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DIRETORIA DE LICITAÇÕES              

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

  TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 – PROCESSO Nº 019/2022 

TIPO DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO PELO MENOR PREÇO GLOBAL 

 

O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-09, com 

sede na Rua Silva Jardim, nº 340 – Bairro Boa Morte, torna público para o conhecimento dos 

interessados, que fará realizar licitação de TOMADA DE PREÇOS para contratação por empreitada 

por preço unitário de empresa especializada, conforme objeto informado na cláusula 1 deste Edital 

cuja direção e julgamento serão realizados por sua Comissão Permanente de Licitação designada 

pela Portaria 23.070/2022, em conformidade com os preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e 

modificações posteriores, Lei municipal 4.239/2009 e as condições deste instrumento convocatório. 

A sessão pública de julgamento será na Diretoria de Licitações, situada à Rua Baronesa 

Maria Rosa, Nº 378, Bairro Boa Morte, em Barbacena – MG, CEP – 36.201-002, no dia 11/05/2022, 

às 14 horas e 00 minuto(s), sendo que os envelopes contendo a habilitação e proposta deverão ser 

entregues na mesma data, horário e local.  

 

ATENÇÃO: Tendo em vista as medidas emergenciais e de contenção decorrentes da 

pandemia COVID-19, as empresas interessadas no certame deverão enviar apenas 01 (um) 

representante para o certame. 

 

Compõem este Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

Anexo 01 – Modelo de Credenciamento; 

Anexo 02 – Modelo de Declaração de ME, EPP e MEI; 

Anexo 03 – Especificações 

Anexo 04 – Documentação para Cadastro e Habilitação; 

Anexo 05 – Modelo de declarações diversas; 

Anexo 06 – Modelo de Proposta Comercial; 

 Anexo 07 – Termo de Referência; 

 Anexo 08 – Modelo de Declaração de Concordância com as Condições Locais para a 

Execução do Objeto; 

Anexo 09 – Minuta de Contrato; 

Anexo 10 – Planilha Orçamentária; Cronograma Físico-financeiro; Composição do BDI; 

Memorial Descritivo e Projeto Básico. 

 

1 – OBJETO 

 1.1 – A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada para 

reforma e adequação do prédio que abrigará a futura Base Operações de Proteção e Defesa Civil 

(BOPDEC) do município de Barbacena, sito na rua Sete de Setembro s/nº, Centro, Barbacena, CEP: 

36.200-078., conforme especificações e estimativas de quantitativos constantes no Anexo 03, minuta 

de contrato e demais anexos, que são partes integrantes deste edital.  

 1.2 – A contratação será feita sob o regime de empreitada por preço unitário, incluindo o 

fornecimento de todo o material, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e demais insumos 

necessários. 

 

2 – DOTAÇÃO 

2.1 - A presente despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:  



                                                                   

 

 

                

                                                                                                                                                                                       
  2 

bac 

 
 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES              

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

 

06.182.0032.2.182 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL 

4.4.90.51 – Obras e instalações (1.115) – Fonte 100. 

 

3 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 3.1 – Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto 

licitado, nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcionar no país, desde que seu objetivo social seja 

compatível com o objeto licitado, devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições 

de participação e habilitação estabelecidas neste Edital até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

 3.2 – Não poderão participar desta licitação pessoas físicas ou jurídicas enquadradas no 

artigo 9º da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações. 

 3.3 – A participação na licitação implica na aceitação integral e irretratável dos termos deste 

Edital, bem como na observância dos regulamentos, normas e disposições legais pertinentes. 

 3.4 – Não será aceita a participação de empresas: 

a) Declaradas inidôneas, em atraso ou inadimplentes com o Município de Barbacena, Estado 

e União; 

b) Que estejam sob falência, concurso de credores, em dissolução e em liquidação; 

c) Em regime de subcontratação. 

 3.5 – As impugnações ao edital poderão ser efetuadas até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data marcada para a abertura da licitação pelos licitantes e até 05 (cinco) dias 

úteis quando se tratar de pessoa não participante da licitação. 

 3.5.1 – Serão aceitas impugnações por e-mail desde que os originais sejam protocolados 

diretamente na Diretoria de Licitações até o prazo estabelecido o prazo estabelecido nesta cláusula. 

  3.5.2 – As impugnações deverão observar os seguintes requisitos: 

a) serem datilografadas/digitadas e devidamente fundamentadas; 

b) serem assinada por representante legal da empresa; 

c) serem protocoladas junto à CPL do Município de Barbacena, na Rua Baronesa Maria 

Rosa, Nº 378, Bairro Boa Morte, em Barbacena – MG, CEP – 36.201-002. 

 3.5.3 – As impugnações interpostas fora do prazo indicado não serão conhecidas, mas 

poderão, a critério da Administração, ser consideradas como informações. 

  3.6 – Quaisquer questionamentos poderão ser enviados por e-mail e deverão respeitar o 

mesmo prazo do item anterior. 

 

4 - ENTREGA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS 

  4.1- Até o dia e hora indicados no preâmbulo deste Edital, os interessados, por meio de 

representantes devidamente credenciados, deverão entregar à Comissão Permanente de Licitação 

do Município de Barbacena os envelopes distintos de habilitação e proposta, indevassados e 

lacrados, sob pena de inabilitação, na Rua Baronesa Maria Rosa, Nº 378, Bairro Boa Morte, em 

Barbacena – MG, CEP – 36.201-002, Barbacena/MG. 

4.2 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial ou de cópias simples, desde que 

acompanhadas dos originais para conferência pela Comissão de Licitação ou servidor da Diretoria de 

Licitações. 
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 4.3 – Os envelopes entregues em local e/ou horário diferente não serão objeto de julgamento, 

não sendo permitida a participação de licitantes retardatários. 

  4.4 – Uma vez findo o prazo de entrega dos envelopes na sala de recebimento das propostas, 

não serão admitidas quaisquer retificações de documentação ou das propostas apresentadas, nem a 

participação de proponentes retardatários. 

 

5 – CREDENCIAMENTO 

 5.1 – Na sessão pública será realizado o credenciamento dos licitantes presentes, os quais 

deverão apresentar: 

a) Cópia autenticada do documento de identificação com foto do representante; 

b) Carta de credenciamento, podendo ser usado modelo constante do Anexo 01 ou 

procuração pública ou particular que os habilitem a participar do certame e a responder pelo licitante; 

c) Cópia autenticada do ato constitutivo (estatuto social, acompanhado da ata de eleição dos 

sócios/contrato social e alterações/declaração de empresário individual, se for o caso); 

d) Declaração conforme modelo constante no Anexo 02 deste edital, exigida somente para 

microempresas, empresas de pequeno porte e Micro empreendedor individual, de enquadramento em 

um desses regimes, caso pretenda beneficiar-se, na forma do disposto na Lei Complementar Nº 123 

de 14/12/2006. 

 5.2 – Caso o credenciado não seja sócio ou dirigente da empresa, é indispensável que se 

comprove, na ocasião, ser detentor de poderes que o habilitem a formular lances e praticar todos os 

demais atos inerentes ao certame, em nome da licitante. 

 5.3 – O preposto que se apresentar sem a competente carta de credenciamento estará 

impedido de assinar qualquer documento como representante da licitante, sendo-lhe facultado tão-

somente participar do certame como ouvinte e nas mesmas condições de quaisquer outros 

interessados. 

 5.4 – Ninguém poderá participar da licitação representando mais de 01 (uma) licitante, como 

também não será admitido mais de 01 (um) representante para cada licitante; 

 5.5 – Fica assegurado às licitantes, a qualquer tempo, mediante juntada dos documentos 

previstos nos itens antecedentes, a indicação e/ou substituição do seu representante junto à CPL. 

 

6 – DOS CRITÉRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 6.1 – Será assegurado o tratamento diferenciado às ME’s e EPP’s, nos termos das Leis 

Complementares 123/2006 e 147/2014 e da Lei Municipal nº 4.239/2009. 

 6.2 – Caso haja equivalência dos percentuais apresentados pelas ME – EPP – MEI, que se 

encontrem na situação de Empate, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar a oferta; 

  6.3 – A licitante devidamente enquadrada como ME e EPP, em conformidade com as Leis 

Complementares nº 123/2006 e nº 147/2014, deverá apresentar os documentos relativos à 

regularidade fiscal e trabalhista, na forma do Decreto Federal Nº 8.538/2015; 

 6.4 – A não regularização das pendências, no prazo legal, implicará em decadência do direito 

à contratação, sem prejuízo das penalidades impostas pela cláusula de sanções do edital e Lei nº 

8.666/1993. 

 

7 – HABILITAÇÃO 
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 7.1 – O envelope contendo a documentação abaixo descrita referente à habilitação do 

licitante deverá ser lacrado, contendo em sua face externa, além da razão social e endereço 

completo, os seguintes dizeres: 

  

 

ENVOLOPE Nº 1 - “HABILITAÇÃO” 

PROCESSO Nº 019/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE BARBACENA 

 

 

 7.2 – O envelope deverá conter todos os documentos relacionados no Anexo 04 deste edital. 

 7.3 – A não apresentação do Certificado de Registro Cadastral ou os documentos solicitados 

que comprovem atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia 

anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação, implicará na 

inabilitação do proponente para participar desta licitação. 

 7.4 – Em nenhuma hipótese será aceita a apresentação de documentos exigidos e não 

inclusos no envelope de Habilitação. 

7.5 – Os documentos exigidos deverão ser apresentados em original ou qualquer processo de 

cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Diretoria de Licitações ou membro da 

Comissão Permanente de Licitação ou, ainda, publicação em órgão da Imprensa Oficial.  

 

8 – INABILITAÇÃO 

 8.1 – Serão inabilitados os licitantes que: 

a) deixarem de atender as condições de participação ou quaisquer das exigências deste 

Edital; 

b) apresentarem documentos vencidos, incompletos, ilegíveis, com emendas, rasuras ou 

qualquer irregularidade. 

 8.2 – A inabilitação do licitante importará em preclusão do seu direito de participar da fase de 

julgamento da proposta, respeitando o direito de recurso; 

 8.3 – Ultrapassada a fase de habilitação, não mais caberá inabilitar os licitantes por motivos 

relacionados com sua habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após a 

classificação dos interessados. 

 

9 – PROPOSTA  

 9.1 – A proposta deverá ser apresentada em envelope separado, lacrado, indevassado, 

contendo em sua face externa e frontal, os seguintes dizeres: 

 

 

ENVOLOPE Nº 2 - “PROPOSTA” 

PROCESSO Nº 019/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE BARBACENA 

 

 

 9.2 – A proposta, digitada em língua portuguesa, com tamanho de fonte não inferior a 10, em 

via única, datada, assinada por representante legal da licitante, sobre carimbo, e, ainda rubricada em 
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todas as suas páginas e anexos, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, em linguagem 

clara, objetiva, que não dificulte a exata compreensão de seu enunciado, deverá conter: 

9.2.1 – Proposta de preços, em moeda corrente do país, conforme modelo do Anexo 06; 

9.2.2 - O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, 

contados da abertura do envelope. Em caso de ausência ou divergência desta informação, 

prevalecerá a estabelecida no edital. 

9.3 – Não serão aceitas as propostas enviadas via e-mail’s e similares. 

9.4 – O proponente é inteiramente responsável pela elaboração de sua proposta, devendo 

fazê-la conforme especificação, não sendo aceitas, em hipótese alguma, alegações posteriores de 

cotações emitidas errôneas ou incompletas desta Tomada de Preços, sujeitando-se às penalidades 

legais. 

9.5 – Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o teor das propostas apresentadas, seja 

quanto aos preços, prazos, ou quaisquer outras condições que importem em modificações de seus 

termos originais, salvo as alterações absolutamente formais, destinadas a sanar evidentes erros 

materiais, sem nenhuma alteração do conteúdo das condições referidas. 

 9.6 – A proposta de preços deverá ser encaminhada de acordo com o modelo do Anexo 6 

deste edital. 

 9.7 – Os preços propostos compreenderão todos os custos diretos e indiretos e demais 

despesas necessárias à completa execução do objeto da licitação. Os preços devem ser cotados em 

moeda nacional, devendo incluir inclusive tributos, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, materiais, 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura incidam ou venham a incidir sobre o objeto 

licitado.  

9.7.1 – Havendo divergência entre os preços unitário e global, prevalecerá o de menor valor. 

 9.8 – A licitante proponente deverá informar os dados da pessoa que irá assinar o Contrato, 

caso a empresa seja declarada vencedora do certame, contudo a ausência dessa informação não o 

desclassificará. 

 9.9 – Será desclassificada a proposta que fizer menção a qualquer correção ou atualização 

monetária e, ainda, aquela que condicionar as disposições não contidas neste Edital ou que sejam 

apresentadas de forma condicionada. 

 

10 – JULGAMENTO 

 10.1 – A abertura dos envelopes de habilitação e da proposta e respectivos julgamentos 

serão efetuados pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Barbacena. 

 10.2 – A Comissão Permanente de Licitação promoverá a abertura da licitação no dia e hora 

estipulados no preâmbulo, na Diretoria de Licitações, na Rua Baronesa Maria Rosa, Nº 378, Bairro 

Boa Morte – Barbacena – MG – CEP 36.201-002, com a presença ou não dos licitantes. 

 10.3 – Aberta a sessão, as licitantes deverão apresentar a Carta de Credenciamento ou 

documento equivalente do representante da empresa, registrando-se seu comparecimento em Ata, 

mediante assinatura de cada um dos credenciados. 

 10.4 – Em seguida a Comissão Permanente de Licitação abrirá os envelopes relativos à 

habilitação, conferindo os documentos exigidos neste Edital. Os membros da Comissão Permanente 

de Licitação rubricarão cada documento, facultando aos representantes das licitantes fazê-lo. 

 10.5 – A Comissão Permanente de Licitação, a seu critério exclusivo, poderá suspender a 

reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os documentos apresentados, marcando, 
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na oportunidade, nova data e horário em que voltará a se reunir com os interessados, na qual 

apresentará o resultado da questão em exame. 

 10.6 – Encerrada a fase de habilitação, pelo julgamento definitivo dos recursos, se for o caso, 

ou pela renúncia expressa das licitantes ao direito de recorrer, a Comissão Permanente de Licitação 

devolverá os envelopes de Propostas Comerciais das empresas inabilitadas, mediante termo em ata, 

cujos representantes retirar-se-ão da sessão, ou nela poderão permanecer apenas como ouvintes. 

 10.7 – O julgamento das propostas dar-se-á na sequência do julgamento da habilitação, na 

Diretoria de Licitações, na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, Bairro Boa Morte – Barbacena – MG – 

CEP 36.201-002, obedecido o disposto no art. 109 da Lei Federal Nº 8.666/93 e alterações. 

10.7.1 – Após o início da fase de julgamento da habilitação não caberá desistência de 

proposta de preços salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão 

Permanente de Licitação; 

 10.8 – Será facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, 

promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a juntada 

de documentos não apresentados na ocasião oportuna. Desta forma, a Comissão Permanente de 

Licitação, se julgar necessário, poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 

servidores do Município de Barbacena, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para 

orientar-se na decisão. 

 

11 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO 

 11.1 – O julgamento das propostas é privativo da Comissão Permanente de Licitação. 

 11.2 – O julgamento obedecerá ao critério de menor preço global. 

 11.3 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do ato 

convocatório ou que tenham cotado preços excessivos ou manifestamente inexequíveis. 

 11.4 – Em caso de absoluta igualdade de preços entre duas ou mais propostas, obedecido ao 

disposto no 2º do Art. 45 da Lei Federal Nº 8.666/1993, a classificação se fará por sorteio. 

 11.5 – No julgamento serão observados os dispositivos da Lei Federal Nº 8.666/1993 e 

alterações posteriores e as disposições deste Edital. 

 11.6 – Do julgamento será lavrada ata circunstanciada em que será proclamado o resultado 

classificatório das propostas. 

 

12 – VISITA TÉCNICA 

12.1 – É facultada a visitação técnica pelo licitante ao local de realização das obras, ocasião 

que lhe será fornecido o termo de Visitação Técnica (vistoria). 

12.2 – Em havendo o interesse pelo licitante na realização da visita técnica este deverá 

nomear funcionário, por meio de documento, com autorização para tal finalidade. 

12.3 – A visitação se destina ao conhecimento pelo licitante do local da obra, sua área, 

instalações e condições gerais do local, bem como para os demais esclarecimentos técnicos 

necessários por parte do Município. 

12.4 – Ao final da visitação será entregue ao licitante o Termo de Visitação Técnica (vistoria) 

no qual se estabelece plena ciência das condições locais para execução do objeto nos termos 

consignados no Edital e documentos técnicos associados, documento este que deverá 

obrigatoriamente ser juntado aos demais documentos necessários a participação no certame. 

12.5 – A visitação deverá ser previamente agendada junto à Diretoria Municipal de Defesa 

Civil - DIRDEC, situada à Rua Baronesa Maria Rosa, nº 330, Bairro: Boa Morte, telefone (32) 3693-
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8501 ou (32) 98451-0033, nos dias úteis, das 07 às 18:00 hs, devendo ocorrer até dois dias antes da 

realização do certame. Caso necessário poderá ser solicitado engenheiro junto a DIRDEC para fins 

de acompanhamento e auxílio. 

12.6 – Caso opte por não efetuar a visitação técnica o licitante deverá apresentar um dos 

documentos a seguir: 

a) Declaração de que conhece as condições locais para execução do objeto nos termos 

consignados no Edital e documentos técnicos associados (conforme Acórdão do TCU 1955/2014 - 

Plenário). 

b) Ou ainda Declaração de que Dispensa o conhecimento das condições locais e aceita os 

termos consignados no Edital e documentos técnicos associados, sendo responsabilidade do 

contratado a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais 

de realização das obras (conforme Acórdão do TCU 7519/2013 - Segunda Câmara).  

12.7 – O Modelo das declarações dispostas no item 12.6 pode ser encontrado no Anexo 08 

deste Edital. 

 

13 – CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 

13.1 – A Contratada deverá registrar a obra/serviço no CREA/CAU para obtenção da 

ART/RRT. 

13.2 – Além das condições definidas neste edital, deverão ainda ser atendidas aquelas 

constantes no Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Projeto e Proposta. 

13.3 – A contratação será feita sob o regime de empreitada por preço unitário, incluindo o 

fornecimento de todo o material, equipamentos, ferramentas, mão-de-obra e demais insumos 

necessários. 

13.4 – Todos os serviços a serem executados deverão obedecer às especificações técnicas, 

projeto e todas as Normas Vigentes. 

13.5 – A obra será conduzida por pessoal pertencente à Contratada. 

13.6 – A supervisão dos trabalhos, tanto da Fiscalização como da Contratada, deverá estar 

sempre a cargo de um engenheiro ou arquiteto, devidamente habilitado e registrado no CREA/CAU. 

13.7 – A CONTRATADA obriga-se a dar início às obras em até 10 (dez) dias úteis da data 

fixada na Ordem de Início de Serviços, emitida pelo CONTRATANTE, sob pena de incidir em multa 

prevista neste Edital, sendo o prazo total para mobilização de 10 (dez) dias úteis. 

13.7.1 – Ocorrendo caso fortuito poderá o prazo ser estendido por novo e igual período uma 

única vez, desde que acompanhado da devida justificativa, que deverá ser avaliada pela comissão 

fiscalizadora, quanto à possibilidade de prorrogação. 

13.8 – Quaisquer modificações nos elementos originais só poderão ser efetuadas com 

autorização formal e escritas do CONTRATANTE, e devidamente aprovados pela fiscalização e pelo 

órgão regulador do recurso quanto a sua exequibilidade técnico-financeira e conformidade com as 

normas da ABNT. 

13.8.1 - A execução de qualquer modificação somente poderá ser posta em prática após 

aprovação da Fiscalização responsável pela obra. 

13.9 – A CONTRATADA, sem prejuízo das suas responsabilidades, deverá comunicar 

imediatamente à Fiscalização do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade verificada na 

execução das obras e serviços, como também, comunicar qualquer fato que resultar em risco de 

segurança e estabilidade, ou comprometer a qualidade da obra. 
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13.10 – Ocorrendo o previsto no item anterior, com o objetivo de não causar danos a 

nenhuma das partes, a Fiscalização do CONTRATANTE poderá autorizar modificações de caráter 

urgente, justificando a sua autorização. 

13.11 – A CONTRATADA deverá colocar na direção geral das obras e serviços, na parte que 

lhe compete, profissional devidamente habilitado, que será seu responsável, na forma da legislação 

vigente. 

13.12 – Os encarregados da obra deverão ser pessoas de experiência, idoneidade técnica e 

moral e nela deverão permanecer durante as horas de trabalho, além de estarem habilitados a prestar 

esclarecimentos a ela pertinentes, sempre que solicitados por representantes do CONTRATANTE. 

13.13 – A CONTRATADA deverá manter no local das obras e serviços, os técnicos e a mão 

de obra necessários à perfeita execução dos mesmos, por cujos encargos responderá, 

unilateralmente, em toda a sua plenitude.  

13.14 – A CONTRATADA responderá por condições de higiene e saúde de seu pessoal, 

quanto a alojamentos provisórios, bem como por refeições, quando por ela fornecidas, conforme 

Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e suas modificações 

13.15 – A CONTRATADA fornecerá e utilizará equipamentos adequados à obra, de acordo 

com o objetivo da mesma. O transporte, a guarda e manutenção dos mesmos são de sua exclusiva 

responsabilidade e ônus. 

13.16 – Os equipamentos, os materiais estocados e/ou utilizados no canteiro serão 

considerados como garantia suplementar do cumprimento das obrigações contratuais, cabendo à 

Fiscalização determinar a remoção de materiais ou equipamentos inservíveis ou que estejam em 

desacordo com as exigências contratuais. 

13.17 – A execução e operação das obras provisórias e definitivas, transportes de materiais 

e/ou equipamentos, deverão ser realizadas de modo a não interferir, desnecessariamente ou 

indevidamente, no acesso e/ou uso das vias e bens públicos ou particulares. 

13.18 – Cabe à CONTRATADA, desde o início até o recebimento definitivo da obra, a ela 

homologada, a manutenção e segurança de todas as obras localizadas no canteiro, sob sua 

responsabilidade, inclusive as executadas por terceiros, desde que concluídas ou paralisadas, 

correndo assim, à sua conta, as mesmas, ressalvando-se os danos comprovadamente causados 

pelos ocupantes. 

13.19 – Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas relativas à proteção, 

sinalização, tapumes e vigilância das obras provisórias ou definitivas, até a ocupação e recebimento 

definitivo das mesmas, pelo CONTRATANTE. 

13.20 – Após a conclusão das obras e serviços a CONTRATADA deverá remover todo 

equipamento utilizado, o material excedente, os entulhos e as obras provisórias, o escritório de obras, 

entregando, os serviços, o local e as áreas contíguas livres, limpas e em condições de uso imediato. 

13.21 – A Fiscalização poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 

adotadas pela Contratada providências complementares necessárias à segurança dos serviços e ao 

bom andamento da obra.  

13.22 – Sem prejuízo da plena responsabilidade da CONTRATADA perante o 

CONTRATANTE ou a terceiros, todos os trabalhos contratados estarão sujeitos a mais ampla e 

irrestrita fiscalização do CONTRATANTE, a qualquer hora, por seus representantes devidamente 

credenciados. 
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13.23 – A Fiscalização terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 

serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, 

disciplinares, de segurança ou outros. 

13.24 – A Fiscalização, constatando inoperância, desleixo, incapacidade, falta de exação ou 

ato desabonador, poderá determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da 

CONTRATADA, bem como, de subempreiteiras e/ou subcontratadas. 

13.25 – No prazo de observação das obras, a CONTRATADA deverá executar, sob sua inteira 

responsabilidade, os trabalhos de reparos, consertos, reconstrução, retificação e restauração de 

defeitos ou falhas verificadas pela Fiscalização, após a emissão do Termo de Recebimento 

Provisório. 

13.26 – Fiscalização: A fiscalização da obra será realizada pela Comissão Fiscalizadora, no 

mínimo duas vezes ao mês (15 em 15 dias), para acompanhamento da obra e aferição do diário de 

obras preenchido pela empresa. 

13.26.1 – A Comissão de Fiscalização deverá fazer visitas periódicas, sanar dúvidas quanto à 

execução e avaliar a qualidade do serviço e material utilizado 

13.27 – Medições: As medições deverão ocorrer mensalmente. 

13.28 – Casos de Força Maior: serão considerados casos de FORÇA MAIOR, as intempéries 

da natureza e atraso ou impossibilidade de Fornecimento de Materiais desde que devidamente 

justificados e fundamentados. 

13.29 – A responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços 

executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de 

readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do 

objeto contratado. 

 

14 – CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO 

14.1 – Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto 

desta contratação será realizado da seguinte forma: 

14.1.1 – Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com 

as especificações constantes do projeto executivo, memorial descritivo, edital e da proposta. 

14.1.2 – Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações 

constantes do projeto executivo, memorial descritivo, edital e da proposta, e sua conseqüente 

aceitação, que se dará até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório. 

14.1.3 – A Administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega da obra em desacordo com 

as especificações técnicas exigidas. 

 

15 – PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS 

15.1. O prazo previsto para a execução dos serviços fica estabelecido, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro (Anexo 10), que será atualizado em consonância com a finalização do 

procedimento licitatório, assinatura de contrato e ordem de serviço quanto aos meses de execução. 

 

16 – PAGAMENTO E PREÇO 

  16.1 - O valor máximo previsto para a presente despesa é de R$ 138.528,51 (cento e trinta e 

oito mil quinhentos e vinte e oito reais e cinqüenta e um centavos) 

16.2 - O pagamento será feito por medições mensais, após 05 (cinco) dias úteis da completa 

instrução dos processos de pagamento junto às Diretorias de Contabilidade e de Administração 
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Financeira (Tesouraria) da SEFAZ, incluindo Relatório subscrito pela Comissão de Fiscalização da 

reforma, atestando-se a conformidade na Nota Fiscal. 

16.2.1 – Os prazos serão considerados após o recebimento de cada Processo de Pagamento 

devidamente aprovado pela Controladoria Geral – Agente SEFAZ. 

16.3 – O pagamento será efetuado com a apresentação da Nota Fiscal/Fatura de referência, 

devidamente conferida e atestada pela unidade responsável, mediante crédito em conta corrente no 

domicílio bancário da licitante vencedora. Entende-se por domicílio bancário a identificação do Banco, 

agência e conta corrente a creditar, que deverá constar da Nota Fiscal/Fatura. 

16.4 – Caso ocorra, a qualquer tempo, irregularidade na emissão do documento fiscal ou a 

não aceitação de algum produto e/ou serviço, o prazo de pagamento será descontinuado e reiniciado 

após a correção pelo Proponente Vencedor. 

16.5 – Não será pago o serviço realizado em desacordo com as especificações que integram 

este edital. 

16.6 – A Contratada apresentará na Tesouraria da SEFAZ os originais das certidões 

negativas de débitos junto ao INSS, FGTS, CNDT e Fazendas Públicas Municipal, Estadual e 

Federal, válidas e regulares. 

 

17 – CONDIÇÕES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO  

 17.1 – Após a homologação desta licitação, a licitante vencedora firmará contrato com o 

Município de Barbacena de acordo com a Minuta de Contrato anexa e conforme as condições deste 

Edital. 

 17.2 – O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses e até 31 de dezembro de 

2022, para fins financeiros e fiscais. 

 17.3 – O contrato poderá ser alterado nos termos do Art. 57 e 65 da Lei Nº 8.666/1993. 

 17.4 – A licitante vencedora terá o prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do recebimento da 

comunicação, para assinatura do contrato. 

 17.5 – Ocorrendo o descumprimento no item anterior, o Município de Barbacena convocará 

os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para nova negociação. 

 17.6 – A licitante contratada não poderá ceder o contrato total ou parcialmente a terceiros, 

sem prévia e expressa concordância da contratante. 

 17.7 – A contratada deverá manter, durante dota a vigência do contrato, em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 

devendo comunicar a contratante imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a 

manutenção do contrato. 

17.8 – Observado do disposto no artigo 67 da Lei 8.666/93, a gestão do presente contrato 

será realizada pelo Diretor Técnico da Defesa Civil, o servidor Sr. Gustavo Armando dos Santos e sua 

fiscalização será realizada por Comissão Fiscalizadora a ser designada por portaria a ser publicada. 

 17.9 – A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive 

perante terceiros, por quaisquer irregularidades e a sua ocorrência não implica co-responsabilidade 

do Município de Barbacena ou de seus agentes e/ou prepostos. 

17.7 – A contratação com o Município de Barbacena fica condicionada à comprovação de 

quitação de todos os tributos devidos à Fazenda Pública Municipal, conforme disposto no art. 193 da 

Lei nº 5.172/1966. 
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18 – INSTRUMENTALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

 18.1 – Assinado o contrato, o MUNICÍPIO emitirá Requisição de Empenho e Ordem de 

Serviço, visando à execução do objeto licitado, de acordo com as suas necessidades. 

 18.2 – O licitante vencedor deverá estar em dia com as Fazendas Federal, Estadual e 

Municipal, com o FGTS, com o INSS e CNDT. 

 18.3 – A recusa injustificada do licitante vencedor em realizar os serviços dentro do prazo 

estabelecido, sujeitá-lo-á à aplicação das penalidades previstas na cláusula das sanções 

administrativas deste Edital. 

 18.4 – A Ordem de Serviço e o pedido de empenho poderão ser cancelados pelo MUNICÍPIO 

nas seguintes hipóteses: 

 a) Unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma 

das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993 e alterações. 

 b) Bilateralmente, formalizada em autorização escrita e fundamentada da contratante, após 

acordo entre as partes. 

 c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

 

19 – REAJUSTE 

 19.1 – Os valores constantes do Contrato oriundo da presente licitação serão reajustados de 

acordo com o Índice Nacional da Construção Civil – INCC - publicado pela Fundação Getúlio Vargas 

– FGV, nos termos do art. 65, § 8º da Lei 8.666/93. 

  19.1.1 – A periodicidade do contrato será contada a partir da data limite para apresentação da 

proposta a que essa se referir. 

  19.2 – O reajuste ou correção monetária se dará de acordo com as disposições previstas nas 

Leis 10.192/2001 e 8.666/93, naquilo que não conflitarem. 

 

20 – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO – FINANCEIRO 

20.1 – Os valores constantes do Contrato poderão ser revistos em decorrência de eventual 

redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens, 

cabendo ao contratante promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições 

contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666, de 1993. 

20.1.1 – As eventuais solicitações de reequilíbrio econômico-financeiro do competente 

contrato serão analisadas consoantes os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como 

dispõe o art. 65, inciso II, alínea “d” da Lei Nº 8.666/1993, fazendo-se acompanhar da comprovação 

de superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de conseqüências incalculáveis, 

retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito 

ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a CONTRATADA 

poderá pleitear a revisão de preços, desde que devidamente fundamentada acompanhada de 

documentação que demonstre o impacto nos custos do contrato, com sua respectiva demonstração 

analítica. 

20.1.2 – Independentemente de solicitação feita pela CONTRATADA, o Gestor poderá, a 

qualquer momento reduzir os preços contratados, em conformidade com os parâmetros de pesquisa 

de mercado, reduzir os preços contratados, em conformidade com os parâmetros de pesquisa de 
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mercado realizada ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados 

no mercado nacional e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da 

publicação no diário Oficial do Município de Barbacena. 

20.1.3 – A mera solicitação de revisão de preços e a mera alegação de ocorrência de álea 

econômica extracontratual por parte da empresa não configura subsídio jurídico-administrativo 

suficiente para sua concessão, pois, em alinhamento a decisões do Tribunal de Contras da União – 

TCU – sobre a matéria, faz-se imprescindível comprovação documental analítica nos autos que 

demonstre de forma inequívoca o fator gerador do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de 

modo que a não revisão impossibilitará a contratada de continuar a execução do ajuste. 

20.2 – Os preços revisados não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantidas as 

condições de pagamento fixadas neste Edital e no Contrato. 

 

21 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 21.1 – São obrigações gerais da Contratada, além daquelas estabelecidas no Edital, em seus 

anexos e no instrumento contratual: 

 21.1.1 – Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 

manter em dia as obrigações sociais e salários dos empregados; 

 21.1.2 – Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, independente das penalidades 

aplicáveis ou cabíveis 

 21.1.3 – Permitir e facilitar à Fiscalização da Contratante a inspeção dos serviços, em 

qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

 21.1.4 - Participar à Fiscalização da Contratante a ocorrência de qualquer fato ou condição 

que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o 

cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

 21.1.5 – Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo 

rigorosamente às normas da ABNT, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou 

ditados pelo município, quando assim se fizer necessário; 

 21.1.6 – Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais 

sobre execução de serviços em locais públicos; 

 21.1.7 – Manter encarregado, no local do serviço, para representá-la na execução do contrato 

 21.1.8 – Responder por danos causados diretamente ao Município ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou o acompanhamento pela Administração; 

 21.1.9 – Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

resultantes da execução do contrato; 

 21.1.10 – Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de segurança, Medicina e 

Higiene do Trabalho. 

 

22 – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 22.1 – São obrigações gerais da Contratante, além daquelas estabelecidas no Edital, em seus 

anexos e no instrumento contratual: 

22.1.1 – Receber provisoriamente a obra na data e horário aprazados; 
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22.1.2 – Verificar minuciosamente, nos prazos fixados, a conformidade da obra recebida 

provisoriamente com as especificações constantes do memorial descritivo, edital e da proposta, para 

fins de aceitação e recebimento definitivos 

22.1.3 – Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

servidor e/ou comissão especialmente designados 

22.1.4 – Fiscalizar a execução do contrato 

22.1.5 – Informar à Autoridade Superior a ocorrência de fato irregular cometido pelo 

contratado 

22.1.6 – Fazer solicitação de pagamento devidamente acompanhada da nota fiscal por 

medição. 

 

23 – RECURSOS 

 23.1 – Será facultado à licitante, nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93 e alterações 

posteriores: 

 23.1.1 – Interposição de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da 

intimação do ato ou lavratura da ata, nos seguintes casos: 

a) da habilitação ou inabilitação da licitante, dirigido ao Presidente da Comissão Permanente 

de Licitação; 

b) da classificação ou desclassificação das propostas, dirigido ao Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação; 

c) anulação ou revogação desta tomada de preços, dirigido ao Chefe do Executivo Municipal; 

d) aplicação das penalidades de advertência ou multa, dirigido ao Chefe do Executivo 

Municipal. 

 23.1.2 – Representação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação, quando, da decisão referente ao julgamento da questão, não 

couber recurso hierárquico. 

 23.2 – A autoridade que tiver praticado ato recorrido poderá reconsiderar sua decisão, no 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, ou fazê-lo subir à autoridade 

superior, devidamente informado, para deferimento ou indeferimento dentro do prazo citado. 

 23.3 – A interposição de recurso será comunicada às demais licitantes que poderão impugná-

lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação do ato. 

 23.4 – Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

a) ser datilografados/digitados e devidamente fundamentados; 

b) ser assinados por representante legal da empresa; 

c) ser protocolados junto à CPL do Município de Barbacena, na Rua Baronesa Maria Rosa, 

378, Bairro Boa Morte, em Barbacena – MG, CEP – 36.201-002. 

 23.4.1 – Serão aceitos recursos via e-mail ou qualquer meio eletrônico, desde que os 

originais sejam protocolizados diretamente na Diretoria de Licitações até o prazo estabelecido nesta 

cláusula. 

 23.4.2 – Os recursos interpostos fora do prazo indicado não serão conhecidos. 

 

24 – SANÇÕES 

 24.1 – A inexecução total ou parcial do contrato de obras e serviços de engenharia e 

contratos ou instrumentos equivalentes de fornecimento e aos contratos de prestação de serviços, 

assim como a execução irregular, ou com atraso injustificado, sujeitará o contratado, garantida a 
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prévia defesa, a aplicação das seguintes sanções, conforme artigo 86 a 88 da Lei Federal 8666/93 e 

alterações posteriores. 

 I – advertência; 

 II – multa; 

 III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Municipal, por prazo não superior a dois anos; 

 IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

 24.1.1 – A pena de advertência deve ser aplicada a título de alerta para adoção das 

necessárias medidas corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais severas, sempre que o 

contratado descumprir qualquer obrigação contratualmente assumida e/ou  

qualquer instrumento equivalente, ou desatender as determinações da autoridade competente para 

acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

 24.1.2 – A pena pecuniária de multa, própria para a punição de atrasos injustificados dos 

prazos estipulados no cronograma de execução, ou os prazos estipulados para a prestação dos 

serviços e fornecimentos, pode ser aplicada cumulativamente com as sanções restritivas de direitos, 

previstas nos incisos III e IV, nos casos de inexecução total e parcial do contrato e/ou instrumento 

equivalente. 

 24.1.3 – A pena de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal destina-se a punir a reincidência em faltas já apenadas com advertência, 

bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato. 

 24.1.4 – Na estipulação do prazo de suspensão dos direitos do contratado, que não poderá 

exceder a dois anos, deverão ser considerados o grau de comprometimento do interesse público e o 

prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas, respeitados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 

 24.1.5 – A pena de suspensão dos direitos do contratado impede-o, durante o prazo fixado, 

de participar de licitações promovidas pelos órgãos da Administração Municipal, bem como de com 

eles celebrar contratos. 

 24.1.6 – A declaração de inidoneidade do contratado, sanção administrativa de máxima 

intensidade, destina-se a punir faltas gravíssimas de natureza dolosa, das quais decorram prejuízos 

ao interesse público de difícil reversão. 

 24.1.7 – A aplicação das sanções previstas nesta cláusula é de competência do Prefeito 

Municipal ou servidor por ele designado, facultada a defesa prévia do contratado no respectivo 

processo administrativo, no prazo de dez dias, contados da abertura de vistas. 

 24.1.8 – Decorridos o prazo da declaração de inidoneidade, o interessado poderá requerer a 

sua reabilitação, cujo deferimento está condicionado ao ressarcimento dos prejuízos resultantes da 

ação punida. 

 24.2 – A multa prevista nesta cláusula será: 

 I – de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução total da 

obrigação; 

 II – de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte da obrigação contratual não 

cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 

 III – de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de atraso no cumprimento 

dos prazos de início e conclusão das etapas previstas no cronograma e o descumprimento dos 

prazos fixados para a entrega, parcelada ou total dos bens e materiais adquiridos na prestação do 
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serviço ou fornecimento, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado 

descumprimento total ou parcial da obrigação, neste último caso, calculada sobre a parcela em 

atraso. O Município de Barbacena, após este prazo aplicará cumulativamente a multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor total do contrato e/ou instrumento equivalente, ou sobre o valor 

correspondente à parcela não executada; 

 IV – Na hipótese do previsto no item III anterior, se o descumprimento da obrigação 

comprometer o regular desenvolvimento das funções administrativas, a multa poderá ser cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e impedimento de contratar com os órgãos da 

Administração Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, observados os princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade. 

 V – No caso de contrato de prestação de serviços a serem executados de forma contínua, 

sujeitos ao acompanhamento e fiscalização, aplicam-se as disposições contidas no número 1 desta 

cláusula. 

 24.2.1 – O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido 

assegurado o direito de defesa e de recurso do contratado, será descontado do primeiro pagamento 

devido pelo Município em decorrência da execução contratual e/ou instrumento equivalente. 

 24.2.2 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação, após a celebração do contrato, 

caso tenha sido exigida garantia, o valor da multa será descontado da mesma. 

 24.2.3 – Na hipótese de descumprimento total da obrigação em face do não atendimento da 

convocação para a assinatura do contrato, bem como, o valor das penalidades pecuniárias previstas 

nesta cláusula, deverá ser recolhido à Fazenda Municipal, através de Guia de Recolhimento, no prazo 

de 30 (trinta) dias contados da intimação, conforme estipulado nos itens I, II e III da cláusula 18.2;  

 24.2.4 – O não recolhimento da multa no prazo estipulado implicará a sua inscrição na dívida 

ativa, para cobrança judicial. 

 24.3 – As multas não têm caráter compensatório, são independentes e cumulativas e não 

eximem a contratada da plena execução do contrato. 

 24.4 – Se a contratada ficar temporariamente impossibilitada, por motivo de força maior, de 

cumprir com suas obrigações e responsabilidades, poderá comunicar, por escrito e no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, a existência daqueles motivos, devidamente comprovados, indicando a 

alteração dos prazos pretendidos. 

 24.5 – O comunicado de força maior será julgado à época do seu recebimento com relação à 

aceitação ou não dos motivos, podendo ou não a contratante averiguar em fase superior a veracidade 

do fato. 

 

25 – CONDIÇÕES GERAIS 

 25.1 – O preço proposto deverá ser líquido, não sendo consideradas quaisquer ofertas de 

vantagens não previstas neste Edital. 

 25.2 – A participação na licitação implica a aceitação integral deste Edital, ficando 

automaticamente prejudicada a proposta que contrarie expressamente suas normas. 

 25.3 – Estará ressalvado ao Município de Barbacena, por despacho motivado, devidamente 

fundamentado, revogar a presente licitação de acordo com a legislação em vigor. 

 25.4 – Fica assegurado ao Município de Barbacena o direito de anular esta licitação por 

motivo de ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, sem que caiba qualquer indenização 

aos licitantes. 
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 25.5 – Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Comissão de Licitação, de acordo 

com a Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

 25.6 – Fica expressamente vedada à apresentação de propostas alternativas, ficando a 

licitante que assim proceder sumariamente desclassificada. 

 

26 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

26.1 – A aplicação de sanções aos contratados deve ser objeto de registro como fator 

relevante para a determinação das penas futuras, especialmente com vistas ao agravamento da 

punição nos casos de reincidências que se tornem contumazes. 

 26.2 – Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma de que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 

retificação não alterar a formulação das propostas. 

 26.3 – Para solução de quaisquer questões porventura decorrentes deste Edital, o foro 

competente é o da Comarca de Barbacena/MG, com exclusão de qualquer outro. 

 26.4 – A licitante contratada responde, com suporte nos princípios da culpa objetiva, por 

danos causados ao contratante ou a terceiros em razão da utilização dos materiais ou equipamentos 

objetos desta licitação. 

 26.5 – A Comissão de Licitação poderá relevar erros formais em quaisquer documentos 

apresentados, desde que tais erros não alterem o conteúdo dos mesmos. 

 26.6 – O Município poderá, ocorrendo rescisão ou distrato do contrato, convidar a segunda 

classificada e assim sucessivamente, para complementar o objeto, no prazo contratual original 

previsto, nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto ao preço, este 

devidamente corrigido na forma deste edital. 

26.8 - Os avisos de licitação serão publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e, 

os demais atos licitatórios deverão ser acompanhados através do diário eletrônico oficial do Município 

de Barbacena – www.barbacena.mg.gov.br 

 26.9 – Quaisquer dúvidas oriundas do Processo Licitatório serão dirimidas em face da Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores. Mais informações poderão ser feitos junto à Diretoria de 

Licitações, na Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378, Bairro Boa Morte – Barbacena – MG – CEP 36.201-

002, pelo telefone (32) 3339-2026, no horário das 12:00 às 18:00 horas ou pelo e-mail 

licitacao@barbacena.mg.gov.br  

 

Barbacena, 25 de abril de 2022 

 

 

Marcos Vinícius do Carmo 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

  

http://www.barbacena.mg.gov.br/
mailto:licitacao@barbacena.mg.gov.br
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ANEXO 01 

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

 

 

 Através da presente, credenciamos o(a) Sr(a). ___________________, portador(a) da Cédula 

de Identidade nº ___________________ e do CPF nº ______________________, a participar da 

licitação promovida pela Comissão Permanente de Licitação do Município de Barbacena, na 

modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob o nº 002/2022, na qualidade de representante legal, 

outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

_______________________________, CNPJ ______________________, bem como formular 

propostas e praticar todo os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

________________________, ____ de _____________ de 2022 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do dirigente da empresa 

Nome do dirigente da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento 

licitatório. 
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ANEXO 02 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

(SOMENTE PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA E MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) 

 

 

 

(NOME EMPRESA) __________________________, CNPJ__________________, com sede 

(endereço completo) _____________________________________, por intermédio de seu 

representante legal, para fins da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022, DECLARA expressamente, 

sob as penalidade cabíveis, que: 

 

A) Encontra-se enquadrada como empresa de Micro e Pequeno Porte ou Micro Empreendedor 

Individual, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123/2006 e art. 3º da Lei Municipal nº 

4.239/2009; 

 

B) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação e que não incide 

nos impedimentos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar 123/2006. 

 

 

   ________________,__________de_________ 

 

 

 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Esta declaração deverá ser entregue fora dos envelopes, por ocasião do 

credenciamento. 

 

 

  



                                                                   

 

 

                

                                                                                                                                                                                       
  19 

bac 

 
 

DIRETORIA DE LICITAÇÕES              

Rua Baronesa Maria Rosa, nº 378 – Boa Morte – Barbacena-MG CEP: 36201-002 
Telefone: (32) 3339-2026 

 

ANEXO 03 

ESPECIFICAÇÕES 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 – PROCESSO Nº 019/2022 

 

ITEM CÓD. QUANT. UNI. DESCRIÇÃO 
PREÇO 

UNITÁRIO 
MÁXIMO 

1 2002105 2 M2 

PLACA DE OBRA -- FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, 
PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM 
ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 
20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO 
PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) 
DEMÃOS (DIMENSÕES 2,00m X 1,00m) 

R$233,94 

2 2002106 3 M3 

MURO DE DIVISA -- (COMPOSIÇÃO 
REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE 
ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 
CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), 
FCK = 25 MPA. AF_01/2017 

R$2.739,38 

3 2002107 30,480 M2 

MURO DE DIVISA -- ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 
14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

R$83,53 

4 2002108 13,660 M 

MURO DE DIVISA -- CHAPIM SOBRE 
MUROS LINEARES, EM GRANITO OU 
MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 

R$112,60 

5 2002109 17 M 

MURO DE DIVISA -- MURO DE VEDAÇÃO 
DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO 
CALHA V ALTURA LIVRE = 2,50 M, SAPATA 
CONCRETO 1:3:6, 30 X 50 CM 

R$401,51 

6 2002110 150 M2 

FECHAMENTO DO GALPÃO -- COBERTURA 
EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 
TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 
0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

R$99,37 

7 2002111 50 M2 

FECHAMENTO DO GALPÃO -- PINTURA 
COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) 
PULVERIZADA SOBRE METÁLICO  

R$10,46 

8 2002112 100 KG 

FECHAMENTO DO GALPÃO -- 
CONTRAVENTAMENTO COM 
CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, 
COM CONEXÕES PARAFUSADAS, 
INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, 
PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - 

R$18,01 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020_P 

9 2002113 650 KG 
FECHAMENTO DO GALPÃO -- PERFIL "U" 
SIMPLES DE ACO GALVANIZADO 
DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM 

R$18,56 

10 2002114 20 CEN 
FECHAMENTO DO GALPÃO -- PARAFUSO 
ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 
4,2 MM X 19 MM 

R$45,05 

11 2002115 155 M2 

RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
METÁLICAS -- PINTURA COM TINTA 
ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO 
(ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA 
A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL 
METÁLICO (POR DEMÃO). AF_01/2020 

R$13,98 

12 2002116 125,640 M2 

RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
METÁLICAS -- LIXAMENTO MANUAL EM 
SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020 

R$9,68 

13 2002117 32,160 M2 

RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
METÁLICAS -- JATEAMENTO ABRASIVO 
COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL 
METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 

R$30,69 

14 2002118 314,060 M2 

TELHADO ENTRADA SECUNDÁRIA -- 
FORNECIMENTO DE ESTRUTURA 
METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, 
EM AÇO, SOBRE LAJE PARA TELHA 
CERÂMICA, COBERTURA PADRÃO DO 
PRÉDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA, 
INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, 
MONTAGEM, APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1) 
DEMÃO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) 
DEMÃOS 

R$3,34 

15 2002119 79,650 M2 

TELHADO ENTRADA SECUNDÁRIA -- 
COBERTURA EM TELHA METÁLICA 
GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO 
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO 
NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA 
FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

R$3,34 

16 2002120 179,520 M2 

CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO -- 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015 

R$70,60 

17 2002121 120,310 M2 

REVESTIMENTO / PINTURA DO MURO -- 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

R$6,71 

18 2002122 120,310 M2 

REVESTIMENTO / PINTURA DO MURO -- 
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO 

R$32,58 
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19 2002123 16,500 M2 

REVESTIMENTO / PINTURA DO MURO -- 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU 
VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 
AF_06/2018 

R$37,43 

20 2002124 121,310 M2 

REVESTIMENTO / PINTURA DO MURO -- 
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 

R$2,54 

21 2002125 121,310 M2 

REVESTIMENTO / PINTURA DO MURO -- 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 
VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 

R$20,86 

22 2002126 103,550 M2 

REVESTIIMENTO/PINTURA DA EDIFICAÇÃO 
EXISTENTE (INFERIOR) -- PREPARAÇÃO 
PARA EMASSAMENTO OU PINTURA 
(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE 
UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO 

R$6,32 

23 2002127 103,550 M2 

REVESTIIMENTO/PINTURA DA EDIFICAÇÃO 
EXISTENTE (INFERIOR) -- PINTURA 
ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

R$15,07 

24 2002128 103,550 M2 

REVESTIIMENTO/PINTURA DA EDIFICAÇÃO 
EXISTENTE (INFERIOR) -- EMASSAMENTO 
EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), 
DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO 
PARA PINTURA 

R$17,64 

25 2002129 2 UNI 

ESQUADRIAS / METAIS -- PORTA 
PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 
90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 

R$866,84 

26 2002130 8,170 M2 

ESQUADRIAS / METAIS -- JANELA DE 
ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE 
ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

R$375,09 

27 2002131 8,800 M 

ESQUADRIAS / METAIS -- CONTRAVERGA 
MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 
VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016 

R$146,01 

28 2002132 10 M2 
ESQUADRIAS / METAIS -- PORTÃO DE 
FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO 
LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO 

R$339,39 

29 2002133 1 UNI 

ESQUADRIAS / METAIS -- MOTOR 
DESLIZANTE 1/2 HP INDUSTRIAL COM 
CAPACIDADE DE 1000 KG COM TRÊS 
CONTROLES E CREMALHEIRA 

R$1.284,10 

30 2002134 2,700 M2 ESQUADRIAS / METAIS -- FORNECIMENTO R$413,48 
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DE ESTRUTURA METÁLICA E 
ENGRADAMENTO METÁLICO PARA 
TELHADO DE QUADRA POLIESPORTIVA 
EM AÇO, COBERTURA PADRÃO DO 
GINÁSIO POLIESPORTIVO, EXCLUSIVE 
TELHA, INCLUSIVE PILAR METÁLICO, 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM, 
APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 
ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E 
PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS 

31 2002135 1 UNI 

ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, 
CAPACIDADE DE 1.500L, INCLUSIVE 
TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, 
EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E 
ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE 
ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA 

R$1.427,17 

32 2002136 1 UNI 

ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM 
TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 
20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA 
COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) 
METROS DA TOMADA DE ÁGUA, 
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO 
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA 

R$139,49 

33 2002137 1 UNI 

ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM 
TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 1/2" 
(20MM), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA 
TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES 
E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO 
DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO 
COM ARGAMASSA 

R$145,11 

34 2002138 1 UNI 

ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA 
CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), 
COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE 
SÓCULO NA BASE DA BACIA 
ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, 
NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, 
ALTURA MÁXIMA DE 46CM 
(BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM 
ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO 
DE LATÃO COM CANOPLA, 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO 

R$587,74 

35 2002139 1 UNI 

ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM 
TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, 
DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM 
DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA 
RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE 

R$356,72 
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CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM 
ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO 
COM ARGAMASSA 

36 2002140 1 UNI 

ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, 
FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE 
ESCOAMENTO DE METAL COM 
ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE 
METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 
CROMADO, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

R$284,36 

37 2002141 1 UNI 

ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM 
TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, 
DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA 
ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) 
DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE 
ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE 
ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO 
TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA 
ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA 

R$173,41 

38 2002142 2 UNI 

ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, 
ACABAMENTO CROMADO, COM 
AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

R$124,11 

39 2002143 1 UNI 
ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) 

R$131,84 

40 2002144 1 UNI 

ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, 
INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE 
VÁLVULA DE DESCARGA 

R$481,25 

41 2002145 1 UNI 
ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM 
FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" 

R$97,41 

42 2002146 2 UNI 
ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL 
TOALHA 2 OU 3 FOLHAS 

R$183,40 

43 2002147 2 UNI 
ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, 
INCLUSIVE FIXAÇÃO 

R$62,21 

44 2002148 2 UNI 
ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS -- 
SABONETEIRA METÁLICA CROMADA, TIPO 
CONCHA, DE SOBREPOR 

R$58,75 

45 2002149 16,950 M2 

ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) -- 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 
COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_06/2014 

R$154,20 

46 2002150 23,630 M 

ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) -- RODAPÉ 
COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA 
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 5CM, 
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA 

R$22,30 
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INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE 
REJUNTAMENTO 

47 2002151 18,780 M2 

ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) -- LAJE 
PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE 
CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L 
= 4,00 M 

R$122,56 

48 2002152 3 M3 

ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) -- 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) 
EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 
PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL 
MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. 
AF_01/2017 

R$2.739,38 

49 2002153 24,810 M2 

ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) -- 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 
VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM 
(ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM 
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 

R$91,45 

50 2002154 68,170 M2 

ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) -- 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 
(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 

R$8,90 

51 2002155 16,950 M2 

ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) -- 
CONTRAPISO DESEMPENADO COM 
ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA), ESP. 20MM 

R$34,68 

52 2002156 6,860 M2 

ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) -- 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME 
COM IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 
AF_06/2018 

R$43,24 

53 2002157 91,640 M2 

ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) -- REBOCO 
COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 
(CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, 
APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO 
MECÂNICO 

R$32,58 

54 2002159 39,640 M2 

ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) -- 
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA 
CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, 
INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA 

R$17,64 

55 2002160 201,670 M2 

ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) -- PINTURA 
ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 
EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 
ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 

R$15,07 

56 2002161 10 UNI 

ELÉTRICA -- TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 
(1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$33,02 

57 2002162 10 UNI 

ELÉTRICA -- TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR 
(2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$55,72 
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58 2002163 10 UNI 

ELÉTRICA -- TOMADA BAIXA DE EMBUTIR 
(2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$48,59 

59 2002165 100 M 

ELÉTRICA -- CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

R$7,77 

60 2002166 200 M 

ELÉTRICA -- CABO DE COBRE FLEXÍVEL 
ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

R$4,71 

61 2002167 50 UNI 

ELÉTRICA -- CURVA 90 GRAUS PARA 
ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM 
(1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

R$9,63 

62 2002168 50 UNI 

ELÉTRICA -- LUVA PARA ELETRODUTO, 
PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

R$8,01 

63 2002171 100 M 

ELÉTRICA -- ELETRODUTO RÍGIDO 
SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (½??), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P 

R$9,27 

64 2002172 1 UNI 

ELÉTRICA -- ENTRADA DE ENERGIA 
AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG, CARGA 
INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM 
SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, 
CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, 
BARRAMENTO, ATERRAMENTO E 
ACESSÓRIOS 

R$2.713,70 

65 2002173 1 UNI 
ELÉTRICA -- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 
PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E 
CHAVE. 

R$215,73 

66 2002174 4 UNI 
ELÉTRICA -- DISJUNTOR BIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A 

R$53,68 

67 2002175 5 UNI 
ELÉTRICA -- DISJUNTOR BIPOLAR 
TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 25A 

R$69,14 

68 2002176 12 UNI 
ELÉTRICA -- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W 

R$93,57 

69 2002177 20 UNI 

ÉLÉTRICA -- LÂMPADA LED, BASE E27, 
POTÊNCIA 20W, BULBO A70, 
TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 
110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 
EXCLUSIVE LUMINÁRIA 

R$37,73 

70 2002178 1 UNI 
ELÉTRICA -- CHUVEIRO ELÉTRICO COM 
RESISTÊNCIA BLINDADA 

R$260,78 

71 2002179 1 UNI 

ELÉTRICA -- BRAÇO PARA CHUVEIRO, 
COMPRIMENTO 40 CM, DIÂMETRO 
NOMINAL DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE 
ACABAMENTO 

R$22,80 
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72 2002181 8 UNI 

ELÉTRICA -- REFLETOR COM LÂMPADA 
LED EM CORPO DE ALUMINIO; POTÊNCIA 
200W PROTEÇÃO IP 65 COM VIDRO 
FRONTAL TEMPERADO 

R$222,35 

73 2002182 2 UNI 
AR-CONDICIONADO (INSTALAÇÃO) -- AR-
CONDICIONADO 12000 BTU 

R$2.422,80 

74 2002183 273,950 M2 
AS BUILT -- AS BUILT DE PROJETOS COM 
ÁREA ATÉ 10.000 M2 

R$0,81 

75 2002184 3 UNI 
COMBATE A INCÊNDIO -- PLACA 
FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM 

R$23,13 

76 2002185 2 UNI 
COMBATE A INCÊNDIO -- PLACA 
FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM 
(PROIBIDO PRODUZIR CHAMA) 

R$23,13 

77 2002186 2 UNI 
COMBATE A INCÊNDIO -- PLACA 
FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM 
(SAÍDA) 

R$25,39 

78 2002187 4 UNI 
COMBATE A INCÊNDIO -- EXTINTOR DE 
INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, 
CAPACIDADE 6 KG 

R$197,15 

79 2002188 4 UNI 
COMBATE A INCÊNDIO -- BASE 
DECORATIVA PARA EXTINTORES 

R$60,09 

 

ANÁLISE PELA DIRDEC/GCM 

APÓS ANÁLISE, APROVO AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DESTE  

 

___________________________________________    DATA ______/______/2022 

         ASSINATURA E CARIMBO IDENTIFICADOR 
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ANEXO 04 

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EXPEDIÇÃO DO CRC E HABILITAÇÃO 

 

HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

01 – Documento de identificação de todos os sócios ou administrador; 

02 – Inscrição do Ato Constitutivo e alterações, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova 

da diretoria em exercício; 

03 – Cópia do CNPJ; 

04 – Cópia do cartão de inscrição estadual e/ou municipal relativo ao domicílio sede do licitante; 

 

REGULARIDADE FISCAL: 

05 – Certidão Negativa de Débito estadual do domicílio sede do licitante; 

06 – Certidão Negativa de Débito Municipal do domicílio sede do licitante; 

07 – Certidão Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União, incluindo 

Contribuições Previdenciárias e de Terceiros; 

08 – Certidão de Regularidade de Situação junto ao FGTS, emitido pela CEF; 

09 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista – CNDT do domicílio sede do licitante; 

 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

10 – Certidão Negativa de pedido de falência ou recuperação, expedida pelo cartório distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida no domicílio sede do licitante; 

11 – Balanço e demonstrações contábeis já exigíveis, devidamente registrada no Órgão competente 

ou Declaração de Imposto de Renda se for Optante pelo SIMPLES. 

 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

12 – Registro ou inscrição da empresa e do(s) responsável (is) técnico(s) no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA/ Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, na Região da sede da 

Empresa: 

13 – Comprovação de Capacitação Operacional da Empresa para desempenho de atividade 

pertinente e compatível com o objeto da Licitação (serviços com características semelhantes aos 

itens relevantes da obra, definidos no edital), através de um ou mais atestados fornecidos por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado. 

14 – Comprovação de que a Licitante possui no seu quadro permanente, na data de apresentação da 

proposta, profissional (ais) de nível superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentor (es) de atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, acompanhado do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico expedido(s) pelo(s) 

CREA(s)/CAU(s) da(s) região (ões) onde a(s) obra(s) tenha(m) sido executada(s), que comprove(m) 

ter executado ou participado da execução de obras ou serviços de engenharia, com características 

semelhantes ao objetivo da presente Licitação, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

relevância e de valor significativo. 

14.1 – A comprovação de que o(s) profissional (ais) de nível superior referido(s) no item acima 

pertence(m) ao quadro da Empresa deverá ser feita através de uma das seguintes formas 

a) Carteira de trabalho; 

b) Certidão do CREA/CAU para os Responsáveis Técnicos da Empresa; 

c) Contrato Social para proprietários ou sócios da empresa; 
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d) Contrato de Prestação de Serviços; 

e) Contrato de Trabalho registrado na DRT. 

15 – Relação mínima do pessoal técnica especializados considerada essenciais para o cumprimento 

do objeto, mediante a apresentação de relação explícita (não é nominal) e da declaração formal de 

sua disponibilidade, nos termos do art. 30 §6º da Lei 8666/93. 

15.1 – Os profissionais indicados na equipe citada na proposta deverão, obrigatoriamente, compor a 

equipe que executará a obra, somente sendo admitida à substituição de algum membro da mesma, 

no curso de execução do contrato por profissional de comprovada experiência, equivalente ou 

superior e desde que previamente aprovada pela PMB. 

15.2 – A Equipe Técnica deverá possuir no mínimo: 01 Arquiteto ou Engenheiro Civil, nível Pleno; 

16 – Declaração de que na hipótese de vencedora da presente licitação, está obrigada a possuir em 

seu quadro permanente, na data da assinatura do contrato, a equipe técnica no mínimo composta 

dos profissionais relacionados no item 15, bem como, de que se obriga a mantê-los durante toda a 

vigência do contrato e que em caso de substituição deverá ser solicitada a anuência da PMB e da 

DIRDEC. 

 

DECLARAÇÕES DIVERSAS 

17 – Declaração conforme modelo do Anexo 02 (somente para micro e pequena empresa e 

microempreendedor individual) 

18 – Declarações conforme modelo do Anexo 05. 

19 – Declarações conforme modelo do Anexo 08, ou Termo de Visita Técnica 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

1º - Os documentos apresentados em fotocópia, só terão validade se autenticados ou mediante 

apresentação dos originais. 

2º - Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas. 
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ANEXO 05 

MODELO DE DECLARAÇÕES DIVERSAS 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022   PROCESSO Nº 019/2022 

 

 

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ nº ______________, por 

intermédio de seu representante legal, Sr. _________________________ portador da Carteira de 

Identidade nº ____________________ e do CPF nº _________________, DECLARA sob as penas 

da lei: 

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V DA LEI 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99: que não 

emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos; 

2)  INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO: que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores; 

3) CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: que recebeu todos os documentos e 

informações, conhece e acata as condições para cumprimento das obrigações objeto da Licitação; 

4) DECLARAMOS ainda que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da 

ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade mista, deste órgão celebrante 

 

 

Local e data 

 

 

 

____________________________________ 

(Nome- Identidade – CPF/CNPJ do declarante) 

 

 

 

 

 

 

A presente declaração deverá ser assinada pelo licitante ou seu representante legal. 
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ANEXO 06 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022       PROCESSO Nº 019/2022 

 

Objeto: 

Identificação do licitante: 

Razão social, CNPJ, endereço completo, e-mail, telefone: 

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 

 

Item Quant. Unid. ESPECIFICAÇÃO 
Valor 

estimado 

1   
 

CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE DO ANEXO 3 
 

   Idem para os demais itens  

 

 

 

Obs. Declaramos que aceitamos e estamos de acordo com todas as condições, especificações, 

valores, quantidades, etc. estabelecidas neste edital. 

 

 

 

 

______________________________ 

Local e data 

 

 

 

______________________________________________ 

 

Carimbo da empresa/Assinatura do responsável 
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ANEXO 07 

TERMO DE REFERÊNCIA
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ANEXO 08 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES LOCAIS PARA 

EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

 

(NOME DA EMPRESA) _____________________________________________________, CNPJ nº 

___________________________, com sede (ENDEREÇO COMPLETO), por intermédio de seu 

representante legal, para fins da Tomada de Preços nº 002/2022, DECLARA expressamente que: 

 

( ) Conhece as condições locais para execução do objeto nos termos consignados no Edital e 

documentos técnicos, aceitando todas as condições e especificações propostas. 

 

( ) Dispensa o conhecimento das condições locais para execução do objeto nos termos 

consignados no Edital e documentos técnicos associados, aceitando todas as condições e 

especificações propostas. 

 

 

____________________________, _____ de ______________________ de 2022 

(CIDADE)             (DIA)                         (MÊS) 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura e identificação do dirigente da empresa 
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ANEXO 09 

MINUTA DE CONTRATO 
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ANEXO 10 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; COMPOSIÇÃO DO BDI; 

MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO BÁSICO 
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Prefeitura Municipal de Barbacena - MG
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

Diretoria Técnica

 Obra:  Reestabelecimento de acesso da comunidade dos Costas da Mantiqueira 
 Tipo de Obra: Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas
  Endereço: Estrada Airton José da Costa (Acesso a Com. Costas da Mantiqueira) 
 Data de Referência: SINAPI 06/2021 Não Desonerado  
 Unidade federativa: Barbacena - MG 
 Data: 14/03/2021 
 ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 

CRONOGRAMA

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4

1 PLACA DE OBRA ( 467,89)                                100,00% 100%

2 MURO DE DIVISA ( 19.128,12)                           100,00% 50% 50%

3 FECHAMENTO DO GALPÃO ( 30.200,83)                           100,00% 25% 25% 25% 25%

4 RECUPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS ( 4.371,51)                             100,00% 50% 25% 25%

5 TELHADO ENTRADA SECUNDÁRIA ( 1.316,50)                             100,00% 100%

6 CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO ( 12.675,43)                           100,00% 50% 25% 25%

7 REVESTIIMENTO/PINTURA DO MURO ( 8.185,59)                             100,00% 25% 50% 25%

8 REVESTIIMENTO/PINTURA DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE (INFERIOR) ( 4.042,65)                             100,00% 25% 25% 50%

9 ESQUADRIAS / METAIS ( 11.324,80)                           100,00% 50% 25% 25%

10 ESGOTO / HIDRAULICA / ACESSÓRIOS ( 4.681,45)                             100,00% 50% 50%

11 ADIÇÃO DE ÁREA (RECEPÇÃO) ( 24.147,20)                           100,00% 25% 25% 25% 25%

12 ELÉTRICA ( 12.333,07)                           100,00% 50% 50%

13 AR-CONDICIONADO (INSTALAÇÃO) ( 3.154,53)                             100,00% 100%

14 AS BUILT ( 222,17)                                100,00% 100%

15 COMBATE A INCÊNCIO ( 1.195,40)                             100,00% 100%

Valores totais ( 137.447,11)                          ( 27.121,21)          ( 39.301,11)           ( 34.290,65)          ( 36.734,14)          
19,73% 28,59% 24,95% 26,73%

Total Acumulado ( 27.121,21)          ( 66.422,32)          ( 100.712,97)        ( 137.447,11)         
% Acumulado 19,73% 48,33% 73,27% 100,00%
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Prefeitura Municipal de Barbacena - MG
Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 

Diretoria Técnica

 Obra:  Reestabelecimento de acesso da comunidade dos Costas da Mantiqueira 
 Tipo de Obra: Construção de edifícios 
  Endereço: Rua Sete de Setembro, Centro  
 Data de Referência: SINAPI 09/2021 Não Desonerado  
 Unidade federativa: Barbacena - MG 
 Data: 14/01/2022 
 ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário 

COMPOSIÇÃO DO BDI

TIPO DE OBRA
Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas % Adotado
Administração Central AC 5,50%

Seguro e Garantia S 0,75%
Risco R 1,27%

Despesas Financeiras DF 1,39%
Lucro L 7,41%

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%) I 3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) I 2,50%

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) 0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) BDI PAD 24,77%

Fórmula adotada: BDI= (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1
(1-I)

AC: taxa de administração central
S: taxa de seguros
R: taxa de riscos
G: taxa de garantias
DF: taxa de despesas financeiras
L: taxa de lucro/remuneração
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).
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MEMORIAL DESCRITIVO 

REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO CENTRO OPERAÇÕES DA  

DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE BARBACENA 

CONSIDERAÇÕES  

Este memorial tem como objetivo complementar e/ou esclarecer as informações 

contidas no Projeto Arquitetônico e nas planilhas quantitativas de composição de formação do 

orçamento. 

É de responsabilidade da empresa licitante/executante verificar e apontar discrepâncias 

nos projetos para que sejam corrigidas, sob pena de ter que concluir a execução arcando com as 

mesmas   se não forem apontadas. 

No caso de dúvidas relacionadas aos desenhos ou às definições de acabamento, deverá 

ser exigido do autor do projeto a especificação com detalhes para a correta execução dos 

serviços. 

A obra em questão consiste na REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO CENTRO OPERAÇÕES 

DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, cuja área edificada é composta da seguinte 

forma: 

QUADRO DE ÁREAS A SEREM REFORMADAS 
 
 

 Área do Pavimento Térreo (Interno)…………………… 53,84 m² 

 Área do Pavimento Térreo (Galpão)...…………………. 208,08 m² 

 Área Total a ser reformada……………………………… 261,92 m² 
 

A área do prédio a ser reformada é composta de 2 pavimentos; térreo e 1° andar. Em 

hipótese alguma, poderá ser reformada, utilizado ou realizado qualquer ato que beneficie o 1° 

andar (exclusive quando este for ligado a segurança estrutural do andar da reforma) onde 

pretende-se instalar o Sindicato dos Metalúrgicos.  

A estrutura do edifício é em concreto armado, composta por lajes, pilares e vigas, e 

nenhum espaço é ocupado atualmente. Há paredes sem acabamento. 

A reforma prevê manter a estrutura física existente, entretanto com readequação do 

espaço físico interno do edifício, construção de sanitários novos com respectivas instalações 

hidrossanitários, colocação das esquadrias, dos acabamentos e instalações elétricas e lógica. 
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As paredes internas irão vencer a altura de piso a forro de 2,80m, (conforme 

projeto/orçamento) de alvenaria de vedação em blocos vazados de concreto de 14x19x39cm 

espessura de 14 cm no osso. Nas paredes de alvenaria, dever-se-ão aplicar chapisco de cimento 

e areia, reboco tipo paulista e pintura com tinta látex acrílicos. 

Para os fechamentos internos em geral (paredes), com exceção das paredes com 

azulejos e/ou detalhadas, serão utilizadas tinta látex acrílica de acabamento acetinado. 

É necessário ainda informar que para a realização de todos os procedimentos, deverão 

ser asseguradas as medidas adequadas para a proteção contra danos aos operários e observadas 

às prescrições da: 

 
 NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção; 

 Códigos, Leis e Normas Municipais, Estaduais e Federais; 

 NBR 9050/2004 – Acessibilidade de pessoas com deficiência a edificações, espaço, 

mobiliário e equipamentos urbanos; 

 NBR 9077/93 – Saídas de emergência em edifícios; 

 Normas do Ministério do Trabalho; 

 Normas da Secretaria de Saúde (Engenharia Sanitária); 

 NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas em Baixa Tensão (versão corrigida de 2008); 

 Normas gerais referentes aos Materiais e Equipamentos especificados; 

 Normas das concessionárias de serviços públicos (de suprimento de eletricidade, 

telecomunicações e água e de esgotamento sanitário e coleta de lixo). 

E ainda, para o perfeito entendimento e execução dos serviços, a empresa contratada 

deverá respeitar os Projetos de Arquitetura e os Projetos Complementares, seguindo os 

parâmetros técnicos fornecidos pelos responsáveis técnicos. 

 DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 A empresa CONTRATADA deverá obedecer às normas estabelecidas pelos Conselhos 

Federal e Regional de Engenharia e Arquitetura pertinentes a execução da Placa de Obra. 

Deverão ainda ser colocadas placas de todas as empresas envolvidas no empreendimento. 

1.2 A placa indicativa da obra deverá ser executada respeitando rigorosamente às referências 

cromáticas, as dimensões, os tipos de letra e os logotipos do modelo apresentado pela 

CONTRATANTE. 
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1.3 A placa deverá ser em chapa galvanizada #26, esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, 

afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, 

inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA duas (2) demãos 

(dimensões 2,00m x 1,00m), e armada com sarrafos de madeira e pontaletes e instalada em 

local de fácil visualização e de comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA. 

1.4 É de responsabilidade da CONTRATADA manter no canteiro de obras um escritório 

apropriado para a manutenção e o estudo dos projetos, das especificações, dos orçamentos e do 

cronograma. O     mobiliário e os aparelhos necessários ao canteiro de obras ficarão a cargo da 

CONTRATADA. 

1.5 A CONTRATADA deverá recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T., 

devidamente paga de todos os profissionais de nível superior envolvidos na execução da obra. 

1.6 Deverá ser mantido na obra, um Diário de Obra atualizado, onde serão anotadas todas as 

decisões tomadas pela FISCALIZAÇÃO, bem como os acidentes de trabalho, dias de chuva e 

demais ocorrências relativas à obra. 

1.7 Será obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI’s por todos os 

funcionários envolvidos diretamente com a obra. 

1.8 Deverá ser garantida a segurança das propriedades vizinhas, dos edifícios e das áreas do 

entorno. Todos os materiais e suas aplicações deverão obedecer ao prescrito nas Normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, aplicáveis e específicas para cada caso. 

Em caso de dúvida, a CONTRATADA deverá consultar a FISCALIZAÇÃO e/ou o Autor do 

Projeto, para que sejam sanadas antes da execução do serviço. 

1.9 Na existência de serviços não discriminados, a CONTRATADA somente poderá executá-

los após a aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento ou norma 

constante deste Memorial ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA 

da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os serviços, 

respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como 

todas as Normas da ABNT vigentes e as recomendações dos fabricantes. 

1.10 O local da implantação da obra de reforma não poderá interferir com as movimentações 

horizontais e verticais dos materiais, equipamentos e pessoal, ao mesmo tempo deve assegurar 

o controle da obra e facilidade de acesso de funcionários e fiscais. É vedado o acesso de 
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pessoal não autorizado/visitas. 

1.11 Toda a área do canteiro de obras deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a 

movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes. 

1.12 Instalações apropriadas para combate a incêndio deverão ser previstas em todas as 

edificações e áreas de serviço, incluindo o canteiro de obras, almoxarifado e adjacências. 

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo 

deverão ser mantidos em recipientes de metal e removidos da obra e das adjacências a cada 

noite e, sobre nenhuma hipótese, serão deixados acumular. Todas as precauções deverão ser 

previstas para se evitar a combustão espontânea. 

1.13 A CONTRATADA deverá proceder periodicamente a limpeza do canteiro de obras 

removendo os entulhos e as sujeiras resultantes, tanto do interior do mesmo como nas 

adjacências, provocados pela execução dos serviços, sem causar poeiras e/ou transtornos na 

área a ser reformada e construída. 

1.14 É obrigação da CONTRATADA conferir projetos e orçamentos e caso detectado 

discrepâncias apontar junto ao autor do projeto ainda na fase de licitação sob pena de dever 

executar a obra na sua totalidade dentro das boas técnicas de execução. 

1.15 A contratação se dará de forma global. Sendo que, a mesma está prevista para 2022 com 

a utilização de recursos próprios do município. 

 
2 - QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

2.1 Os serviços executados deverão obedecer às boas técnicas usualmente adotadas na 

Engenharia, em estrita concordância com as Normas Técnicas em vigor. 

2.2 A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela FISCALIZAÇÃO, não 

sendo aceitos aqueles cuja qualidade seja inferior a especificada. 

2.3 A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente aos Projetos e às Especificações, 

não podendo ser inserida qualquer modificação sem o consentimento prévio da 

FISCALIZAÇÃO. Os Projetos, o Memorial Descritivo e a Planilha são complementares entre 

si, devendo as eventuais discordâncias serem resolvidas pela FISCALIZAÇÃO, com a 

seguinte ordem de prevalência: 
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2.3.1 Em caso de divergência entre projetos e planilha, deverá ser consultada a 

FISCALIZAÇÃO e/ou os autores dos projetos; 

2.3.2 Em caso de divergência entre os projetos de datas diferentes, prevalecerão sempre os 

mais recentes; 

2.3.3 Em caso de divergência entre cotas e suas dimensões em escala, prevalecerão sempre a 

primeira. 

2.4 Na execução só serão permitidos o uso de materiais ou equipamentos rigorosamente 

equivalentes, isto é, que desempenhem idênticas funções construtivas e que apresentarem as 

mesmas características formais, técnicas e qualidade, definidas pelos Projetos, Memoriais 

Descritivos e Planilhas. 

2.5 Caberá a CONTRATADA a elaboração de desenhos “as built”, incidentes sobre todas as 

áreas e projetos relacionados deste memorial. 

2.6 No caso de discrepância ou falta de especificações de marcas de materiais, serviços, 

acabamentos, entre outros, as escolhas deverão SEMPRE ser aprovadas antecipadamente pela 

FISCALIZAÇÃO. 

2.7 Os serviços serão fiscalizados por pessoal designado pelo Município, o qual será doravante 

designado FISCALIZAÇÃO. 

2.8 Caso o material/equipamento especificado neste Memorial, encontre-se fora de linha, este 

deverá ser substituído por novo produto, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e 

atendimento às condições estabelecidas no Memorial. A aprovação será feita por escrito, 

mediante amostras com bases técnicas apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do 

material. O material/equipamento que por motivo for adquirido sem aprovação da 

FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, 

sem ônus para o Município de Barbacena - MG. O mesmo procedimento será adotado no caso 

do material/equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. 

Ambos os casos serão definidos pela FISCALIZAÇÃO. 

2.9 Os materiais deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo 

com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA. 
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2.10 É vedada a utilização de materiais, equipamentos e/ou ferramentas improvisadas, em 

substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam. 

2.11 Quando não houver motivos ponderáveis para a substituição de um material especificado 

por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito e por intermédio da 

FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do 

pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes, sobre 

equivalência. 

2.12 O estudo e a aprovação pela Prefeitura Municipal de Barbacena-MG dos pedidos de 

substituição só serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigências: 

2.12.1  - Declaração que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no 

caso de materiais equivalentes; 

2.12.2  - Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto 

proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental, o laudo de exame 

comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, à critério da 

FISCALIZAÇÃO; 

2.12.3  - Indicação da marca, nome do fabricante ou tipo comercial, que se destinam a 

definir tipo e o padrão de qualidade requerido; 

2.12.4  - A substituição de material especificado, de acordo com as normas da ABNT, 

só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos previstos em 

contrato, mediante solicitação antecipada; 

2.12.5  - Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO após 

satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de 

atendimento; 

2.12.6  - A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso ao Almoxarifado de Materiais para 

conferir marcas, qualidade e validade; 

2.12.7  - Deverá ser feito obrigatoriamente o Controle Tecnológico do Concreto com 

ensaios informando as propriedades do concreto a ser utilizado na obra. Estes ensaios 

deverão estar obrigatoriamente em conformidade com as normas da ABNT pertinentes 

ao assunto. A CONTRATADA deverá enviar os laudos dos testes à 

FISCALIZAÇÃO. Caso o resultado dos testes detecte alguma irregularidade, a 

CONTRATADA prontamente providenciará a correção da anomalia antes de dar 
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continuidade aos serviços. O controle tecnológico deverá ser feito por empresa 

especializada, cujo nome deverá ser informado a FISCALIZAÇÃO antes do início dos 

serviços de concretagem. 

2.12.8 A obra deverá ter um responsável técnico pela execução, devidamente registrado 

no CREA/MG. Todas as comunicações entre a FISCALIZAÇÃO e a Construtora 

deverão ser feitas através do Engenheiro Responsável da Empresa. 

2.12.9 A Prefeitura não se responsabiliza pela guarda de materiais, ferramentas e 

demais instalações da CONTRATADA. 

 
3 PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA OBRA 

3.1 Os serviços preliminares serão executados com equipamentos adequados, 

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha dos equipamentos se fará em 

função da qualidade e do prazo exigido para execução da obra. 

3.2 Caberá a CONTRATADA, ainda como Proponente à época da licitação, promover 

minucioso estudo dos projetos fornecidos e do local de sua execução, com especial atenção às 

possíveis interferências existentes ou a executar, incluindo nos seus preços unitários, os custos 

relativos a proteções e/ou escoramentos daqueles elementos, bem como, as dificuldades que 

eles possam oferecer à instalação de equipamentos necessários a execução das obras. 

3.3 A CONTRATADA deverá tomar todas as providências necessárias para a garantia do 

rápido e do fácil acesso aos locais dos serviços, estocagem e/ou preparo de materiais, 

instalados em local seguro, fora do alcance de desvio de águas de chuva, permitindo a 

execução segura dos serviços. 

3.4 As soluções para os possíveis problemas durante a execução dos serviços deverão ser 

previamente submetidas à FISCALIZAÇÃO. 

 
4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

4.1 Generalidades: Caberá a CONTRATADA o fornecimento e a execução de todos os 

serviços necessários, bem como o pagamento de todas as taxas decorrentes para obtenção das 

ligações provisórias de água, esgoto e energia, quando se fizerem imprescindíveis à execução 

da obra. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as exigências da 

municipalidade local, sendo a CONTRATADA o único responsável pelo eventual 
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descumprimento de qualquer solicitação legal. Os consumos decorrentes da utilização de tais 

ligações provisórias correrão por conta da empresa construtora. O construtor providenciará 

ainda o desligamento das instalações provisórias tão logo as ligações definitivas entrarem em 

funcionamento. 

4.2 Especificação: As ligações provisórias de água serão executadas com tubos e conexões de PVC rígido, sendo 

os reservatórios em fibrocimento, com capacidade calculada para atender a demanda da obra. Caso o logradouro 

não for abastecido por rede pública, a CONTRATADA determinará qual o processo de abastecimento a ser 

empregado. As ligações provisórias de esgoto serão executadas também em tubos e conexões de PVC rígido. 

Caso o logradouro não seja servido por rede de esgoto, a empresa providenciará a construção de fossa e 

sumidouro. As ligações provisórias de energia serão executadas com fios e cabos com isolamento termoplástico, 

protegido por eletrodutos de PVC rígido. Cada equipamento que necessitar de energia deverá ter sua proteção por 

meio de chaves blindadas, sendo os circuitos protegidos por disjuntores termomagnéticos. 

4.3 Excluir todos os materiais compostos por fibra de amianto, tais como caixas d’água, telhas, entre outros. 

 
5 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

5.1 Todas as retiradas e demolições deverão ser consideradas previamente com a análise do 

projeto de demolição, com os serviços indicados na planilha e, ainda, deverão ser consultadas 

à FISCALIZAÇÃO. 

5.2 Especificação: A retirada a que se refere este item consiste na remoção de elementos, tais 

como azulejos, pisos, revestimentos comprometidos entre outros. A demolição é referente às 

paredes de alvenarias, contrapisos, entre outros. 

5.3 Será efetuada a limpeza do terreno e do prédio onde serão realizados os serviços de 

retirada e remoção. 

5.4 A FISCALIZAÇÃO deverá acompanhar criteriosamente estes serviços. 
 
6  - ALVENARIAS DE BLOCOS E REVESTIMENTOS DE PAREDES 

6.1 As paredes de alvenaria a construir indicadas no Projeto Arquitetônico serão de tijolos 

cerâmicos furados tipo 06 furos com espessura de 20 cm (deitado). As paredes internas, em 

sua maioria, serão de divisórias do tipo Eucatex obedecendo as medidas indicadas no Projeto 

Arquitetônico. 

6.2 A execução das alvenarias será iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações com 

quaisquer outros componentes e elementos da edificação. As alvenarias terão as espessuras 

indicadas no Projeto, não sendo permitido o corte das peças para atingir as espessuras 

requeridas. As paredes em geral terão espessura de 20cm acabadas e serão executadas com 
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tijolos cerâmicos furados de boa qualidade. 

As paredes apresentarão prumo e alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a espessura 

das juntas compatíveis com os materiais empregados. A planeza das paredes será verificada 

periodicamente durante o levantamento da alvenaria e comprovada após a alvenaria erguida, 

não podendo apresentar distorção maior que 5mm. O nível será verificado com mangueira 

plástica, transparente e com diâmetro maior ou igual a 13mm. Para a execução das alvenarias 

com tijolo, observar as espessuras no Projeto Arquitetônico. 

6.3 As alvenarias que repousam sobre as vigas contínuas deverão ser levantadas 

simultaneamente em vãos contíguos. 

6.4 As alvenarias a serem construídas utilizarão tijolos cerâmicos de primeira qualidade, 

sonoros, de dimensões uniformes. 

6.5 Nos vãos das janelas e portas serão executadas vergas retas e contravergas em concreto 

armado (controle tipo “B” Fck = 13,5 MPa, convenientemente dimensionadas, sendo que o 

sobrepasse além da medida do vão deverá ser de 30 cm. 

6.6 Todas as saliências superiores a 3cm deverão obedecer aos detalhes do Projeto, nunca se 

permitindo sua execução exclusivamente com argamassa. 

7.7 No fechamento de vãos em estrutura de concreto armado, as alvenarias deverão ser 

executadas até uma altura que permita seu posterior encunhamento contra a estrutura. 

6.8 As superfícies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria serão previamente 

chapiscadas em argamassa de cimento e areia, no traço 1:3. 

6.9 Os serviços de encunhamento só poderão ser executados quando estiver decorrido no 

mínimo 7 dias da conclusão do levantamento das alvenarias. 

6.10 O encontro das alvenarias com as superfícies verticais da estrutura de concreto será 

executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, tanto na área de contato entre a 

alvenaria e o concreto, quanto no assentamento dos elementos (tijolos) junto a estrutura. 

6.11 Os elementos em alvenaria que absorvem água deverão ser molhados por ocasião do seu 

emprego e no respaldo de alvenaria não encunhados será executada em cima de concreto 

armado. 

6.12 Será previsto para a junta de dilatação, caso houver, em chapa galvanizada em “T”. 

 
7 - CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO 

7.1 Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento deverão ser testadas todas as 

canalizações à pressão recomendada. 
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7.2 Fornecimento e aplicação de chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia, no 

traço 9.3, com adição de adesivo a base de resina sintética, e = 5mm, nas paredes inclusive de 

áreas úmidas. 

7.3 Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Serão 

chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como montantes, vergas e outros 

elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas. 

7.4 A argamassa de chapisco deverá ter consistência fluida, ser constituída de areia, 

predominantemente grossa, com dimensão máxima entre 2,40mm e 6,30mm. 

7.5 O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 – 

Revestimentos de paredes e tetos com argamassas – materiais, preparo, aplicação e 

manutenção. As bases de revestimento deverão atender às condições de plano, prumo e 

nivelamento, fixadas pela especificação de norma brasileira. 

7.6 Para a aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, óleos, 

eflorescências, materiais soltos ou quaisquer produtos que venham prejudicar a aderência e 

abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento. A operação 

terá de ser executada, para atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira. A 

aplicação do chapisco deverá ser realizada através de aspersão vigorosa da argamassa, 

continuamente sobre toda área da base, que se pretende revestir. 

7.7 Fornecimento e aplicação de reboco tipo paulista utilizando argamassa mista de cimento 

cal e areia, no traço 1:2:8, com 25mm de espessura, aplicado em parede interna ou externa. 

7.8 O reboco paulista consiste em uma camada de revestimento que propicia a superfície 

receber o acabamento final. Sua aplicação se dará após o chapisco. 

7.9 O procedimento de execução do reboco deverá obedecer ao previsto na NBR 7200 – 

Revestimento de paredes e tetos com argamassas - materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

7.10 O reboco paulista deve ser alisado e desempenado, devendo aderir bem ao chapisco e 

deverá possuir textura e composição uniforme. A espessura da camada de reboco paulista 

deverá ter no máximo 25mm. 

7.11 O reboco deverá ser aplicado depois do assentamento de batentes e esquadrias e antes da 

colocação de rodapés, sendo regularizados e desempenados com réguas e desempenadeira. 

Deverá apresentar aspecto uniforme com parâmetros perfeitamente planos, não sendo toleradas 

quaisquer ondulações ou desigualdade do alinhamento e superfície. 

8  - AZULEJOS 

8.1 Os revestimentos cerâmicos serão executados com cuidado especial por ladrilheiros peritos 
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em serviços esmerados e duráveis. Serão rejeitadas as peças que denotarem empenho e 

desbitolagem. 

8.2 A cerâmica utilizada será de 1ª qualidade, CLASSE A-ELIANE assentado com argamassa 

colante aplicada com desempenadeira dentada e rejuntada na cor a ser determinada pela 

FISCALIZAÇÃO e com a espessura recomendada pelo fabricante. 

8.3 Com relação ao detalhamento e paginações dos Sanitários e Lavabos deverá ser seguido 

conforme Projeto de Detalhamentos de Áreas Molhadas. 

8.4 As juntas dos azulejos terão espessura constante, não superior a 1,50mm. Nas arestas vivas 

das paredes, utilizar-se-ão cantoneiras de alumínio para proteção e serão indicados pela 

FISCALIZAÇÃO o local de sua instalação. A espessura dos rejuntes será indicada pelo 

fabricante e a cor será determinada pela FISCALIZAÇÃO. 

8.5 Todas as sobras de material serão limpas, na medida em que os serviços forem executados. 

Ao final dos trabalhos, os azulejos serão limpos com auxílio de pano seco. 

 
9 - PISOS, SOLEIRAS E PEITORIS 

9.1 Execução e regularização do contrapiso e lajes, empregando argamassa de cimento e areia, 

no traço 1:3, com espessura de 3cm. No caso de pisos o local deverá ser apiloado e executado 

lastro impermeabilizado de concreto não estrutural com espessura de 6cm. A regularização 

deverá ser feita com régua de alumínio e desempenadeira de madeira, perfeitamente nivelado e 

sem ondulações. 

9.2 O piso será, conforme planta, em PORCELANATO 60X60 CLASSE - A ACETINADO 

assentado com argamassa colante, deverá ser proposto pelo contratante em 3 opções a ser 

escolhido e adotado para o ambiente interno da edificação ao qual será definido junto a 

Fiscalização e terá seu detalhamento e paginações seguidas conforme Projeto de 

Detalhamentos de Áreas Molhadas. No subsolo será completado o piso faltante com piso 

granitina moldado in loco e recuperado, na circulação, conforme especificado em planta. 

9.3 Todo o piso deverá ser assentado conforme o projeto e antes das paredes divisórias serem 

instaladas. 

9.4 A espessura dos rejuntes será indicada pelo fabricante e a cor será determinada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

9.5 O piso deverá ser previsto com caimento para ralos e/ou caixas sifonadas. 

9.6 Antes do assentamento do piso, a base deve estar devidamente preparada com uma 

superfície lisa e isenta de poeira e de qualquer irregularidade. Após esta regularização, a 
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fixação do piso se dará com utilização de argamassa colante para ambientes internos e de boa 

qualidade. 

9.7 As cores e os padrões dos revestimentos em geral estarão definidos em projeto e, em 

caso de uso equivalente, submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

9.8 As soleiras e os peitoris serão de tamanhos variados, de acordo com o tamanho dos vãos 

das portas e das janelas, fornecidos e instalados em granito, nivelados com o piso para evitar 

ressaltos e assentados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. 

 
10  - ESQUADRIAS 

10.1 As esquadrias de madeira obedecerão rigorosamente aos projetos apresentados. Ao 

chegarem na obra, as esquadrias serão inspecionadas, sendo recusadas as unidades que 

apresentarem sinais de empeno, descolamento ou outros defeitos. 

10.2 As guarnições das portas serão de madeira-de-lei, sendo os portais fixados com espuma 

expansiva de poliuretano e os alizares com prego sem cabeça para o melhor acabamento. 

10.3 O núcleo das portas, independentemente do tipo, terá espessura tal que garanta o perfeito 

embutimento das fechaduras, não podendo apresentar folga ou sobressalto. 

10.4 No caso de não haver detalhamento exclusivo para a confecção de alguma esquadria 

obriga-se a CONTRATADA que a desenvolva para a aprovação da FISCALIZAÇÃO, antes da 

execução. 

10.5 As portas serão todas do tipo Eucatex completas com ferragem com perfis em aço 

galvanizado e com pintura epóxi eletrostática espessura de 35mm. 

10.6 As janelas dos sanitários (ver em planta) serão caixilhos basculante de alumínio 

anodizado na cor bronze. 

 
11  - DIVISÓRIAS 

11.1 Serão com divisórias do tipo Eucatex, com perfis em aço galvanizado e com pintura 

epóxi eletrostática espessura de 35mm, módulo padrão de 1.00m x 2.10m na cor bege, sendo 

que algumas (especificadas em planta) serão duplas e com isolamento acústico entre ambas, 

com lã de vidro. 

11.2 Nos locais onde forem utilizadas divisórias, os pisos devem ser totalmente nivelados 

sem qualquer declividade. 

11.3 A montagem deve ser feita por pessoal especializado. 
 
11.4 Devem ser previamente corrigidos quaisquer defeitos construtivos que impeçam o perfeito 
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ajuste das divisórias às paredes, pisos e tetos. 

11.5 Portas do mesmo material dos painéis. Rodapé em aço zincado ou galvanizado, fixação 

por encaixe. Dobradiças reforçadas de tambor cilíndrico e fechaduras com chaves em 

duplicata. 

11.6 Observar divisórias onde serão colocados vidros com módulos de 1.00m x 1.05m 

identificados em planta. 

12  - VIDROS 

12.1 Os vidros a serem colocados nas janelas dos sanitários e em todas as janelas dos 

pavimentos 2º,3º e 4º e algumas substituições (ver em planta) serão do tipo fumê temperado de 

6 mm de espessura colocados com neoprene e os vidros das divisórias serão liso transparentes 

com espessura de 4 mm também colocados com neoprene (ver detalhes em planta). 

 
13  - PINTURA 

13.1 Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes 

diretrizes gerais: 

13.2 As superfícies a serem pintadas, que serão todas as alvenarias e estruturas internas, serão 

cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras 

substâncias estranhas; 

13.3 As superfícies a serem pintadas serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas; 

13.4 Cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente 

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; 

13.5 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; 

13.6 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. 

13.7 Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças: 

13.8 Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 

13.9 Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor 

adequado, sempre que necessário. 

13.10 Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as 

dimensões mínimas de 0,50 x 1,00m no próprio local a que se destina para aprovação da 

FISCALIZAÇÃO. 

13.11 Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas 
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composições, salvo se especificadas pelo projeto ou FISCALIZAÇÃO. 

13.12 As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na 

proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de 

pincéis. Os recipientes 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. 

13.13 Para as 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. 

13.14 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. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom 

desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por 

armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão 

removidos ao término de cada dia de trabalho. 

13.15 Antes de receber o acabamento final, a área rebocada deverá receber selador acrílico. 

13.16 Fornecimento e execução de pintura com tinta esmaltem sintético de 1ª linha, aplicadas 

duas demãos, cor a definir, acabamento acetinado e brilhante (de acordo com a indicação da 

FISCALIZAÇÃO), em todas as superfícies metálicas. 

13.17 Todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, serão removidas as rebarbas e 

escórias de solda, com escova, palha de aço, lixa ou outros meios. Deverão também ser 

removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e removentes específicos. Depois de 

limpas e secas as superfícies tratadas serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de 

acabamento nas cores definidas pelo projeto e pela FISCALIZAÇÃO e observando sempre as 

recomendações do fabricante. 

13.18 Fornecimento e execução de regularização de superfícies horizontais para a aplicação de 

diferentes sistemas de impermeabilização, empregando argamassa de cimento e areia, no traço 

1:3, sem aditivos com espessura média de 6cm com acabamento desempenado. 

13.19 Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela 
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FISCALIZAÇÃO, de conformidade com as indicações de projeto e da planilha orçamentária 

quantitativa. As cores não- definidas deverão ser definidas pelo autor do projeto. 

 
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

14.1 Os lavabos adaptados para PNE's deverão ser executados obedecendo todas as exigências 

da Norma de Acessibilidade da NBR 9050/2004 e as indicações contidas no Projeto de 

Detalhamentos de Áreas Molhadas. 

14.2 As bacias sanitárias dos lavabos para PNE's serão convencionais e adaptadas às Normas 

de Acessibilidade NBR 9050 com altura final de 46cm, com o assento. 

14.3 Toda a tubulação e os acessórios das redes de água e de esgoto serão de PVC soldável, 

normatizada e executada conforme recomendações do fabricante. O diâmetro da tubulação 

deverá obedecer rigorosamente às especificações do projeto. 

14.4 O procedimento usado nas juntas deverá ser o seguinte: lixamento na ponta, na parte 

externa e na bolsa na parte interna, aplicando em seguida líquido removedor de sujeira e 

colocar uma camada fina de cola do tipo colagem rápida para PVC. 

14.5 Toda a tubulação deverá ser testada antes do recobrimento. 

14.6 As louças serão de 1ª qualidade e os metais com canopla com acabamento cromado. 

14.7 Os tubos somente poderão ser assentados após a aprovação da FISCALIZAÇÃO que 

poderá, às expensas da CONTRATADA, solicitar os ensaios que julgar necessário, bem como 

rejeitar o material julgado impróprio para uso. 

14.8 As louças e os metais só serão colocados após o término dos serviços de revestimentos. 

Após a colocação, a CONTRATADA realizará testes em todos os aparelhos, corrigindo 

eventuais vazamentos que por ventura venham a aparecer. A altura e o posicionamento das 

diversas peças serão definidos em projeto, sendo que a inexistência de dados em questão, 

caberá a FISCALIZAÇÃO determinar o posicionamento dos mesmos, quando a execução. 

14.9 Os reservatórios serão em fibra com capacidade de 5000 L cada (ver em planta) e serão 

sustentadas por vigas metálica tipo duplo “C” com especificações e detalhes em planta e 

orçamento. 

15  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA E ALTA TENSÃO 

15.1 Todas as instalações elétricas de baixa e alta tensão, deverão obedecer criteriosamente às 

características especificadas nos projetos e na planilha orçamentária e atenderem as exigências 

da AES-SUL, caso seja constatada pela CONTRATADA discrepâncias, deverá ser relatado a 

ao CONTRATANTE para que se proceda ajustes no projeto para atender as normas da 
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concessionária. 

 
16  - LIMPEZA DA OBRA 

16.1  Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim 

como as peças remanescentes e as sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios. 

16.2 Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente 

desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus 

acessos. 

16.3 A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou 

componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem 

limpas. 

16.4 Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de 

argamassa endurecida das superfícies. 

16.5 Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as 

partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, 

esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários. 

16.6 A limpeza dos pisos e dos revestimentos deverá ser executada empregando solução de 

ácido muriático em água na proporção de 1:6 e solução neutralizadora de amônia em água na 

proporção 1:4. 

16.7 Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá executar 

todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela FISCALIZAÇÃO. 

16.8 A obra deverá ser mantida completamente limpa, interna e externamente, sendo todo o 

entulho removido e todo o material restante transferido periodicamente. 

16.9 A obra deverá ser entregue totalmente limpa, isenta de detritos ou entulhos, com todas as 

instalações funcionando, testadas previamente e na presença da FISCALIZAÇÃO. 

 

 
GUSTAVO ARMANDO DOS SANTOS 

Coordenador Municipal de Defesa Civil 
Diretor Técnico 

Port. nº 22.253 - 13.04.2021 
Matrícula: 282.812 
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