ser 

utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade. 

 As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio 

restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. 

3.2 Alvenaria de Bloco Cerâmico 

 Os blocos cerâmicos, também denominados tijolos de barro furados serão de procedência 

conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que 

se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar 

arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões perfeitamente regulares. 

 Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7170 e 

NBR 8041, para tijolos maciços. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os 

tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas. 

 O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 

umidade, contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais. 

3.2.1 Processo Executivo 

 As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos 

indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá 

ultrapassar 10 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serão umedecidos antes do 

assentamento e aplicação das camadas de argamassa. As camadas de argamassa deverão ser aplicadas 

na juntas na posição horizontal e vertical cobrindo todos os lados dos tijolos.  

 A argamassa de assentamento, o chapisco, emboço e reboco das três primeiras fiadas do pano 

de alvenaria deverão receber aditivo impermeabilizante na sua mistura. 

 O assentamento dos tijolos será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no 

traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização 

poderá ser utilizada argamassa pré-misturada. 

 Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto, será aplicado 

chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de adesivo, quando 

não especificado pelo projeto ou Fiscalização.  

 Deverá ser prevista o uso de tela galvanizada de fios de 1,65 mm, com malha de 15 x 15 mm. O 
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tamanho da tela deve ser proporcional à largura da parede. Mas o comprimento total da tela padrão é de 

50 cm, ficando com dobra de 10 cm, junto ao pilar e outra de 40 cm assentada na junta horizontal entre os 

blocos. 

 A tela deverá ser fixada na estrutura utilizando finca pinos. Cravar os pinos de aço zincado com 

arruela. Manter a tela sem dobrar, encostada no pilar, até o momento de sua dobra sobre a argamassa.  

 A tela será inserida a cada duas fiadas, de forma que fique 10 cm junto ao pilar e 40 cm embutida 

na junta horizontal, entre os blocos. Verificar o detalhe em anexo. 

 A elevação do pano de alvenaria deverá ser executada o mais tarde possível, atendendo 

cronograma de obra. Caso não seja possível retardar a elevação do pano de alvenaria, o travamento, 

através de encunhamento, deverá ser realizado, no mínimo, após duas semanas do assentamento dos 

tijolos.  

3.2.2. Inspeção pela CONTRATADA  

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela 

CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das 

paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto. 

3.3 Encunhamento, vergas e contra-vergas 

 O sistema de encunhamento aceito pela fiscalização será constituído por tijolos de barro 

assentados inclinadamente, comprimindo fortemente a argamassa de assentamento de cimento e areia, 

no traço volumétrico 1:3, contra o fundo da viga previamente chapiscado. Não será aceito argamassa 

expansiva para encunhamento. Para o encunhamento será usado tijolo maciço a 45° e caso necessário 

será usado tijolos em paralelo dependendo da espessura da alvenaria. 

 Todos os vãos de portas e janelas deverão receber vergas contínuas de concreto armado com o 

mínimo de 4 diâmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe em anexo. Sobre 

os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos não encunhadas na 

estrutura deverão ser executadas cintas de concreto armado. 

 Todos os vãos de janelas deverão receber contra-vergas contínuas de concreto armado com o 

mínimo de 4 diâmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe em anexo. 

3.4 Paredes de gesso acartonado 

Os painéis de gesso acartonado, utilizados em paredes internas da edificação, são sistemas 

produzidos em gesso e estruturados por folhas de papelão aplicadas em ambas às faces. As paredes são 

estruturadas por montantes de chapa dobradas de aço galvanizado, distanciados ao longo de um plano 

vertical conforme medida do painel. O espaço modular entre os montantes deverá ser preenchido com 

material que assegure, à parede, melhor desempenho acústico, térmico e anti-chamas (em geral mantas 
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de lã de vidro ou lã de rocha). 

3.4.1 Processo executivo 

 A montagem dos painéis é feita mediante a demarcação e colocação das guias, o assentamento 

dos montantes metálicos, o corte dos painéis e sua fixação nos montantes por meio de parafusamento, 

em uma das faces da parede, o preenchimento dos vãos com manta de lã de vidro (ou equivalente); o 

assentamento dos painéis na outra face da parede e por fim o tratamento das juntas entre os painéis. O 

acabamento deverá ser executado conforme descrito em projeto de arquitetura. Os painéis de gesso 

acartonado apresentam uma série de características de utilização e implicam mudança drástica da técnica 

construtiva, bem como com materiais específicos e mão de obra especializada.  

 Durante a montagem os barrotes, sarrafos ou pedaços de tábuas deverão ser imunizados contra 

traças para posterior fixação de tubos, caixas de descarga, quadros de luz, eletrodutos, tomadas, 

interruptores, etc. 

3.4.2 Inspeção pela CONTRATADA 

 Todas as etapas do processo executivo deverão ser rigorosamente inspecionadas pela 

CONTRATADA, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das 

divisórias, bem como o encaixe e movimentação das portas, de conformidade com o projeto.  Serão 

verificados igualmente a uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias. 

4. ESQUADRIAS 

4.1 Esquadrias de Alumínio na linha suprema 

4.1.1 Materiais 

 Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e 

detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação.  

 Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de 

empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às 

exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. 

 O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar 

choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou 

substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de 

alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, 

especialmente na fase de montagem. 

 O início dos trabalhos de instalação das esquadrias deverá ser precedido por uma inspeção 

conjunta com o fabricante contratado visando: condições de dimensões, prumo, nível e taliscas dos vão; 

não ocorrência de trabalhos adjacentes que possa prejudicar a qualidade das esquadrias, principalmente 
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jato de areia, lavagens com produtos ácidos ou básicos, fatores que prejudicarão o acabamento e o 

desempenho estrutural; na ocorrência de deflexões nas vigas e lajes, devidas a cargas acidentais durante 

a construção, principalmente por material estocado e equipamentos de obra; presença de vigas ou lajes 

ainda descimbradas e que poderão gerar deflexões posteriores; acabamentos perimetrais, soleiras, 

peitoris, rejuntamentos etc, quanto à sua forma, interface com o alumínio e qualidade da 

impermeabilização. 

 Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas metálicas com 

predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre as 

peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero 

plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como metalização a zinco. 

 As esquadrias deverão prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimentos da 

estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes móveis das 

esquadrias.  

 Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de 

alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica das 

peças de alumínio, endurecidos a alta temperatura. 

 Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de aço cadmiado 

cromado. Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à base de cromato de zinco.  

4.1.2 Processo Executivo 

 A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no 

projeto.  

 O chumbamento do contramarco é o processo do qual dependerá o bom desempenho da 

esquadria em relação à estanqueidade à água e à segurança estrutural do conjunto. Toda superfície do 

perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume de 3:1), qualquer fresta 

ou falha será ponto de infiltração. 

 As esquadrias deverão ficar rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a 

rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio 

por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular. 

 A folga razoável que permite "chapar" a argamassa é de 30mm entre o contramarco e a alvenaria, 

ou seja, o vão deve estar 60mm maior que as dimensões do contramarco. A folga poderá variar conforme 

a necessidade e a conveniência da obra, sendo importante apenas manter a boa qualidade do 

chumbamento. 

 Devido à forma de fabricação do contramarco de alumínio, é necessária, no momento da 
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instalação do caixilho propriamente dito, a vedação com mástique ou calafetador de composição adequada 

nestes cantos inferiores, assegurando plasticidade permanente e impedindo assim qualquer possibilidade 

de infiltração por estes pontos. 

 Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça 

para a execução do chumbamento. 

 As armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. 

 As esquadrias não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões 

diferentes das indicadas no projeto. 

 Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de vaselina 

industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por ocasião da limpeza 

final e recebimento.  

4.1.2.2 Instalação de esquadrias em veneziana de alumínio 

Deverá ser fornecida e instalada portas completas de abrir, conforme projeto, em veneziana de 

alumínio anodizado, cor alumínio natural, inclusive metais com tarjeta livre/ocupado para fechamento, 

acabamento cromado, referência Imab, linha TG0819P00. A moldura da porta deverá ter largura mínima 

de 80 mm. 

Sistema de vedação das portas 

Mástique ou calafetação de composição adequada 

Deverá ser aplicado: 

 Nos encontros com a alvenaria; 

 Na face externa; 

 Nos encontros a 90º de perfis do marco; 

 Nos encontros do perfil de arremate da soleira (ou piso) com o trilho inferior e com a alvenaria; 

 Nos encontros dos montantes com as travessas das folhas; 

 Na face externa; 

 Nos parafusos de fixação do marco; 

 Nos encontros dos montantes do marco com o perfil de arremate da soleira; 

 Nos encontros marco/contramarco. 

 Escovas 

Deverão ser aplicadas: 
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 Nas travessas das folhas, em toda a extensão da largura; 

 Nos montantes laterais das folhas e no montante central da folha externa; 

 Nas travessas do marco, na região de encontro de montante centrais das folhas. 

 Massa Plástica 

 Nas portas de boxes sanitários, deverá ser utilizada massa plástica com preenchimento em toda 

extensão de contato entre a pedra e a estrutura de fixação das portas de alumínio com perfis tipo “U”. 

Qualquer outro material a ser utilizado para fixação das portas nos boxes, somente poderá ser empregado 

após cientificação formal e aprovação pelo fiscal representante da contratante; 

 Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de 

alumínio, somente poderá ser empregado após cientificação formal e aprovação pelo fiscal representante 

da contratante; 

4.1.2.3 Vidro lisos e miniboreal  

Os vidros lisos, com espessura e especificação conforme projeto, deverão ser colocados em caixilho 

com baguetes, nas esquadrias. 

 Espelho incolor de cristal lapidado com camada à base de prata e dupla camada de tinta rotetora, 

com espessura de 4mm, largura e altura conforme indicado em projeto. 

4.1.2.3.1 Materiais 

 Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que 

se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros 

deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706. 

 O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e trincas, 

utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. 

 Os componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes 

hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante.  

 Os vidros permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da Fiscalização. 

 Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas 

realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a 

colocação.  

 As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem folga 

excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas 

salientes e cantos quebrados. 
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 As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem 

irregularidades. 

4.1.2.3.2 Processo Executivo 

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies 

fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho. 

4.1.4 Inspeção pela Contratada  

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

a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a 

vedação e o acabamento, em conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento 

das partes móveis e a colocação das ferragens e guarnições apropriadas como caixa de dreno inferior e 

vedador superior, guias de nylon nas folhas de correr, eliminando vibrações causadas pelo vento, 

manuseio e garantindo funcionamento suave. 

 As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes 

específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão. 

Não será aceita linha de material inferior a SUPREMA. 

4.2 Esquadrias de Madeira 

 Todas as esquadrias deverão ser revisadas e logo após, caso não haja nenhum impedimento, 

serão tratadas com anti-cupim referência Jimo Cupim, lixadas e pintadas em verniz acetinado. 

 Portas de abrir prancheta revestida em ipê champanhe, semi-solida, internamente com sarrafos 

de pinos ou eucalipto espaçados de 2 em 2cm, incluindo marcos em madeira maciça de Ipê, batentes e 

alisares, todos para acabamento em pintura de verniz acetinado.  

 A região da fechadura deverá ser reforçada. 

 Os batentes serão maciços do tipo regulável, com guarnições maciças retas reguláveis com corte 

superior em meia esquadria. Entre o batente e a alvenaria deverá ser aplicada espuma de poliuretano. No 

batente haverá borracha amortecedora anti-impacto e antirruído. 

4.2.1 Materiais 

 A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, 

carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência 

mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, 

portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes. 

 Todas as peças de madeira receberão tratamento anti-cupim, mediante aplicação de produtos 

adequados, em conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas 
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junções das peças de madeira deverão ser à prova d’água. 

 As esquadrias e peças de madeira serão armazenadas em local abrigado das chuvas e isolado do 

solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

 As dobradiças deverão ser do tipo 4x3”, em aço inox com rolamento (referência Lafonte, dobradiça 

395 com rolamento), sendo instaladas 03 unidades por folha, conforme projeto. O conjunto de fechadura 

será com maçaneta do tipo alça, roseta tipo externa e fechadura em inox para tráfego intenso (referência 

Lafonte, conjunto 517, inox lixado). 

4.2.2 Processo Executivo 

 A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no 

projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões 

diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas 

resultantes da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das peças de 

madeira serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de receberem encabeçamento com 

tampões confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverão ser repuxados e 

as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificação de projeto ou orientação do 

fabricante da esquadria. 

 As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à 

alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a 

assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das guarnições com os rodapés e 

revestimentos das paredes adjacentes serão executados em conformidade com os detalhes indicados no 

projeto. 

 As esquadrias deverão ser obrigatoriamente revestidas em ipê champanhe, tratadas com anti-

cupim e pintadas com verniz. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-

se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras. 

4.2.3 Inspeção pela Contratada  

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

a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a 

e o acabamento, de conformidade com o projeto e memorial.  

 Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens. 

 Proteções especiais deverão receber as ferragens para que não sejam pintadas inadequadamente 

(maçanetas, espelhos e dobradiças). 

4.3 Esquadrias de Ferro e Aço 

 Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e detalhes 
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do projeto e planilha, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas 

de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e 

diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, 

bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto. 

 A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá garantir uma 

perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que possível, a junção dos 

elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas 

aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente 

necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível. 

 As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, após a 

colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das esquadrias 

serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverão liberar 

folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a fim de não serem introduzidos esforços não 

previstos no projeto. Estes furos serão escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados 

no canteiro de serviço, serão realizados com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a utilização de 

furador manual (punção). 

 Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de emenda 

serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As 

superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser submetidos a um 

tratamento preliminar antioxidante adequado. 

 O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar 

choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e cobre, ou 

substâncias ácidas ou alcalinas. 

 Toda a estrutura deverá receber proteção antioxidante antes da pintura. 

 A pintura deverá ser realizada com esmalte sintético cor alumínio opalescente, conforme 

especificação de projeto, referência coral, aplicado com revolver ou pistola de pintura. O intervalo entre 

demãos deverá ser de 8 h. 

 Não se admitirá pontos com falhas, rugosidades, ferrugem. 

 Caso a pintura apresente qualquer tipo de falhas a fiscalização poderá cobrar nova pintura para 

toda a estrutura. 

4.3.1 Processo Executivo 

 A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no 

projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões 
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diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contramarcos rigidamente 

fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como 

grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não 

deverão ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos. 

 Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos 

e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser utilizado um 

calafetador ou mástique de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Após a 

execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de 

tintas, argamassas e gorduras. 

4.3.2 Inspeção pela Contratada 

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

a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a 

vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento 

das partes móveis e a colocação das ferragens. 

 As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes 

específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão, de conformidade com 

as especificações de projeto. 

4.4 Ferragens 

4.4.1 Maçanetas e Fechaduras para Portas 

 As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e especificações 

do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão fornecidas juntamente com os 

acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias. 

 Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, 

tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. 

 Em cada pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos 

necessários à instalação nas esquadrias. 

 O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a 

evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

 A fechaduras adquiridas deverão ser para portas externas, internas e de banheiro. Própria para 

local de tráfego intenso ou tráfego médio, para consultórios e escritórios, grau de segurança alto ou 

superior, grau de resistência à corrosão nível 2 ou superior, conforme NBR-14913 da ABNT.  

 O conjunto de fechadura e guarnições deverão possuir garantia de 10 anos de funcionamento. As 

chaves deverão ser anti-violação e ter seus segredos gerados por computador. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Diretoria de Licitações e Contratos                                                                                                                                                                              58  

Examinado, aprovado e de acordo: 
  

Vinicius Bernardo Silva, OAB/MG 126.397                                                                 Juliano Cançado Dias, Ten Cel PM                            
Assessor Jurídico do GMG                                                                                                             Ordenador de Despesa 

 As portas de madeira de abrir terão maçaneta e fechadura em inox lixado, modelo tipo alavanca, 

roseta externa e fechadura para tráfego intenso. Este mesmo modelo será utilizado nas portas de alumínio 

com fechamento em vidro temperado. 

 A porta de madeira de correr (P11) terá fechadura tipo bico de papagaio com roseta, em aço inox. 

O puxador será tubular em aço inox com diâmetro de 32mm e 30cm de comprimento. 

 As portas de alumínio com fechamento em veneziana terão maçaneta e fechadura em alumínio, 

modelo tipo alavanca. 

 As portas de vidro temperado terão fechadura com acabamento em pintura eletrostática prata, 

referência Dorma, e puxador próprio para vidro temperado em aço inox escovado, referência Dorma, 

Manet. 

 Modelo tipo alavanca, acabamento cromado acetinado ou inox lixado. Ferragens Modelo de 

referência: La Fonte Linha Architect, conjunto 6236 (maçaneta 236 em zamak, espelho 616 em inox, 

acabamento cromado brilhante) ou equivalente. 

4.4.2 Processo Executivo 

 A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou 

encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformação 

das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de 

ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens. 

 As ferragens não destinadas à pintura como dobradiças serão protegidas com tiras de papel ou 

fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta. 

 As maçanetas e espelhos não deverão estar montados para que não ocorra danos posteriores 

como manchas ou detritos sobre as peças causando imperfeições descaracterizando o acabamento 

superficial e o produto original. 

4.4.3 Inspeção pela CONTRATADA  

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

a verificar os componentes dentro da embalagem, a conformidade dos materiais e acabamentos com as 

especificações de projeto, bem como o ajuste, fixação e funcionamento das ferragens. 

 As caixas das maçanetas deverão permanecer em posse da contratada juntamente com a nota 

fiscal de compra do produto. 

5. REVESTIMENTOS 

 Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, água e outros, serão 

da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços. 
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5.1 Chapisco 

O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco, para que não ocorra 

absorção, principalmente pelos blocos, da água necessária à cura da argamassa do chapisco. 

 Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. As três 

primeiras fiadas de alvenaria receberão chapisco com aditivo impermeabilizante na mistura da argamassa. 

Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4, 

deverão ter espessura máxima de 5 mm. 

Aditivo impermeabilizante na mistura 

 Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas 

e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

 A argamassa tem que ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a alvenaria a ser 

revestida. 

5.2 Reboco 

O reboco só poderá ser aplicado 48 h após a pega completa do emboço, e depois do assentamento 

dos peitoris, contra batentes e marcos.  

A superfície deverá ser limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa. 

As três primeiras fiadas de alvenaria receberão reboco com aditivo impermeabilizante na mistura da 

argamassa. 

O reboco será realizado como revestimento de argamassa única, fabricada com cimento Portland, 

calcário e aditivos (não contem cal), preparada em estado seco e homogêneo. A espessura do 

revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2,5 cm. Acima de 2,5 cm, a aplicação deve ser realizada em duas 

camadas. A argamassa com boa trabalhabilidade é aquela que se mantém coesa ao ser transportada, mas 

não adere à colher de pedreiro ao ser projetada; deixando penetrar a colher de pedreiro, porém sem ser 

fluida; se distribui facilmente e preenche todas as reentrâncias do substrato (base); não endurece 

rapidamente quando aplicada.  

Inicialmente, é preciso identificar os pontos de maior e menor espessura utilizando esquadro e 

prumo. Depois, assentar, com a mesma argamassa a ser utilizada no revestimento as taliscas de cerâmica, 

de preferência nos pontos de menor espessura. Transferir o plano definido por essas taliscas para o 

restante do ambiente, assentando então as demais. O taliscamento do teto deve ser feito com auxílio de 

nível de mangueira ou nível a laser, considerando uma espessura mínima do revestimento de 5 mm no 

ponto crítico da laje. Posicionar e chumbar as cantoneiras metálicas para acabamento dos cantos vivos 

em argamassa. Executar as mestras entre as taliscas verticais e aplicar a argamassa de revestimento em 

chapadas ou com desempenadeira de madeira, espalhando-a até a espessura necessária e comprimindo-
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a fortemente com a colher de pedreiro. Aguardar o puxamento (momento em que, pressionando os dedos, 

estes não conseguem penetrar na argamassa, permanecendo limpos) para então sarrafear a argamassa 

com régua de alumínio apoiada sobre as mestras, de baixo para cima, recobrindo todas as falhas. Como 

acabamento, é preciso utilizar desempenadeira de madeira e/ou feltrada (ou espuma densa). Para 

melhorar o acabamento dos cantos, utilizar desempenadeiras de canto interno e de quina.  

Para reboco de fachadas, os andaimes necessários as aplicações da argamassa deverão ser 

montadas de forma a não os apoiar nas paredes (afastados cerca de 20 cm delas).  

As juntas de trabalho (juntas de dilatação) têm de ser executadas logo após o desempeno da 

superfície. Caso não sejam previstas juntas de dilatação na fachada a fiscalização deverá ser consultada 

para avaliação de instalação. As juntas deverão ser marcadas com auxílio do nível de mangueira e, em 

seguida o risco deverá ser realizado com a utilização de um frisador.  

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que 

a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se 

admitindo ondulações ou falhas, em conformidade com as indicações de projeto. 

5.3 Revestimentos Cerâmicos 

Revestimento cerâmico 20X30 a 25x35cm, esmaltada na cor branca, lisa, brilhante. 

Os produtos deverão possuir a marca de certificação do INMETRO. 

Deverá ser apresentado laudo que ateste as características do revestimento equivalente caso 

adotado pelo fornecedor. 

Rejunte próprio para cerâmica, na cor branca. No assentamento, usar a dimensão de junta mínima 

especificada pelo fabricante para o revestimento pretendido. 

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às seguintes 

especificações mínimas: 

 Carga de ruptura (N): >=400; 

 Resistência aos produtos químicos: Classe GA; 

 Resistência a manchas: Classe 3; 

 Qualidade da superfície: >=95; 

O rejuntamento será feito com a argamassa que atenda as seguintes especificações mínimas: 

Argamassa pré-fabricada para rejuntamento flexível em revestimento cerâmico, tipo II conforme 

NBR 14.922 da ABNT, anti-fungo, composição cimento (cinza ou branco estrutural), agregados minerais, 

pigmentos inorgânicos, aditivos e polímeros. Características: permeabilidade <= 1,0 cm³, resistência a 

compressão >= 10 Mpa, absorção de água por capilaridade <= 0,30 g/cm². 
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Processo Executivo 

Serão testadas e verificadas as tubulações das instalações hidráulicas e elétricas quanto às suas 

posições e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das 

instalações, os materiais cerâmicos não deverão conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e 

sem irregularidades. 

Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou 

elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos 

acessórios de colocação dos respectivos aparelhos. 

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de cortes, 

de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades 

perceptíveis. 

As paredes, devidamente emboçadas, serão suficientemente molhadas com mangueira, no 

momento do assentamento das cerâmicas. Será insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos 

jatos de água, contida em pequenos recipientes, conforme prática usual. 

Para o assentamento das peças, tendo em vista a plasticidade adequada, deverá ser utilizada 

argamassa pré-fabricadas, conforme especificidade do local de instalação. A argamassa de assentamento 

deverá ser executada/lançada na peça e no emboço. 

As juntas terão espessura conforme especificação do fabricante. Caso o fabricante dê opção entre 

valor mínimo e máximo, o valor adotado deverá ser o mínimo. 

Todas as sobras de material serão limpas, na medida em que os serviços sejam executados. Ao 

final dos trabalhos, o revestimento será limpo com auxílio de panos secos. 

Recebimento 

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que 

a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas 

regulares, de conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados o assentamento das placas e 

os arremates. Não será admitida a ocorrência de sons cavos decorrentes do assentamento incorreto da 

peça cerâmica.  

5.4 Pinturas 

Introdução 

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais: 

As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo 

a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas; 
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As superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 

Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 

devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; 

Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um 

intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa; 

Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não 

destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras. 

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 

Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

Separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros 

materiais; 

Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, 

sempre que necessário. 

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões 

mínimas de 0,50 x 1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Deverão ser 

usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas 

pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e 

aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, não poderá ter tintas escorridas, 

falhas ou marcas de pincéis. 

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e 

livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas 

dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de 

obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados 

materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto. Os trabalhos de pintura em 

locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade. 

A tinta empregada deverá ser de primeira linha e seguir as especificações de materiais DO 

CONTRATANTE, com o fito de se obter a padronização visual em todo o Estado. 

Materiais 

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do 

fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos.  

Processo Executivo 
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De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para o 

tipo de pintura a que serão submetidas. 

5.4.1 Preparação para pintura em alvenaria e teto (fundo selador) 

Após a cura da alvenaria e laje, limpe e elimine o pó e aplique o selador acrílico. 

A aplicação deverá ser com rolo de lã. 

A aplicação entre demãos deverá aguardar a quantidade de horas entre demãos indicada pelo 

fabricante. 

A diluição com água deverá ocorrer no percentual indicado pelo fabricante. 

5.4.2 Emassamento 

O reboco novo deverá ser lixado e ter o pó totalmente eliminado. Após a cura e secagem por, no 

mínimo, 30 dias, o selador acrílico deverá ser aplicado. Após secagem conforme fabricante. 

Deverá ser aplicada uma primeira demão, esperar a secagem, por no mínimo 12h, lixar 

adequadamente e aplicar nova demão, retirando todas as irregularidades, nivelando e corrigindo 

imperfeições. Esperar secar por 12 h e lixar novamente. 

5.4.3 Pintura em Paredes  

Antes de receber a pintura, as paredes, onde constar, deverão receber reboco, selador e 

emassamento com massa corrida acrílica.  

A pintura deverá ser realizada com tinta acrílica, acabamento semi-brilho, seguindo projeto 

arquitetônico. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverão seguir como referência a marca Coral primeira 

linha, executando no mínimo duas demãos, rendimento por embalagem (lata 18 L) 350 - 380 m² por demão. 

Diluição indicada pelo fabricante: 60% com água potável para todas as demãos, em superfícies seladas. 

5.4.4 Pintura no teto 

A superfície para recebimento da tinta deverá ser preparada com emassamento utilizando massa 

corrida PVA de primeira linha, perfeitamente nivelada e sem a presença de irregularidades pontuais, com 

recobrimento mínimo de duas demãos. 

Entre uma demão e outra utilizar lixa fina. Esperar um intervalo mínimo de 6 h entre as demãos. 

Lixar perfeitamente a última demão. 

Todas as superfícies que irão receber a pintura deverão estar previamente preparadas, limpas e 

livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer resíduos. Após a limpeza, as superfícies receberão uma 

demão de tinta primária ou seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do 

material a ser pintado. 
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A segunda demão só será aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo 

corretamente as recomendações do fabricante.  

5.4.5 Pintura das Esquadrias de Madeira  

As portas, marcos e alisares após o devido preparo da superfície, será aplicada uma demão de 

verniz acetinado, conforme projeto, na diluição indicada pelo fabricante.  

Após 24 horas, a superfície será lixada com lixa fina, espanando-se o pó e plicando-se outra demão 

do verniz. Repetir essa operação para a última demão. 

5.5 Forro de Gesso  

Fornecimento de material e serviço de colocação do forro de gesso em placas de 60x60cm ou placas 

acartonadas FGE (Aparafusados em perfilatos suspensos por pendurais) e FGA (Suspenso por 

pendurais). 

As placas de gesso serão de procedência conhecida e idônea e deverão se apresentar 

perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, 

de conformidade com as especificações de projeto. As peças serão isentas de defeitos, como trincas, 

fissuras, cantos quebrados, depressões e manchas. 

Deverão ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem 

contato com o solo, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, danos e outras condições 

prejudiciais. 

• seguir todos os detalhes previstos no projeto, locando as luminárias e os pontos de fixação dos 

pendurais para depois executar a colocação das placas. 

• as placas de 60x60cm são fixadas por um arame de aço preso a um pino fixo no teto. As placas 

possuem encaixes macho e fêmea nas laterais e após a colocação recebem o acabamento de uma massa 

de pó de gesso e água. 

• as placas de gesso acartonado são fixas sob perfis metálicos que são fixados na parede e no teto 

por parafusos. O acabamento é feito com massa de rejunte. 

Para a execução do forro de gesso deverão ser observados os seguintes itens: 

01. Leitura do projeto para verificar local de execução do forro e quais detalhes a serem feitos 

(sancas, negativos, rebaixos), caso existam; 

02. Marcação na laje de onde seriam feitos os furos para pendurar as placas (em alguns casos se 

dão “tiros” na laje com buchas expansivas ou com furadeira convencional) para isso a fiscalização deverá 

ser informada o tipo de fixação; 

03. Furação da laje nos locais marcados, colocação de bucha e gancho parafusável; 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Diretoria de Licitações e Contratos                                                                                                                                                                              65  

Examinado, aprovado e de acordo: 
  

Vinicius Bernardo Silva, OAB/MG 126.397                                                                 Juliano Cançado Dias, Ten Cel PM                            
Assessor Jurídico do GMG                                                                                                             Ordenador de Despesa 

04. Marcação do nível do forro nas paredes.  

05. Colocação do negativo. Junto às paredes é colocado um perfil de gesso acima do nível do forro, 

com a função de arremate visual, evitando que este encoste à alvenaria e que ocorram fissuras. Assim, o 

forro fica suspenso, preso apenas à laje pelos arames; 

06. Furação das placas de gesso. Na primeira placa são feitas quatro duplas de furos (uma em cada 

canto da placa), permitindo assim a estabilidade de nível da mesma quando pendurada. As demais placas 

apoiam-se nas anteriores, sendo necessária fazer apenas uma dupla de furos em cada uma delas. Entre 

os furos (localizados cerca de 1,5cm de distância um do outro) faz-se um sulco que alojará o arame de 

fixação, sendo depois recoberto com gesso; 

07. Colocação das placas de gesso. Prende-se um arame galvanizado no gancho preso à laje, 

passando-o pelos furos da placa de gesso e enrolando-o sobre si mesmo até obter o nível desejado para 

a placa. Após acertado o nível, passa-se para a instalação da próxima placa; 

08. União entre as placas. Após a instalação de algumas placas encaixadas, faz-se uma mistura 

com pó de gesso, água e fibra de sisal para passar nas emendas da parte superior das placas, 

conseguindo-se assim a união delas. Assim segue-se sucessivamente até a conclusão do forro. 

09. Nivelamento das juntas inferiores. Nas emendas da parte inferior é empregada pasta de gesso, 

cobrindo-se juntas e sulcos. Após a secagem, é feita a lixação e então é aplicada a pintura. Durante a 

lixação, as imperfeições na superfície são detectadas com auxílio de uma lâmpada acessa. 

As placas acartonadas com fixação FGE são as especificadas pela Contratante, caso contrário a 

fiscalização deverá ser informado para as devidas providencias.  

5.5.1 Forro de Gesso Estruturado 

O forro de gesso será constituído de chapas de gesso acartonado (1,20 x 2,40m), parafusadas em 

perfis de aço galvanizado longitudinais (60 cm) e no sentido transversal (240 cm), suspensos por pendurais 

rígidos (arame galvanizado) espaçados a cada 1,00 m e fixados na laje. 

No sentido longitudinal as placas deverão ser fixadas nas laterais e centro dos perfis metálicos. 

No sentido transversal as placas deverão se fixados na laterais e centro dos perfis metálicos. 

O forro deverá ser montado em perfis metálico (tabicas) fixados na parede por meio de parafusos e 

de tirantes chumbados no teto, onde são acoplados os reguladores (ou niveladores). O perfil metálico 

usado nesse caso é a tabica lisa. 

A estrutura é fixada na laje superior e nas paredes laterais por meio de guias, perfis, tirantes e 

suportes niveladores. O acabamento final e vedação das juntas são feitos com fitas apropriadas e massa 

especial para esse fim. Depois será executada pintura. 
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5.5.1.1 Pintura tinta PVA látex fosco para forro 

Ao longo das juntas entre as chapas de gesso deverá ser aplicada uma camada de massa corrida 

PVA de primeira linha. 

Depois colocar a fita especial para drywall sobre o eixo da junta, pressionando com uma espátula. 

Aplicar outra camada de massa corrida PVA de primeira linha, com desempenadeira, perfeitamente 

nivelada e sem a presença de irregularidades pontuais, apresentando acabamento uniforme. 

Todas as superfícies que irão receber a pintura deverão estar previamente preparadas, limpas e 

livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer resíduos. Após a limpeza, as superfícies receberão uma 

demão de tinta primária ou seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do 

material a ser pintado. 

A segunda demão só será aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo 

corretamente as recomendações do fabricante. 

6. PISOS 

6.1 Camada de Regularização Desempenada 

O contra piso de espessura de 3cm, deve estar devidamente regularizado/alinhado, com aditivo 

impermeabilizante, uniforme e com seu caimento de 2% para os ralos, regularizado e desempenado. 

Não serão admitidas falhas no caimento para os ralos. 

Cimento e areia média no traço volumétrico 1:3 

Deverão ser tomadas precauções no recobrimento das canalizações sob o piso e no 

esquadrejamento entre paredes e contra piso. 

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as 

Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas. 

Depois de executado o contra piso deverá ser realizado teste com água para verificar ser não haverá 

empoçamento. A água deverá escorrer para os ralos e não apresentar empoçamento em nenhum local. 

À argamassa de contra piso deverá ter adição de sika 01. 

Processo Executivo 

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples, com 

resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada deverá ser executada 

somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo.  

Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas às juntas plásticas, de modo a formar os painéis 

com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a camada de regularização de 
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cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A 

profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso.  Os caimentos deverão respeitar 

as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos 

pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução. 

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento da 

argamassa.  

Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó e alisadas (queima) 

com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o acabamento antiderrapante, após o desempeno 

das superfícies, deverá ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar 

na massa, formará uma textura quadriculada miúda. 

O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das superfícies. Se for prevista uma 

cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado à argamassa de regularização um corante 

adequado, como óxido de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto. 

Inspeção pela Contratada  

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito 

alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e 

caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto. 

6.2 Pisos Cerâmicos 

O piso cerâmico deverá apresentar as seguintes características: dimensão 40 x 40 cm ou superior, 

cor “gray”, resistência a abrasão classe PEI 5, absorção de água inferior a 6,0% (BIIa), resistência ao risco 

maior ou igual a 6,5, resistência do esmalte a manchas classe 4 (removível com produto de limpeza fraco, 

tipo detergentes convencionais), resistência ao ataque químico classe GB (resistência química média).  

Rejunte: próprio para cerâmica deve estar em harmonia com o piso, não sendo muito claro nem 

muito escuro. No assentamento, usar a dimensão de junta mínima especificada pelo fabricante para a 

cerâmica pretendida. A permeabilidade <1,0cm³, resistente a compressão >10Mpa, absorção de água por 

capilaridade <0,30g/cm². 

Os pisos cerâmicos serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidos, textura homogênea, 

compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro 

qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem 

rachaduras e dimensões perfeitamente regulares. 

Os produtos deverão possuir a marca de certificação do INMETRO. 

O armazenamento e o transporte das peças serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 

contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão empilhadas e agrupadas 
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por tipo e discriminação da área a que se destinam. Os rodapés e demais peças de acabamento e arremate 

serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os pisos. 

Processo executivo 

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao 

revestimento. Essa preparação deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de 

instalações embutidas. 

No caso de pisos sobre solo, a base será constituída por um lastro de concreto magro, com 

resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. As superfícies dos contrapisos serão 

ásperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos cerâmicos será iniciado após a conclusão das 

paredes e do forro ou teto da área de aplicação. Antes do assentamento, os contra pisos deverão ser 

limpos e lavados cuidadosamente.  

Os batentes deverão estar instalados e conferidos, com folga prevista para o assentamento da 

cerâmica. 

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a fixação, com 

argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da área de aplicação, nas 

cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada 

uniformemente com auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. Em 

seguida será iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em água limpa durante vinte e 

quatro horas. A disposição das peças deverá ser planejada em função das características da área de 

aplicação, a fim de diminuir o recorte das peças e acompanhar, tanto quanto possível, as eventuais juntas 

verticais do revestimento das paredes. Serão tomados cuidados especiais no caso de juntas de dilatação, 

soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferência, as peças recortadas serão assentadas 

com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros arremates. 

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e batendo-se 

levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, sem desníveis entre as 

peças. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a 

espessura não ultrapasse 1,5 mm. 

Quarenta e oito horas após o assentamento, deverá ser realizado o rejuntamento com a seguinte 

argamassa: Argamassa pré-fabricada para rejuntamento flexível em piso cerâmico, tipo II conforme NBR 

14.922 da ABNT, anti-fungo, composição cimento (cinza ou branco estrutural), agregados minerais, 

pigmentos inorgânicos, aditivos e polímeros. Características: permeabilidade <=1,0 cm³, resistência a 

compressão >= 10 Mpa, absorção de água por capilaridade <= 0,30 g/cm². 

Efetuada a limpeza da superfície, será vedado qualquer trânsito sobre o piso. A limpeza final do piso 

deverá ser realizada ao final dos serviços e obras, com uma solução de ácido muriático, diluído em água 
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na proporção de 1:10, de modo a não prejudicar ou remover o rejuntamento. 

Inspeção pela CONTRATADA  

A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito 

alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e 

caimentos para o escoamento das águas. Não será admitida a ocorrência de sons cavos decorrentes do 

assentamento incorreto da peça cerâmica. 

6.3 Pisos de Marmorite 

Piso em granitina polida moldada “in loco” constituída por cimento comum e pedras selecionadas 

em sacos de 40kg. 

  A composição do marmorite deverá ser de 85% em granitina branca paraná e 15% de granitina 

preto basalto, granulometria 0 (zero) grosso (as pedras deverão obrigatoriamente passar na peneira com 

malha de 3,7 x 3,7 mm e serem isentas de impurezas). Não serão aceitas pedras tipo bica corrida em 

hipótese alguma. 

 O traço para a Granitina: 

 180Kg de Granitina Branca;  

 27Kg de Granitina Preta;  

 2 Sc de Cimento; 

 50 a 60 litros de água; 

 Contra piso no traço de 1:3 e 10 a 20 litros de água. 

 As dimensões de quadrantes de subdivisão do piso deverão ser definidas na planta de paginação 

de piso, conforme melhor solução para cada projeto.  

 Os quadrantes serão delimitados por filetes plásticos na cor preta ou cinza, cor a ser definida 

posteriormente em projeto, de 27 mm de altura e 3 mm de espessura, instalados 5 mm no contra piso. 

 Os filetes deverão ser fixados no piso com rasgos executados com colher de pedreiro, deverá ser 

realizado sulcos no encontro dos filetes, na argamassa, para melhor adesão ao longo da junta. O piso, a 

colocação dos filetes e a escavação/sulco no entroncamento dos filetes deverão ser executados no mesmo 

dia. 

 A Granitina deverá ser executada até cinco dias após a finalização do contra piso. 

 O capeamento (fundição), na espessura de 22 mm de argamassa de cimento comum e o mármore 

triturado (granilha) na granulometria e proporção especificada e areia deverão ser recém misturada e bem 

batida. 
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 Sarrafear, nivelar e comprimir com rolo de 30 kg a 50 kg, excedendo a argamassa em 2 mm do 

nível definitivo, ou seja, o piso final deverá estar com no mínimo 20 mm. 

  A granitina deverá ter aplicação de duas a três demãos de selador acrílico com intervalos de 

secagem conforme fabricante. 

 A granitina deverá receber três demãos de cera de polímeros acrílicos com intervalos de secagem 

conforme fabricante.  

 O rodapé em granitina deverá ser executado com a mesma composição do piso, espessura 

mínima de 1 cm e altura 8 cm. 

Processo Executivo 

 Deverá ser executada a limpeza de poeira e quaisquer detritos da base. As junções dos filetes 

plásticos deverão ser rigorosamente limpas. 

 Molhar a base para reduzir a absorção de água da argamassa de contra piso.  

 Executar acabamento com desempenadeira de aço. 

 Será proibida a passagem sobre o piso, mesmo apoiada sobre tábuas, nas 24 h seguintes à sua 

fundição. 

 O revestimento precisa ser submetido à cura durante o período de 5 dias, no mínimo. 

 O primeiro polimento deverá ser feito à máquina com emprego de água e abrasivos de granulação 

nº 80, 120 e 220, aplicados progressivamente. 

 O desengrosso deverá ser feito com esmeril grão 24 ou 36, até ficar bem plano e bem visível a 

granitina e as juntas. 

 Após o primeiro polimento com abrasivo nº 80, os orifícios deverão ser escovados e bem lavados.  

 Serão verificados e corrigidos os orifícios, com massa de “estucamento”. 

 Após a secagem da massa de “estucamento”, não antes de 72 horas após a execução, 

devidamente curado, será realizado outro polimento, através de esmeril mais fino, nº 120 até desaparecer 

sombras e ficar bem vidrado. 

 O polimento do piso junto dos rodapés será realizado a seco, com máquina elétrica portátil. 

 O polimento final será feito à máquina, com emprego de água e abrasivo de grãos mais finos nº 

220. 

 O polimento dos rodapés e ressaltos deverá ser executado com máquina portátil e/ou 

manualmente. 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Diretoria de Licitações e Contratos                                                                                                                                                                              71  

Examinado, aprovado e de acordo: 
  

Vinicius Bernardo Silva, OAB/MG 126.397                                                                 Juliano Cançado Dias, Ten Cel PM                            
Assessor Jurídico do GMG                                                                                                             Ordenador de Despesa 

  Imediatamente após o polimento o marmorite deverá ter aplicação de duas a três demãos de 

selador acrílico com intervalos de secagem conforme fabricante. 

 A granitina deverá receber duas a três demãos de cera de polímeros acrílicos com intervalos de 

secagem conforme fabricante.  

 Ao final do polimento, após outra lavagem, será aplicada sobre o piso seco uma demão de óleo 

de linhaça para proteção por um prazo curto, se o piso for recebido bastante tempo após a conclusão. Se 

houver trânsito sobre o piso, a superfície deverá ser protegida com sacos de estopa e gesso em pasta. 

Esta proteção será retirada por ocasião da limpeza final e aplicada cera acrílica líquida incolor para entrega 

como última demão. 

Inspeção pela Contratada  

 A CONTRATADA deverá verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito 

nivelamento do piso e arremates. 

 O piso não deverá apresentar som cavo, principalmente próximo às juntas plásticas, apresenta-se 

integro e sem fissuras. 

7. COBERTURA 

Antes da colocação das telhas o engradamento existente deverá ser recuperado com troca de peças 

de madeira, fixação de novas peças tratamento da madeira e o que a fiscalização achar necessário para 

adequação da cobertura e instalação das telhas. A fiscalização deverá ser informada e para analisar as 

peças a serem trocadas. 

7.1 Telha Termo Acústico 

As telhas termos acústicas deverão observar a especificação descrita em projeto podendo ser 30mm 

ou 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. 

As chapas de aço galvalume deverão ter a seguinte composição: 55% de alumínio, 43,5% de zinco 

e 1,5% de silício, garantindo a durabilidade.  

As telhas deverão vir de fábrica preenchida com espuma rígida, devendo ser observado o processo 

de execução que deverá ser por injeção automática em linha de processo contínuo. Não será aceito outro 

processo diverso do descrito acima. 

A espuma deverá ser executada por processo de INJEÇÃO de poliol e isocianeto entre as telhas. 

Esses dois componentes líquidos transformam-se em uma espuma rígida e impermeável, que adere ao 

aço galvanizado da telha. Com essa injeção ocorre a polimerização e um entrelaçamento entre as células 

fechadas do poliuretano rígido e os cristais de fosfato, em forma de agulhas, o que transforma o conjunto 
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aço + espuma rígida em um bloco mecanicamente estruturado. 

O processo deverá ser de forma totalmente automática e contínua para que a injeção de espuma 

em alta pressão garanta perfeita homogeneidade e evitando bolhas no núcleo, sendo por mão de obra 

especializada.  

O trapézio deverá ser preenchido com a espuma regida de Poliuretano Expandido até o nível 

horizontal do alinhamento da telha. A parte inferior da telha abaixo do trapézio será uma linha 

contínua preenchida com poliuretano e fechamento com o revestimento inferior de acabamento.  

Não será aceito outro processo executivo de fabricação além do descrito acima, como:  colagem da 

espuma ou outro tipo de isolante nas telhas, independente se vier de fábrica ou for executada in-loco. 

Revestimento Superior: Poderá ser em Aço Galvalume AZM150 espessura técnica de 0,43mm 

(Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), Aço Pré-Pintado espessura técnica de 0,43mm 

ou 0,50mm ou chapa de alumínio pré-pintado espessura técnica de 0,50mm. Trapezoidal TP30, 

cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns) e pintura de acabamento em poliéster (18 a 22 microns) cor 

branco gelo (padrão RAL 9003).  

Núcleo da Telha em espuma regida de Poliuretano Expandido (PUR/PIR): espessura 30mm a 

50mm de acordo com especificado em projeto, Classe R1, tipo auto extinguível, com densidade média de 

38 a 42 Kg/m3 e tolerância descrita na norma ABNT-NBR 11949-9.Condutividade térmica: 0,028 

Kcal/h.m.°C. 

Revestimento Inferior: Poderá ser o mesmo do Revestimento superior ou em Filme de alumínio 

estuco fosco, #0,04mm. Caso se opte por revestimento em chapa de aço, o encontro das telhas deverá 

ter um travamento, encaixe macho-fêmea. 

O empilhamento poderá ser efetuado com as telhas na posição horizontal, ligeiramente inclinadas, 

com espaço suficiente para a ventilação entre as peças, de modo a evitar o contato das extremidades com 

o solo. As peças de acabamento e arremate serão armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente 

com as telhas. 

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

quantidade e protegidas contra danos. A fixação será feita com parafusos auto perfurante PB 12.1/4 – 

14 x 4” (ponta 04 - sem pintura) em aço galvanizado TCP4 DUH EPDM, com acabamento superficial 

Ecoseal e vedação dupla (duas arruelas com diâmetros distintos) arruela em AL Neobond. Arruela 

e parafuso deverão ser em peça única. Rebites, fitas adesivas em polietileno tipo Tacky-Tape 22,2mm 

na transversal e Tacky-Tape 9,5mm na longitudinal ou equivalente. Os acabamentos externos serão em 

cumeeiras externa trapezoidal (que deverá seguir a inclinação/angulação do telhado), rufos superiores 

dentados, acabamentos internos (cumeeira interna) em galvalume, acabamento trapezoidal com 

pingadeira, acabamento lateral com pingadeira e outros materiais que se fizerem necessários ao perfeito 
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funcionamento do sistema. Os parafusos deverão ser colocados na onda alta da telha garantindo a 

estanqueidade e ultrapassar até atingir a estrutura de sustentação. No encontro as telhas deverão ter 

parafusos de costura tipo PB1/4-14x7/8” P01 e arruela dupla de EPDM (duas arruelas com diâmetros 

distintos). Arruela e parafuso deverão ser em peça única. 

A última telha deverá ter pingadeira e a água não poderá ter contato com o núcleo.  

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. 

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.  

O traspasse transversal deverá ter uma transposição mínima de 25 cm com o uso da fita de vedação. 

Para garantir a estanqueidade das telhas serão colocadas fitas de vedação (conforme especificação 

acima) na extensão dos transpasse na transversal e na sobreposição longitudinal entre telhas, entre telhas 

e cumeeiras e entre telhas e acabamentos.  

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. 

A cumeeira deverá estar em perfeito alinhamento e declividade com a telha evitando-se aberturas. 

A fixação da cumeeira deverá ser executada junto com a telha não sendo aceito rebite e aberturas entre 

cumeeira e telha. 
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As exigências feitas pelo fabricante devem ser seguidas rigorosamente, modificações deverão ser 

conta quitadas ao Contratante.  

Telha de referência ISOESTE ou equivalente.  

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.  

7.2 Telha Cerâmica 

As telhas de barro serão de procedência conhecida e idônea, bem cozidas, textura homogênea, 

compactas, de coloração uniforme, isentas de rachaduras, ninhos ou qualquer material estranho. Deverão 

apresentar as bordas, saliências e os encaixes íntegros e regulares.  

As telhas serão em superfície esmaltada, produto semi-grês, não porosa, resistente ao 

envelhecimento, à descoloração e ao lascamento do esmalte. 

Devem apresentar absorção de água menor que 6%, resistência a ruptura superior a 650 kgf, sem 

gretagem. 

Sua resistência deverá estar dentro dos parâmetros de norma da ABNT.  

O armazenamento e o transporte das telhas serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 

contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais. As telhas serão estocadas em fileiras, 

apoiadas umas às outras, em local protegido, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. 

Se for necessário recortar ou furar a telha, para adequá-la aos cálculos da fiada, faça-o na parte 

superior, próximo à cumeeira, nunca na pingadeira. Evite recortar ou furar a telha sobre o telhado, pois o 

pó da argila pode impregnar na superfície, dificultando a limpeza. Para cortar a telha use máquinas 

convencionais tipo serra mármore com disco diamantado refrigerado à água.  

Caso se faça necessário o uso de parafusos para fixar as telhas individualmente, aconselhamos 

usar também massa de calefação ou silicone. 

As telhas deverão ser montadas conforme critérios do fabricante.  

Ao final dos trabalhos uma inspeção geral nas telhas deverá ser realizada a fim de detectar possíveis 

fissuras, empenamentos ou outras inadequações e efetuar a correção, caso necessário. 

Processo Executivo 
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Antes do início da colocação das telhas, o madeiramento deverá ser verificado quanto a eventuais 

ondulações e irregularidades. Se existentes, serão realizados os ajustes necessários. O assentamento 

das telhas será realizado em duas fases: a preliminar e a definitiva. Na fase preliminar, o ripamento será 

realizado tendo como referência a própria telha que será usada no telhado e as telhas serão simplesmente 

dispostas sobre a estrutura da cobertura. A segunda fase somente deverá ser iniciada após a instalação 

das peças de funilaria, a saber: calhas, rufos e águas furtadas. As telhas serão alinhadas com auxílio de 

réguas e linhas, partindo dos beirais em direção às cumeeiras. No encontro com as águas furtadas, 

cumeeiras e alvenarias, as telhas serão recortadas com precisão, de modo a alinhar os chanfros. 

As cumeeiras e espigões serão assentados com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 

1:3 chanfrada para dentro, de modo que fique protegida pela cumeeira evitando, assim, infiltração de água, 

quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A cumeeira deverá ser instalada de forma que a 

sua ponta mais fina fique oposta à predominância dos ventos.  

O assentamento das telhas formadas de capas e canal e as telhas de todos os beirais e oitões será 

realizado da mesma forma. 

Será vedado o trânsito sobre telhas úmidas. O trânsito sobre telhados concluídos e secos somente 

será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas. 

 O guia técnico de montagem do fabricante deverá ser rigorosamente seguido, observando 

inclinação mínima, vão livre máximo, balanço, avanço da calha e recobrimentos. 

Inspeção pela CONTRATADA  

 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. 

 A CONTRATADA deverá estar atenta a verificar os manuais de instrução de cada tipo de telha. 

8. RODAPÉ, PEITORIL E SOLEIRAS 

Deverá ser utilizado o granito cinza Corumbá polido, para composição das peças como soleiras e 

peitoril. 

Todas as peças deverão ser polidas em todas as faces aparentes.  

Os detalhes de instalação e acabamento das peças a serem executadas deverão ser realizados 

conforme projeto, assim como suas dimensões e espessuras. 

8.1 Rodapé em Granito e Cerâmico 

Deverá ser utilizado o Granito Cinza Corumbá polido, Granito Bege polido e peças cerâmicas para 

composição das peças devendo seguir o projeto arquitetônico. 
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Todas as peças deverão ser polidas em todas as faces aparentes.  

Os detalhes de acabamento das peças a serem executadas deverão ser realizados conforme projeto 

assim como suas dimensões e espessuras. 

8.2 Soleira em granito cinza Corumbá 

As soleiras deverão ser em Granito Cinza Corumbá polido e Granito Bege polido, espessura 20 mm, 

com previsão adequada para o local a que se destina, em conformidade com o nível do piso em cerâmica 

e com os batentes previamente instalados. 

9. DIVISÓRIAS, BANCADAS, RODABANCA E TESTEIRA EM GRANITO 

 Deverá ser utilizado o Granito cinza Corumbá polido, para composição das peças. 

 Não serão aceitas pedras em granito que apresentem trincas, veios ou manchas que 

comprometam a integridade funcional e visual das peças, estas deverão ter a tonalidade de acordo com 

sua nomenclatura. 

 Todas as peças deverão ser polidas em todas as faces aparentes.  

 As divisórias serão de 3cm engastada na parede e no piso. 

 As Bancadas deverão ser instaladas sobre perfis metálicos chumbados na alvenaria não 

aparentes. As peças em granito para bancadas e divisórias deverão estar engastadas 2cm para dentro da 

alvenaria e no piso conforme detalha de projeto. 

Os suportes metálicos que sustentarão as bancadas deverão ser lixados e pintados com esmalte 

sintético fosco cinza escuro, com acabamento na ponta de borracha e instalados a cada 70 cm. 

 As junções entre as divisórias deverão ser executadas com um adesivo estrutural à base de resina 

epóxi de alta aderência, de média viscosidade (fluído), bi componente e de pega normal especialmente 

formulado para ancoragens em geral e colagens tipo Sikadur. 

 Os detalhes de acabamento das peças a serem executadas deverão ser realizados conforme 

projeto, assim como suas dimensões e espessuras. 

 Para instalação da borda bancada e roda banca deverão ser executados conforme detalhe de 

projeto. 

10. METAIS 

10.1 Válvula de descarga econômica  

 Válvula ecologicamente correta, com mecanismo interno apropriado para duas opções de 

descarga: 3 litros (dejetos líquidos) e completa 6litros (dejetos sólidos): descarga rápida e descarga total. 

Na descarga de 3 litros (botão menor), o volume é limitado, mesmo quando o botão permanece 

pressionado.  Todos os acessórios deverão estar de acordo com as instruções do fabricante para 
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instalação. 

 O mecanismo interno deverá limitar o ciclo de descarga. 

 Acionamento com um leve toque.  

 Registro integrado para regulagem de vazão e manutenção. Garantia mínima do produto de 10 

anos.  

 O acabamento deverá ser apropriado para a válvula adquirida, acabamento cromado.  

10.2 Torneira temporizadora  

  Torneira temporizadora, de mesa, com acionamento hidromecânico com leve pressão 

manual, automática, de mesa, com regulador de vazão, arejador embutido, comprimento mínimo do eixo 

do ponto de instalação da torneira ao eixo de saída de água da mesma, maior ou igual a 100 mm, inclinação 

em 30º do eixo do ponto de instalação para a cuba, acabamento cromado com alta resistência a corrosão 

e riscos, atendendo a NBR-13713 da ABNT. Fechamento em 6 segundos.  Composição: ligas de 

cobre, elastômeros, plástico de engenharia e aço inoxidável.  

 Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa Docol Presmatic 110 ou equivalente. 

10.3 Torneira temporizadora para atender pessoas com mobilidade reduzida  

 Torneira temporizadora, com acionamento hidromecânico com leve pressão manual na alavanca, 

em formato de T, automática, fechamento em 06 segundos, com arejador embutido, comprimento mínimo 

do eixo do ponto de instalação da torneira ao eixo de saída de água da mesma, maior ou igual a 101 mm, 

acabamento cromado com alta resistência a corrosão e riscos, atendendo a NBR-13713 da ABNT. 

Garantia mínima 10 anos.  

Composição: ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia e aço inoxidável.  

Modelo de referência: Torneira para lavatório de mesa, Docol Pressmatic Benefit 

10.4 Torneira para pia de aço inox 

Torneira com saída lateral, com acionamento pelo sistema de alavanca, com tubo e arejadores 

articuláveis, acabamento cromado, 10 anos de garantia. Modelo de referência: Torneira de bancada linha 

Pratika da Fabrimar.  

10.5 Saboneteira dispensador  

Dispensador de mesa, para sabonete líquido acabamento cromado biníquel de alta durabilidade e 

resistência à corrosão, acionamento hidromecânico por leve pressão manual, aproximadamente 1ml por 

ciclo, garantia mínima de 10 anos. Modelo de Referência: dispensador Docol Pressmatic cod 17200006 

ou equivalente. Instalar ao lado de cada torneira, com saída de sabão caindo dentro do bojo. 
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10.6 Barras de apoio  

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitários e vestiários devem suportar a resistência a um 

esforço mínimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter diâmetro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar firmemente 

fixadas em paredes ou divisórias a uma distância mínima destas de 4 cm da face interna da barra. Suas 

extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter desenvolvimento contínuo até o ponto 

de fixação com formato recurvado. Quando necessários, os suportes intermediários de fixação devem 

estar sob a área de empunhadura, garantindo a continuidade de deslocamento das mãos. O comprimento 

e a altura de fixação são determinados em função de sua utilização, conforme NBR 9050, itens 7.3.1.2, 

7.3.4.4, 7.3.5.4, 7.3.6.4, 7.3.7.4 e 7.4.3.1  

Deverão ser executadas em aço inoxidável 304 polido, tubo redondo, diâmetro 31,75 mm, parede 

com espessura de 1,5 mm e seus elementos de fixação e instalação devem ser de material resistente à 

corrosão, e com aderência, conforme ABNT NBR 10283 e ABNT NBR 11003.  

Os parafusos para fixação deverão ser de alta resistência em aço inoxidável 304 na medida 

6x45mm, cabeça sextavada e com rosca soberba e bucha 8.  

Após fixação das barras deverá ser realizado teste a base de força para verificação da integridade 

da instalação. Caso a barra não esteja bem fixada, mesmo após aperto do parafuso sextavado, será 

necessário reforçar a alvenaria.  

10.6.1 Barras de apoio retas para bacias sanitárias  

Deverão ser fixadas barras de apoio horizontais retas junto à bacia sanitária, na lateral e no fundo, 

com comprimento mínimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos pelos eixos de fixação).  

A distância entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40 m, estando esta 

posicionada a uma distância mínima de 0,50 m da borda frontal da bacia.  

A barra da parede do fundo deve estar a uma distância máxima de 0,11 m da sua face externa à 

parede e estender-se no mínimo 0,30 m além do eixo da bacia, em direção à parede lateral, conforme 

NBR 9050.  

10.7 Sifão cromado para lavatório  

O sifão a ser instalado deverá ser regulável, em ligas de cobre, cromado, possuindo formato que 

permita selo hídrico, caneca de limpeza roscável. 

O fabricante deverá fornecer garantia de durabilidade nas mais severas condições de uso, 

garantindo que o material utilizado é de alta qualidade e resistência. 

Marca de referência: Esteves ou equivalente 
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10.8 Chuveiro elétrico  

O chuveiro a ser instalado deverá possuir, no mínimo, três temperaturas, vazão uniforme, ser 

compatível com aquecedores solares, pressão de funcionamento entre 10 e 400 KPa (1 e 40 mca) e 

potência mínima de 4600 Watts. Garantia mínima de 01 ano.  

10.9 Cano para chuveiro  

O cano para chuveiro deverá ser em material termoplástico, possuir compartimento para abrigar a 

fiação, e ter comprimento mínimo de 30 cm.  

10.10 Tubo de ligação de água ajustável para vaso sanitário 

O tubo de ligação deverá ser em metal cromado, com canopla metálica e vedação para vaso 

sanitário feito pelo anel “o’ring”, ajustável e garantia de 10 anos. Dimensões 1.1/2” x 30 cm. 

10.11 Cabide metálico cromado  

Deverá ser instalado cabide em metal cromado, em 03 formatos cilíndricos, seguindo detalhe de 

projeto. 

Será composto por base cilíndrica, 44 mm, 20 mm de altura, corpo e acabamento cilíndricos, 37 

mm, totalizando 57 mm. 

O cabide deverá ser instalado com parafuso e porca cega, no granito, lado contrário à abertura das 

portas, altura de 1,60m e a 30 cm da divisória. 

10.12 Ducha Higiênica  

Ducha flexível de 120 cm em ligas de cobre, elastômeros, suportando água fria ou quente até 40°C, 

com garantia de 12 anos, ¼ de abertura e volante anatômico. Pressão máxima de 40 metros de coluna 

d'água. 

10.13 Cuba de Aço Inox 

Cuba de embutir em aço inox 430, dimensões e profundidade determinada em projeto, espessura 

de 0,5mm acabamento polido. Com válvula Franke ou equivalente.  

10.14 Ligações flexíveis 

As ligações deverão ser fabricadas dentro dos padrões exigidos pelas normas ABNT, em latão 

reforçado para água fria e atenderem às mais severas condições de trabalho de altas pressões, 

temperaturas e solicitações mecânicas.  

10.15 Registro de gaveta com acabamento em cruzeta anatômica cromada 

O registro de gaveta deverá possuir dupla vedação no eixo, garantindo durabilidade contra 

vazamentos, o sistema de acionamento deverá ser rotativo e o sistema de vedação deverá ser metal com 
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metal. 

Os parafusos para a fixação deverão ser do tipo central. 

10.16 Registro de pressão com acabamento em cruzeta anatômica cromada 

O registro de pressão deverá possuir tripla vedação “o’ring” ao longo do eixo, proporcionando maior 

durabilidade contra vazamentos, o sistema de acionamento deverá ser rotativo e o sistema de vedação 

deverá ser em borracha nitrílica, segurança contra vazamentos. 

Os parafusos para a fixação deverão ser do tipo central. 

10.17 Bebedouro de pressão 

Deverá ser instalado bebedouros que servirão água gelada 80 pessoas por hora; sendo ideais para 

indústrias, escritórios, escolas, clínicas e clubes. 

O aparelho deverá apresentar possuir o selo do Inmetro, gás R 134a, depósito de água em aço inox 

(próprio para alimentos), isolado com eps, com serpentina de cobre externa e dreno de limpeza; torneira 

(copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d’água; ralo sifonado; tampo em aço inox polido; 

moto-compressor econômico e silencioso; gabinete em chapa de aço inox; controle automático da 

temperatura da água; 

Filtro de água com carvão ativado impregnado com prata: impede a proliferação de micro-

organismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro. 

 Inspeção pela Contratada  

Compete a CONTRATADA, realizar as devidas regulagens do aparelho, com auxílio do fornecedor, 

caso necessário. 

Deverão ser realizadas as ligações com engates flexíveis e a ligação ao esgoto deverá ser 

totalmente hermética. 

11. LOUÇAS DE BANHEIRO 

11.1 Vaso em louça convencional  

O vaso sanitário deverá ser em louça branca e a água no momento da descarga deverá sair por 

furos contidos em toda a borda do vaso sanitário, limpando as paredes internas da porcelana.  

A borda deverá ser ovalada, garantindo o conforto do usuário.  

O consumo por acionamento da descarga deverá ser menor que 6 litros.  

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 que eventuais odores de esgoto possam ser eliminados, dispensando o 
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uso de bolsa plástica.  

O tubo de ligação deverá ser em metal cromado, com canopla metálica e vedação para vaso 

sanitário feito pelo anel o’ring, ajustável e garantia de 10 anos. Dimensões 1.1/2” x 30 cm. 

Bacia de Referencia linha Azaléia da Celite ou equivalente 

11.2 Vaso em louça para atender pessoas com mobilidade reduzida  

O vaso sanitário deverá ser em louça branca e a água no momento da descarga deverá sair por 

furos contidos em toda a borda do vaso sanitário, limpando as paredes internas da porcelana.  

A borda deverá ser ovalada, garantindo o conforto do usuário.  

O consumo por acionamento da descarga deverá ser menor que 6 litros.  

O vaso sanitário deverá ter altura de 44 cm. Não será admitido complemento com sóculo.  

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 que eventuais odores de esgoto possam ser eliminados, dispensando o 

uso de bolsa plástica.  

O tubo de ligação deverá ser em metal cromado, com canopla metálica e vedação para vaso 

sanitário feito pelo anel o’ring, ajustável e garantia de 10 anos. Dimensões 1.1/2” x 30 cm. 

Referência bacia Deca, linha conforto Vogue Plus ou equivalente, sem abertura 

11.3 Cuba de embutir oval  

A cuba a ser instalada na peça de granito deverá ser em louça branca, dimensão interna mínima de 

44x33 cm e altura 16 cm. 

A válvula de escoamento deverá ser em metal e possuir tampa. 

O sifão deverá ser em metal cromado e sua saída de acordo com a tubulação de espera especificada 

em projeto. 

11.4 Lavatório de canto suspenso com mesa  

O lavatório deverá ser de louça branca, canto de apoio com encaixes perfeitos para a alvenaria, tipo 

triangular, comprimento das laterais mínimo de 38,5 cm. A cuba deverá ser redonda, com diâmetro mínimo 

de 34 cm. Referência: 4013 M Celite ou equivalente. 

11.5 Saboneteira de louça 

Em todos os Box com chuveiro deverá ter saboneteira de embutir na alvenaria, em louça na cor 

branca. Modelo de referência 72622 Celite ou equivalente. Instalar com altura de 130cm do piso acabado, 
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distante 15 cm do eixo do registro de pressão, à direita do eixo. 

12. ACESSÓRIOS DE BANHEIRO 

12.1 Acessórios para vaso sanitário comuns (assento e tampa)  

Deverá ser instalado assento e tampa para vaso sanitário compatível com a louça adquirida.  

O assento deverá ser em poliuretano expandido e tampa em polipropileno.  

Fixação com elementos que possibilitam ajuste em todas as direções.  

Esse produto deverá possuir proteção contra fungos e bactérias.  

12.2 Toalheiros  

O toalheiro deverá ser interfolhas de 2 ou 3 dobras, em ABS de alta resistência e durabilidade, na 

cor branca, fechamento em chave e kit para fixação com buchas e parafusos, dimensões 23 x23 x12 cm. 

Altura e posição indicado no projeto arquitetônico. 

12.3 Papeleira para papel higiênico  

A papeleira deverá ser de rolo em ABS de alta resistência e durabilidade, na cor branca, de 300 m, 

dimensões 30x27,5x13,5, fixação com buchas e parafusos em altura e posição conforme projeto 

arquitetônico.  

12.4 Saboneteiras para sabonete líquido  

Dispenser para sabonete líquido com dosador para assepsia das mãos, fabricada com plástico ABS 

de alta resistência e durabilidade, na cor branca, para refil de 800 ml. A instalação deverá ser feita com 

parafusos, conforme posição e altura indicadas no projeto arquitetônico ou em sua falta levar ao 

conhecimento do responsável pela fiscalização.  

Inspeção pela Contratada  

Compete a CONTRATADA, realizar os devidos testes para o perfeito funcionamento do sistema. 

Caso seja necessário a CONTRATADA deverá acionar a empresa para realizar as devidas 

regulagens. 

 

13. ESPELHOS 

O espelho a ser instalado deverá ser nacional de 4 mm. 

O seu entorno deverá ser preenchido com silicone para vedar a entrada de umidade. 

Deverá ser aparafusado com parafusos tipo finessom. 

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que se 
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destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverão 

obedecer aos requisitos da NBR 11706. 

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e trincas, 

utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas. 

Os componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes 

hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerão com as etiquetas 

de fábrica, até a instalação e inspeção da CONTRATADA. 

Os espelhos serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de 

medidas realizadas pelo fornecedor, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocação.  

As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades. 

Os espelhos deverão ser fixados com parafuso tipo finesson seguindo especificação e dimensão de 

projetos. 

14. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Materiais e Equipamentos 

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no local da obra por 

processo visual, podendo, entretanto, ser feita na fábrica ou em laboratório, por meio de ensaios, a critério 

do Contratante. 

Neste caso, o fornecedor deverá avisar com antecedência a data em que a inspeção poderá ser 

realizada. 

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá conferir a discriminação 

constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que deverá estar de 

acordo com as especificações de materiais, equipamentos e serviços. 

Caso algum material ou equipamento não atenda às condições do pedido de compra, deverá ser 

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

do cumprimento das atividades descritas a seguir: 

 Conferir as quantidades; 

 Verificar as condições dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado, sem trincas, 

sem amassamentos, pintados, embalados e outras; 

 Designar as áreas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em consideração 

os tipos de materiais, como segue: 

 Estocagem em local abrigado - materiais sujeitos à oxidação, peças miúdas, fios, luminárias, 

reatores, lâmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros; 
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 Estocagem ao tempo - peças galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos), cabos em 

bobinas e para uso externo ou subterrâneo. 

14.1 Processo Executivo 

14.1.1 Entrada e Medição de Energia 

Os serviços relacionados com a entrada de energia serão entregues completos, com a ligação 

definitiva à rede pública, em perfeito funcionamento e com a aprovação da concessionária de energia 

elétrica local. 

A execução da instalação de entrada de energia deverá obedecer aos padrões de concessionária 

de energia elétrica local. A Contratada terá a responsabilidade de manter com a concessionária os 

entendimentos necessários à aprovação da instalação e à ligação da energia elétrica. 

As emendas dos condutores serão efetuadas por conectores apropriados; as ligações às chaves 

serão feitas com a utilização de terminais de pressão ou compressão. 

Onde houver tráfego de veículos sobre a entrada subterrânea, deverão ser tomadas precauções 

para que a tubulação não seja danificada; as caixas de passagem de rede deverão ter tampas de ferro 

fundido, do tipo pesado. 

14.1.2 Instalação de Eletrodutos 

Corte 

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme 

disposição da NBR 5410. 

Dobramento 

Não serão permitidos, em uma única curva, ângulos maiores que 90º, conforme NBR 5410. O 

número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90º ou equivalente a 270º, conforme 

disposição da NBR 5410. 

O curvamento dos eletrodutos metálicos deverá ser executado a frio, sem enrugamento, 

amassaduras, avarias do revestimento ou redução do diâmetro interno. 

O curvamento dos eletrodutos em PVC deverá ser executado adotando os seguintes procedimentos: 

 Cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar 

e abrir roscas nas duas extremidades; 

 Vedar uma das extremidades por meio de um tampão rosqueado, de ferro, provido de punho de 

madeira para auxiliar o manuseio da peça, e preencher a seguir o eletroduto com areia e serragem; após 
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adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na peça, vedar a outra extremidade com um 

tampão idêntico ao primeiro; 

 Mergulhar a peça em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140ºC, por tempo suficiente que 

permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do líquido serão os estritamente 

necessários à operação; 

 Retirar em seguida a peça aquecida da cuba e procurar encaixá-la num molde de madeira tipo 

meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual ao da curva desejada, 

cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o resfriamento da peça deve ser natural. 

Roscas 

As roscas deverão ser executadas segundo o disposto na NBR 6414. O corte deverá ser feito 

aplicando as ferramentas na sequência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo. 

O rosqueamento deverá abranger, no mínimo, cinco fios completos de rosca. Após a execução das 

roscas, as extremidades deverão ser limpas com escova de aço e escareadas para a eliminação de 

rebarbas. 

Os eletrodutos ou acessórios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios 

cortados deverão ser rejeitados, mesmo que a falha não se situe na faixa de aperto. 

Conexões e Tampões 

As emendas dos eletrodutos só serão permitidas com o emprego de conexões apropriadas, tais 

como luvas ou outras peças que assegurem a regularidade da superfície interna, bem como a continuidade 

elétrica. Serão utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão, 

sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema. 

Durante a execução e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e 

conduletes deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser 

removidas antes da colocação da fiação. Nos eletrodutos de reserva, após a limpeza das roscas, deverão 

ser colocados tampões adequados em ambas as extremidades, com sondas constituídas de fios de aço 

galvanizado16 AWG. 

Os eletrodutos metálicos, incluindo as caixas de chapa, deverão formar um sistema de aterramento 

contínuo. Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados com declividade mínima de 0,5 %, entre 

poços de inspeção, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os eletrodutos serão 

instalados em envelopes de concreto, com face superior situada, no mínimo, 1 m abaixo do nível do solo. 

Os eletrodutos embutidos nas lajes serão colocados sobre os vergalhões da armadura inferior. 

Todas as aberturas e bocas dos dutos serão fechadas para impedir a penetração de nata de cimento 

durante a colocação do concreto nas formas. Os eletrodutos nas peças estruturais de concreto armado 
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serão posicionados de modo a não suportarem esforços não previstos, conforme disposição da NBR 5410. 

Nas juntas de dilatação, a tubulação será seccionada e receberá caixas de passagens, uma de cada 

lado das juntas. Em uma das caixas, o duto não será fixado, permanecendo livre. Outros recursos poderão 

ser utilizados, como por exemplo a utilização de uma luva sem rosca do mesmo material do duto para 

permitir o seu livre deslizamento. 

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serão montados antes de serem executados os 

revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serão fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas 

rosqueadas. Após a instalação, deverá ser feita verificação e limpeza dos eletrodutos por meio de mandris 

passando de ponta a ponta, com diâmetro aproximadamente 5 mm menor que o diâmetro interno do 

eletroduto. 

14.1.3 Caixas e Conduletes 

Deverão ser utilizadas caixas: 

Nos pontos de entrada e saída dos condutores; 

Nos pontos de emenda ou derivação dos condutores; 

Nos pontos de instalação de aparelhos ou dispositivos; 

Nas divisões dos eletrodutos; 

Em cada trecho contínuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a passagem ou 

substituição de condutores. 

Poderão ser usados conduletes: 

Nos pontos de entrada e saída dos condutores na tubulação; 

Nas divisões dos eletrodutos. 

Nas redes de distribuição, a utilização de caixas será efetuada da seguinte forma, quando não 

indicadas nas especificações ou no projeto: 

Octogonais de fundo móvel, nas lajes, para pontos de luz; 

Octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados paralelos, nos extremos dos ramais 

de distribuição; 

Retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou interruptores em 

número igual ou inferior a 3; 

Quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou para conjunto 

de tomadas e interruptores em número superior a 3. 
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As caixas a serem embutidas nas lajes deverão ficar firmemente fixadas à formas. Somente poderão 

ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligação de eletrodutos. As caixas 

embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria; serão niveladas e aprumadas de modo 

a não provocar excessiva profundidade depois do revestimento. 

As caixas deverão ser fixadas de modo firme e permanente às paredes, presas a pontos dos 

condutos por meio de arruelas de fixação e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligação perfeita e 

de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverão também ser providas de 

tampas apropriadas, com espaço suficiente para que os condutores e suas emendas caibam folgadamente 

dentro das caixas depois de colocadas as tampas. 

As caixas com interruptores e tomadas deverão ser fechadas por espelhos, que completem a 

montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100x50 mm (4"x2") serão 

montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso. 

As caixas com equipamentos, para instalação aparente, deverão seguir as indicações de projeto. 

As caixas de arandelas e de tomadas altas serão instaladas de acordo com as indicações do projeto, ou, 

se este for omisso, em posição adequada, a critério da Fiscalização. As diferentes caixas de uma mesma 

sala serão perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu conjunto. 

14.1.4 Enfiação 

Só poderão ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou mais e que tenham 

proteção resistente à abrasão. 

A enfiação só poderá ser executada após a conclusão dos seguintes serviços: 

 Telhado ou impermeabilização de cobertura; 

 Revestimento de argamassa; 

 Colocação de portas, janelas e vedação que impeça a penetração de chuva; 

 Pavimentação que leve argamassa. 

Antes da enfiação, os eletrodutos deverão ser secos com estopa e limpos pela passagem de bucha 

embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiação, poderão ser usados lubrificantes como 

talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiação poderão ser usados fios ou fitas metálicas. 

As emendas de condutores somente poderão ser feitas nas caixas, não sendo permitida a enfiação 

de condutores emendados, conforme disposição da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivações 

deverá ter, no mínimo, características equivalentes às dos condutores utilizados. 

A enfiação será feita com o menor número possível de emendas, caso em que deverão ser seguidas 

as prescrições abaixo: 
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 Limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas; 

 Para circuitos de tensão entre fases inferior a 240V, isolar as emendas com fita solante 

formar espessura igual ou superior à do isolamento normal do condutor; 

 Executar todas as emendas dentro das caixas. 

Nas tubulações de pisos, somente iniciar a enfiação após o seu acabamento. Todos os condutores 

de um mesmo circuito deverão ser instalados no mesmo eletroduto. 

Condutores em trechos verticais longos deverão ser suportados na extremidade superior do 

eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificação do isolamento na saída do eletroduto, 

e não aplicar esforços nos terminais. 

14.1.5 Cabos 

Instalação de Cabos 

Os condutores deverão ser identificados com o código do circuito por meio de indicadores, 

firmemente presos a estes, em caixas de junção, chaves e onde mais se faça necessário. 

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serão feitas com conectores de pressão ou luvas de aperto 

ou compressão. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverão ser revestidas com fita 

de borracha moldável até se obter uma superfície uniforme, sobre a qual serão aplicadas, em meia 

sobreposição, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposição do isolamento deverá ser igual 

ou superior à camada isolante do condutor. 

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverão ser executadas conforme 

recomendações do fabricante. 

Circuito de áudio, radiofrequência e de computação deverão ser afastados de circuitos de força, 

tendo em vista a ocorrência de indução, de acordo com os padrões aplicáveis a cada classe de ruído. As 

extremidades dos condutores, nos cabos, não deverão ser expostas à umidade do ar ambiente, exceto 

pelo espaço de tempo estritamente necessário à execução de emendas, junções ou terminais. 

Instalação de Cabos em Dutos e Eletrodutos 

A enfiação de cabos deverá ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar 

comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para 

facilitar a enfiação, se necessário, deverá ser adequado à finalidade e compatível com o tipo de isolamento 

dos condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra, porém, não será 

permitido o emprego de graxas.  

Emendas ou derivações de condutores só serão aprovadas em caixas de junção. Não serão 

permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos. 
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As ligações de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer aos seguintes 

critérios: 

 Cabos e cordões flexíveis, de bitola igual ou menor que 4 mm², terão as pontas dos 

condutores previamente endurecidas com soldas de estanho; 

 Condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados, sem solda, por 

conectores de pressão ou terminais de aperto. 

14.1.6 Montagem de Quadros de Distribuição 

Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e ser nivelados e 

aprumados. Os diversos quadros de uma área deverão ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma 

a apresentar conjunto ordenado. 

Os quadros para montagem aparente deverão ser fixados às paredes ou sobre base no piso, através 

de chumbadores, em quantidades e dimensões necessárias à sua perfeita fixação. 

A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e arruelas roscadas.  

14.1.6 Luminárias, reatores e lâmpadas 

Serão instaladas luminárias de embutir e sobrepor conforme disposição existente no projeto elétrico. 

 Luminária de embutir, para duas lâmpadas led tubulares 1200mm e 600mm sem aletas corpo em 

chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento, 

soquetes antivibratórios ref. Ce 1054 – carolino ou equivalente 

 Luminária de sobrepor, para duas lâmpadas led tubulares 1200mm e 600mm sem aletas corpo em 

chapa de aço com pintura eletrostática na cor branca, refletor em alumínio anodizado de alto rendimento, 

soquetes antivibratórios ref. Cs 1654 – carolino ou equivalente 

 Deverá ser efetuada a ligação dos reatores às luminárias observando as orientações no verso do 

reator para não ocorrer ligação inadequada, inviabilizando a vida útil do conjunto (luminária, reator e 

lâmpadas). 

14.2 Recebimento 

14.2.1 Generalidades 

O recebimento das instalações elétricas estará condicionado à aprovação dos materiais, dos 

equipamentos e da execução dos serviços pela Fiscalização. Além disso, as instalações elétricas somente 

poderão ser recebidas quando entregues em perfeitas condições de funcionamento, comprovadas pela 

Fiscalização e ligadas à rede de concessionária de energia local. 

As instalações elétricas só poderão ser executadas com material e equipamentos examinados e 

aprovados pela Fiscalização. A execução deverá ser inspecionada durante todas as fases de execução, 
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bem como após a conclusão, para comprovar o cumprimento das exigências do contrato e desta Prática. 

Eventuais alterações em relação ao projeto somente poderão ser aceitas se aprovadas pela 

Fiscalização e notificadas ao autor do projeto. A aprovação acima referida não isentará a Contratada de 

sua responsabilidade. 

14.2.2 Verificação Final das Instalações 

A Fiscalização efetuará a inspeção de recebimento das instalações, conforme prescrição do capítulo 

7 da NBR 5410. Serão examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se 

refere às especificações e perfeito estado. 

Será conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram colocados no 

mesmo eletroduto. Será verificado o sistema de iluminação e tomadas no que se refere a localização, 

fixações, acendimentos das lâmpadas e energização das tomadas. 

Serão verificados os quadros de distribuição quanto à operação dos disjuntores, aperto dos 

terminais dos condutores, proteção contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com 

carga total; também serão conferidas as etiquetas de identificação dos circuitos, a placa de identificação 

do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do 

trinco e fechadura. 

Será examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu 

sentido de rotação e as condições de ajuste dos dispositivos de proteção. Serão verificados a instalação 

dos pára-raios, as conexões das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos cabos de descida 

e suas conexões com a rede de terra. 

Será examinada a rede de terra para verificação do aperto das conexões, quando acessíveis, sendo 

feita a medição da resistência de aterramento. Será examinada a montagem da subestação para verificar: 

 Fixação dos equipamentos; 

 Espaçamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra; 

 condições e ajustes dos dispositivos de proteção; 

 Existência de esquemas, placas de advertência de perigo, proibição de entrada a pessoas 

não autorizadas e outros avisos; 

 Aperto das conexões dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento; 

 Operação mecânica e funcionamento dos intertravamentos mecânicos e elétricos; 

 Facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura. 
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15. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

Materiais e Equipamentos 

Item Instalação elétrica. 

Processo Executivo 

Cabo de Entrada 

A rede telefônica interna e de entrada da edificação, compreendendo a tubulação, o cabeamento, a 

fiação e a instalação de tomadas, deverá ser executada sob responsabilidade da Contratada, de 

conformidade com as recomendações estabelecidas em Normas. 

Rede de Tubulação 

Os dutos somente poderão ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se 

cuidadosamente as rebarbas deixadas nas operações de corte ou de abertura de novas roscas. A 

extremidade dos dutos quer sejam internos ou externos, embutidos ou não, serão protegidas por buchas. 

Antes da confecção de emendas, verificar-se-á se os dutos e luvas estão limpos. O aperto entre os 

dutos e a luva far-se-á com auxílio de uma chave para tubo, até que as pontas se toquem no interior da 

luva. 

No caso de dutos de PVC rígido, estes serão emendados através de luvas atarraxadas em ambas 

as extremidades a serem conectadas. Estas serão introduzidas na luva até se tocarem, para assegurar a 

continuidade interna da instalação. 

Os dutos, sempre que possível, serão assentados em linha reta. Não poderão ser feitas curvas nos 

tubos rígidos, utilizando-se, quando necessário, curvas pré-fabricadas. As curvas serão de padrão 

comercial e escolhido de acordo com o diâmetro do duto empregado. 

Caixas de Passagem, Distribuição e Distribuição Geral 

Todas as caixas deverão situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de fácil acesso e em 

áreas de uso comum da edificação. Não poderão ser localizadas nas áreas fechadas de escadas. A fixação 

dos dutos nas caixas será feita por meio de arruelas e buchas de proteção. Os dutos não poderão ter 

saliências maiores que a altura da arruela mais a bucha de proteção. Quando da instalação de tubulação 

aparente, as caixas de passagem serão convenientemente fixadas na parede. 

Caixas de Saída 

 As caixas de saída (de parede) para rede de dados e voz serão instaladas nas alturas (em relação 

ao piso) recomendadas pelo projeto 

Rede de Cabos e Fios 
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Puxamento de Cabos e Fios 

 No puxamento de cabos e fios em dutos, não serão utilizados lubrificantes orgânicos; somente 

grafite ou talco.  

 Os cabos e fios serão puxados, de forma continua e lentamente, evitando esforços bruscos que 

possam danificá-los ou solta-los. 

Certificação da rede de cabeamento estruturado 

 A certificação do cabeamento é a garantia de que tudo está funcionando de acordo com as normas 

técnicas definidas pelos padrões nacionais e internacionais de instalação. 

 Para isso são utilizados certificadores de precisão que medem todas as características físicas e 

elétricas do cabo. Parâmetros como comprimento, resistência, largura de banda suportada e imunidade 

às interferências externas, são avaliados e registrados em um relatório de certificação por cabo da rede. 

 O relatório será emitido e entregue ao fiscal ao final dos trabalhos. 

Recebimento das Instalações 

 O recebimento das instalações será efetuado através da inspeção visual de todas as instalações 

e da comprovação da operação do sistema. A inspeção visual de todas as instalações será efetuada com 

o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços executados e a integridade de todo o material instalado. 

 Serão obrigatoriamente observados os seguintes aspectos, quando aplicados: 

Instalação e montagem dos componentes mecânicos, tais como eletrodutos, bandejas para cabos, 

braçadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos utilizados; 

Verificação da fiação e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuição e painéis, com o 

objetivo de verificar se os requisitos constantes desta Prática foram atendidos. 

 Para conhecimento de todas as particularidades dos serviços, objeto da presente especificação, a 

empresa proponente deve efetuar vistoria completa no local dos serviços, sendo de inteira 

responsabilidade da proponente os dados quantitativos e qualitativos coletados, não se aceitando 

alegações futuras de desconhecimento por erro ou imperícia no levantamento de campo executado pelo 

representante da proponente. 

 

16. INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA 

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, o Contratante poderá 

enviar um inspetor devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas 
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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. 

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 

Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o 

projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser 

executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra. 

Tubulações Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser 

recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso de 
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blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante 

nos rasgos com argamassa de cimento e areia. 

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro 

redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos 

estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser 

executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto. 

Tubulações Enterradas 

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

possível, conforme indicado no projeto. 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, conforme os detalhes do projeto. 

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. 

Meios de Ligação 

Tubulações de PVC 

Rosqueadas 

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

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. 

Tubulações de Polietileno e Conexões 

Para a execução das ligações dos tubos com as conexões rosqueadas de polietileno, dever-se-á: 

 Cortar o tubo perpendicularmente ao eixo longitudinal, com a utilização de cortador para tubo; 

 Introduzir a porca cônica e a seguir a garra cônica, mantendo-as próximas à extremidade do tubo; 

 Colocar o anel de vedação na extremidade do tubo; 

 Introduzir o tubo no corpo da conexão, verificando se o anel de vedação está na posição correta, 

pressionar a garra cônica até que o ressalto encoste no corpo da conexão e rosquear a porca cônica; 

 O aperto total da porca cônica nas conexões de diâmetro 20 e 32 mm deverá ser manual; nas 

conexões de diâmetros superiores utilizar chave cinta; 
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 As conexões deverão ter seu curso de aperto até encontrar forte resistência, ou pelas encostas 

da porca e conexão. 

Inspeção pela Contratada  

 Compete a CONTRATADA, antes de realizar os testes, mandar limpar toda a tubulação com 

descargas de água sucessivas e reenchê-la, deixando os pontos de água selecionados na amostragem, 

em condições de uso. 

 Antes do recebimento das tubulações embutidas e enterradas, deverão ser executados testes 

visando detectar eventuais vazamentos. 

Reservatórios de água 

 Todo reservatório deverá possuir registro de bóia e dispositivo para extravasão e limpeza, dotado 

de registro de manobra.  

 A saída dos extravasores deverão possuir proteção com tela de cobre malha fina para evitar a 

entrada de insetos no reservatório. 

 Essas diretrizes deverão ser executadas mesmo que no projeto não haja clareza nessas 

definições. 

Alimentação predial e barrilete 

 A tubulação que abastece o reservatório de água deverá conter registro de gaveta bruto antes do 

reservatório. 

 A tubulação do barrilete, após reservatório, que alimenta as prumadas de água fria, deverá ter 

registro de gaveta bruto. 

Alinhamento dos registros, válvulas e conexões ao acabamento da alvenaria 

 A CONTRATADA deverá primar para que as instalações dos registros, válvulas e conexões não 

fiquem enterrados ou salientes na alvenaria acabada. 

Água pluvial e esgoto 

 É terminantemente proibido o lançamento de água pluvial em caixas de esgoto e o lançamento do 

esgoto em caixas de água pluvial 

 A canalização de esgoto e canalização de água pluvial somente poderá cruzar a água fria em cota 

inferior. 

 Para ligação à rede pública, a CONTRATADA precisa requerer à concessionária com a devida 

antecedência, o pedido de dimensionamento, locação, profundidade e ligação dos coletores de esgoto. 

 As caixas de inspeção/passagem deverão ser em concreto pré-moldado quando autorizado pela 
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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.  

Execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido 

Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; 

Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo; 

Aplicar a pasta lubrificante TIGRE no anel e na ponta do tubo (NÃO USAR ÓLEO OU GRAXA, QUE 

PODERÃO ATACAR O ANEL DE BORRACHA; 

Fazer um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe; 

Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulações expostas 

e 2 mm para tubulações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo. 

Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta. 

Atualização dos projetos 

 A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem 

executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes 

da obra concluída. 

Teste em Tubulação não Pressurizada 

Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido. No ensaio 

com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 KPa (6 M.C.A.); 

a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido, o ar deverá 

ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35 Kpa (3,5 M.C.A.); a 

pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional. 

Após a instalação dos aparelhos sanitários, serão submetidos à prova de fumaça sob pressão 

mínima de 0,25 KPa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos. 

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 
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as juntas totalmente descobertas. 

Teste em Tubulação Pressurizada 

Nos casos em que houver tubulações pressurizadas na instalação, serão estas submetidas à prova 

com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em 

ponto algum da tubulação a menos de 1kg/cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6 horas, não 

devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento. 

Este teste será procedido na presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para 

revestimento. Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas. 

Após a conclusão dos serviços e obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação 

será posta em carga, e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado na 

presença da Fiscalização. 

16.1 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. 

 Não serão admitidas calhas amassadas, furadas, remendadas e que esteja empoçando água.  

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

 

16.2 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. 

 A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem 



 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Diretoria de Licitações e Contratos                                                                                                                                                                              99  

Examinado, aprovado e de acordo: 
  

Vinicius Bernardo Silva, OAB/MG 126.397                                                                 Juliano Cançado Dias, Ten Cel PM                            
Assessor Jurídico do GMG                                                                                                             Ordenador de Despesa 

executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes 

da obra concluída. 

17. INSTALAÇÃO DE CONDENSADORES DE AR 

17.1 Aparelhos tipo split 

 Os condicionadores de ar serão do tipo split hi wall e piso-teto (conforme especificado) com 

capacidade de refrigeração a frio e filtro de fibra eletrostático com carvão ativado deverão ser instalados 

conforme projeto elétrico e planilha. Os Btus vão depender da sala, devendo seguir projeto.  O 

fornecimento e a instalação deverão ser completos deixando o aparelho funcionado devidamente. 

 As tubulações de dreno e outras que se fizerem necessário passarão por chanfros em drywall 

conforme projeto arquitetônico.  

 As condensadoras deverão ser colocadas na área externa devendo ser fixadas nas paredes e não 

no piso para não danificar a manda de impermeabilização existente. 

 A instalação das evaporadoras e condensadoras deverá ser acompanhada por especialista do 

ramo da atividade. 

 Os serviços deverão ser executados rigorosamente conforme o layout, instruções e as 

especificações apresentadas, no entanto, a indicação do local para abrigar as condensadoras deverá ser 

confirmada pelo instalador, de acordo com a distância a ser percorrida pela tubulação de cobre, o devido 

diâmetro da tubulação e as distâncias necessárias entre as condensadoras. 

 Deverá ser verificado se os disjuntores instalados estão de acordo com o especificado pelo 

fabricante do equipamento. 

 A instalação dos equipamentos deverá seguir rigorosamente as instruções do fabricante. 

 Os testes solicitados nas instruções do fabricante deverão ser rigorosamente seguidos, sendo 

necessária a apresentação de laudo contendo, no mínimo, testes de pressurização e vazamento do 

sistema, testando todas as conexões soldadas e flangeadas e teste de drenagem. 

 A tubulação de cobre a ser utilizada deverá ser em cobre flexível. 

 Os cabos e a tubulação de cobre que irão até a condensadora, dentro do ambiente, passarão pela 

alvenaria que será rasgada e recomposta recebendo pintura posteriormente. 

18. 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. 
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 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. 

19. 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. 

 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. 
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ANEXO III – PLANIILHA DE CUSTO, MATERIAL E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 
 

 

As planilhas estarão disponíveis no site WWW.GABINETEMILITAR.MG.GOV.BR, no 

WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR e no GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR (NO ENDEREÇO 

DESCRITO NO ITEM 01 DO EDITAL) 

 

ANEXO IV – PROJETOS E PLANTAS 
 

 

Os projetos e plantas estarão disponíveis no site WWW.GABINETEMILITAR.MG.GOV.BR, no 

WWW.COMPRAS.MG.GOV.BR e no GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR (NO ENDEREÇO 

DESCRITO NO ITEM 01 DO EDITAL) 

 

http://www.gabinetemilitar.mg.gov.br/
http://www.gabinetemilitar.mg.gov.br/
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ANEXO V 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

A empresa ............................, inscrita no CNPJ nº ..................., DECLARA, em atendimento ao 

previsto no edital de TOMADA DE PREÇOS nº .........., que cumpre os requisitos legais para a 

qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/06, e nem possui quaisquer dos impedimentos do § 4º do art. citado, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei 

Complementar nº 123/06 e do Decreto nº 6.204/07.  

 

 

 

Local e data 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(Representante legal) 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA 

Nome da empresa: 
....................................................................................................................................... 

CNPJ nº 
........................................................................................................................................................ 

Endereço: 
.....................................................................................................................................................  

Fone: ..............................................................................Fax: 
.......................................................................  

E-mail: 
............................................................................................................................................................ 

 

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes do objeto 

do Edital de Licitação nº --/2017, e tomei conhecimento das reais condições de execução dos 

serviços, bem como coletei informações de todos os dados e elementos necessários à perfeita 

elaboração da proposta comercial, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao 

presente processo licitatório, em nome da empresa que represento. 

 

Belo Horizonte,        de ------ de 2017. 

 
_______________________________________ 

Assinatura e Masp do servidor responsável 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 

Nome da Empresa Nome e doc. do representante 
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ANEXO VII – MODELO DA PROPOSTA  

 
 
 

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PREÇO UNIT. (R$) 

01 01 un 

Serviços de engenharia e arquitetura para reforma em do 

prédio do complexo do Palacio da Liberdade conforme 

planilhas, memorial descritivo, projeto arquitetônico, elétrico 

e hidrossanitário), conforme especificações técnicas e 

condições comerciais descritas nos ANEXOS deste edital. 

 

VALOR TOTAL DO LOTE R$ ----- (---------------------------------------------------------------------------) 

Dados a constar na proposta  Preenchimento pelo proponente 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do Representante Legal   

Identidade do Representante Legal  

CPF do Representante Legal  

Cargo do Representante Legal   

Prazo de Validade da Proposta  

Prazo de entrega  

Local de Entrega  

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até 
o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, e que estou de acordo com todas as normas deste Edital e seus Anexos. 

 
 
 

Assinatura do Representante Legal  
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ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N.º _________ 

Contrato de serviços de reforma no complexo do Palácio da Liberdade, especificações técnicas e 

condições comerciais descritas nos ANEXOS deste instrumento, originário do PROCESSO n.º 152/2017 

– TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2017, regido pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias vigente, Decreto 44.630, de 03 de outubro de 2007, Resolução SEPLAG nº 058, 

de 30 de novembro de 2007, Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº. 8.727, de 21 de setembro de 2012, 

com suas alterações posteriores e demais normas pertinentes. 

Cláusula Primeira - DAS PARTES 

CONTRATANTE: 

Nome: Estado de Minas Gerais, através do Gabinete Militar do Governador. 

Endereço: Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, nº 3.777, 

Palácio Tiradentes, 2º andar, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais. 

CNPJ: n° 

Representante Legal: ________________________ CPF n° ________________ 

CONTRATADA: 

Nome: 

Endereço: 

CNPJ:                                                                                               Inscrição Estadual: 

Representante Legal: (inserir o nome, número do documento de identidade e do CPF) 

 

Cláusula Segunda - DO OBJETO 

Este contrato tem por objeto a prestação serviços de reforma no complexo do Palácio da Liberdade, 

conforme especificação técnica e condições comerciais, descritas nos ANEXOS do Processo nº. /2017 – 

TOMADA DE PREÇOS nº. --/2017 que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar 

este instrumento, independentemente de transcrição. 

 

Cláusula Terceira - DO PREÇO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

I - O preço global do presente contrato é de até R$ ----,----- (<inserir valor por extenso>), no qual já estão 
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incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, conforme quadro abaixo: 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

   
  

VALOR TOTAL (R$) 

 
II - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino, 

embalagens e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto do 

presente contrato.  

III - As despesas com contratação do serviço deste contrato correrão à conta da dotação orçamentária nº. 

--------------------------------------. 

Cláusula Quarta – DOS SERVIÇOS 

I - Quando os serviços contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA apresentar comunicação 

escrita informando o fato à fiscalização do CONTRATANTE, a qual competirá, no prazo de até 10 (dez) 

dias, a verificação dos serviços executados, para fins de recebimento provisório. 

II - O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

III – O CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões 

finais que se fizerem necessários. 

IV - Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências verificadas. 

V - A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Termo 

de Recebimento Provisório. 

VI - O Termo de Recebimento Definitivo dos serviços contratados será lavrado em até 15 (quinze) dias 

após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou comissão designada pela 

autoridade competente, desde que tenham sido devidamente atendidas todas as exigências da 

fiscalização quanto às pendências observadas e somente após solucionadas todas as reclamações 

porventura feitas quanto à falta de pagamento a operários ou fornecedores de materiais e prestadores de 

serviços empregados na execução do contrato. 

VII - Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, 
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reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, 

desde que o fato seja comunicado ao Contratante nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão do prazo. 

VIII - O recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer época, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais 

em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

IX - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações 

constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

Cláusula Quinta - DA FISCALIZAÇÃO 

CONFORME PROJETO BASICO – ANEXO I 

Cláusula Sexta - DO PAGAMENTO 
CONFORME PROJETO BASICO – ANEXO I 

Cláusula Sétima - DA VIGÊNCIA E DA GARANTIA 
I - O presente contrato vigorará por 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, 

nos termos da Lei 8.666/93; 

II - A CONTRATADA assegurará a garantia dos serviços prestados e dos materiais complementares por 

ela utilizados, objeto deste Contrato, pelo período abaixo descrito, após a entrega definitiva da obra: 

III - Vícios aparentes: 90 (noventa) dias, após o recebimento provisório; 

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

V - Vícios e patologias estruturais 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento definitivo, 

independentemente da vigência do Contrato. 

Cláusula Oitava - DAS OBRIGAÇÕES 
I – DA CONTRATADA 
a) conforme condito no ANEXO I – PROJETO BASICO do edital. 

II - DA CONTRATANTE 

a) conforme condito no ANEXO I – PROJETO BASICO do edital. 

Cláusula Nona – DAS PENALIDADES 

Conforme contido no edital. 

Cláusula Décima - DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 

8.666/93, desde que devidamente fundamentado e autorizado pela autoridade superior. 
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Cláusula Décima Primeira - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Das decisões proferidas pela Administração caberão: 

I - Recurso, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, nos casos de 

aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou rescisão do contrato; 

II – Representação, por escrito, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão, de que não 

caiba recurso hierárquico; 

III – Pedido de Reconsideração, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato; 

Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo 

prazo, fazê-lo subir devidamente informado à autoridade competente, devendo, neste caso a decisão ser 

proferida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do processo, sob pena de 

responsabilidade. 

Cláusula Décima Segunda - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente total ou parcialmente nos casos previstos nos incisos 

I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, e amigavelmente nos termos do art. 79, inciso II, 

combinado com o art. 78 da mesma Lei; 

Parágrafo Único - Na hipótese de a rescisão ser procedida por culpa da CONTRATADA, fica o 

CONTRATANTE autorizado a reter os créditos a que tem direito, até o limite do valor dos prejuízos 

comprovados. 

Cláusula Décima Terceira - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 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 totalmente o fornecimento ora ajustado; 

III - Os serviços, objeto deste contrato, terão a validade assegurada pelo fabricante. 

Cláusula Décima Quarta - DA PUBLICAÇÃO 

O CONTRATANTE providenciará a publicação deste contrato na Imprensa Oficial em forma resumida, 

em obediência ao disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Cláusula Décima Quinta - DO FORO 

Fica eleito o foro de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas na aplicação deste 

contrato, em renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja; 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado este contrato 
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que, depois de lido e achado de acordo, será assinado pelas partes contratantes e pelas testemunhas 

abaixo, em 03 (três) vias de igual teor para um só efeito legal. 

Belo Horizonte,       de       de      . 

 

 

CONTRATANTE: 

 

CONTRATADA:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


