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pRocESSo ADMINrsrRATrvo DE ucrrAçÃo No: 5stz021

MODALIDADE: CONVITE No 03/202í

Serviços de engenharia

Tipo: Menor Preço.

Forma de Execução: Execução indireta e empreitada global

l\t.

Loca!: Rua Frei lnocêncio, 236, Centro, São Félix de Minas/MG - CEP: 35.275-000.

lnformações e Gontato: Telefax (0xx33) 3246-9066 (Sr. Wilson Ferraz Leonardo), ou e-mail:
licitacao@saofelixdeminas.mg.gov.br, onde pode ser consultado o Edital e obtido copia.

Legislação Aplicável: Lei Federal no. 8.666/93 e posteriores alterações, Lei Complementar no.
12312006 e alterações, e demais normas pertinentes em vigor, consoantes às condições
estatuídas neste instrumento convocatorio e seus anexos.

PREÂMBULO

O Município de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público,
inscrita no CNPJ/MF sob n.o. 01.613.121t0001-71, sito na Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro,
nesta cidade, torna público para ciência dos interessados que atendendo solicitação da
Secretaria Municipal de Obras e Transporte realizará licitação na modalidade convite tipomenor
preço, no dia í0 de dezembro de 2021, às 09h00, dia e hora em que receberá as propostas e
documentação, com execução indireta e empreitada global, tendo por finalidade o objeto
especificado no ítem 2 deste edital, cuja direção e julgamento serão realizados por sua Comissão
Permanente de Licitação, em conformidade com os preceitos da Lei 8.666/93 e as seguintes
condições:

O Edital poderá ser retirado, das 08h00 às 1 t h00 e das 12h30min às 16h00, de segunda a sexta-
feira, na Sede da Prefeitura Municipal. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de
habilitação deverão ser entregues no protocolo do prédio, na sede da Prefeitura Municipal ou
diretamente à CPL, no endereço supracitado, na forma prevista neste Edital até a data e horário
estipulados.

Data da entrega dos envelopes: 10 de dezembro de 2021, às 0gh00.

AbeÉura dos envelopes: no Setor de Licitações, às 0gh00.

í - DA AUTORTZAçÃO E FORMALTZAÇÃO

í.í. Esta licitação encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo de
Licitação No: 55/2021, Convite No 03/2021, e destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração pública
e será processada e julgada em estrita conformidade com os-princípios básicos da iegalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administr-ativa, da
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo de'que lhe são correlatos.

í'2. Todo o procedimento licitatório terá seus avisos divulgados no euadro de Avisos daPrefeitura, onde permanecerão disponíveis, juntamente com os demais documentos relativos às
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fases da licitação, bem como disponibilizados para consulta, integralmente,
convocatório e seus elementos para leitura e retirada.
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1.3. Sempre será admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido
examinados pelas licitantes, não se isentando do fiel cumprimento de seu conteúdo, após a
apresentação da proposta, devido à omissão ou negligência oriunda de alegação de
desconhecimento, discordância de seus termos ou interpretação equivocada de quaisquer de
seus itens, já que oportunizado o prévio esclarecimento, conforme disposto neste Edital.

í.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura
do certame na data marcada, inclusive Decreto de Ponto Facultativo, a sessão será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, sem a necessidade de
qualquer aviso complementar, no mesmo horário e localestabelecido no preâmbulo deste Edital,
desde que não haja comunicação em contrário.

í.5. O Memorial Descritivo e demais anexos deste edital compõem os elementos necessários e
indispensáveis à formalização das propostas pelas empresas interessadas.

í.6. A presente licitação será integralmente conduzida pelo Presidente da CPL, assessorado
pelos demais membros da Comissão Permanente de Licitação e regida pela Lei no. 8.666/93 e,
subsidiariamente, pela Lei Complementar no. 12312006, e demais normas pertinentes em vigor,
consoantes às condições estatuídas neste instrumento convocatório e seus anexos e, mediante
as seguintes especificações:

2 - DO OBJETO E EXECUçÃO

2.1. Do objeto

Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução da obra de
ampliação da Escola Municipal Professor Antônio Pascoal na Rua Antônio Rodrigues Campos,
no 1 16, Centro, no Município de São Félix de Minas, conforme projetos básico e executivo.

2.2. Forma de execução

2.2.1. A futura CONTRATADA deverá estar ciente de todos os conjuntos de atividades e tarefas
em consonância com o Memorial Descritivo (Anexo Xlll), constituindo as exigências mínimas a
serem atendidas pela Contratada.

2.2.2. Os aspectos gerais para a execução dos serviços, considerando a necessidade de
cumprimento do cronograma de execução físico-financeiro (Anexo lX), deverão ser
acompanhados e executados em concordância com o Memorial Descritivo (Anexo Xtl).

2.3. Do pÍazo de entrega/execução dos serviços

2.3.1. O prazo de execução contratual será de 04 (quatro) meses, conforme cronograma físico-
financeiro (Anexo lX), contados do recebimento de Ordem de Serviço, obedecendo as datas
informadas no projeto.

2.4 Do recebimento do objeto

2.4.1. Os serviços somente serão recebidos após a verificação da qualidade e atendimento às
especificaçôes técnicas, procedida a certificação da equipe designada pela Secretaria Municipal
de Obras e Transporte.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpf: ot.6í.z.tz7/ooot-7l
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2.4.1.1. O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e seg
nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
lei ou pelo lnstrumento Contratual.

do

3 - DA TMPUGNAÇÃO AO EDTTAL

3.í. Até 05 (cinco) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer cidadão
poderá IMPUGNAR o instrumento convocatório deste Convite, conforme arl. 41 § 1o da Lei
Federal no. 8.666/93, devendo mencionar o número do CONVITE, o ano e o número do processo
protocolando o documento circunstanciado junto à Comissão Permanente de Licitação, na sede
desta Prefeitura (endereço constante do preâmbulo) no horário das 08h00 às 1 t h00 e das
12h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira.

3.2. Decairá do direito de IMPUGNAR o instrumento convocatorio deste Convite, conforme art.
41, § 2o da Lei Federal no. 8.666/93, o LICITANTE que não o fizer até 02 (dois) dias úteis que
anteceder a abertura da sessão pública, devendo o licitante mencionar o número do CONVITE,
o ano e o número do processo, protocolando o documento circunstanciado junto à Comissão
Permanente de Licitação, na sede desta Prefeitura (endereço constante do preâmbulo) no
horário das 08h00 às 1 t h00 e das 12h30min às 16h00, de segunda a sexta-feira.

4. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

4.í. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e as
informações adicionais que se fizerem necessárias à elaboração das propostas, deverão ser
enviados à Comissão Permanente de Licitação no prazo de até 02 (dias) dias úteis anteriores à
data fixada para abertura da sessão pública, manifestando-se preferencialmente por meio
eletrônico, através do e-mail: licitacao@saofelixdefninas.mo.qov.br, ou por carta, no endereço
constante do preâmbulo, das 08h00 às í1h00 e das 12h30min às 16h00, de segunda a sexta-
feira devendo o licitante mencionar o número do CONVITE, o ano e o número do processo.

4.2. As respostas às dúvidas formuladas, bem como as informações que se tornarem necessárias
durante o período de elaboração das propostas, ou qualquer modificação introduzida no edital
no mesmo período, serão encaminhadas em forma de Termo de Retificação, ou Termo de
Esclarecimento, às licitantes que tenham retirado o Edital através de email (quando indicado), e
publicadas no orgão oficial do município qual seja: Quadro de Avisos.

4.2.1. Termo de retificação é o documento emitido pela Administração, contendo informações
que impliquem em alteração na formulação das propostas, sendo neste caso, publicado Aviso
de Prorrogação da Sessão de Abertura, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido para entrega
dos envelopes.

4.2.2. Termo de esclarecimento é o documento emitido pela Administração, contendo
informações meramente esclarecedoras, ou correções formais do instrumento convocatorio que
não causem alteração na formulação das propostas ou em suas condições, de caráter
meramente esclarecedor e/ou complementar, sem necessidade, portanto, de reabertura do pruzo
inicialmente fixado.

4.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessária, poderá fazer consultas
técnicas à licitante por escrito, cujas respostas serão encaminhadas pelos mesmos meios, desde
que não impliquem em modificação de preços ou qualquer outra alteração da proposta.

4.3.1. A resposta da licitante não implicará, em qualquer caso, na tácita aceitação da Comissão
Permanente de Licitação.

4.4. As informações e/ou esclarecimentos serão disponibilizadas no Setor de Licitações, quando
se tratar de termo de retificação, serão encaminhados no email da licitante, caso informado
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4.5. A não arguição de dúvidas por parte das licitantes implicará na tácita admi
elementos contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes.

q9
o

t2í
-À
P
f'l

oU

âtr!

5 - DAS CONDIÇÕES PARA pARTrCrpAÇÃO

5.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições
estabelecidas no presente Edital, bem como a observância dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos, e sua não observância
ensejará na sumária desclassificação da proponente.

5.2. Poderão participar deste Convite as empresas que:

5.2.1. Atendam às condições deste edital e seus Anexos, inclusive quanto à documentação
exigida para habilitação, constante do item I deste Edital;

5.2.2. Apresentarem condições específicas relacionadas ao objeto desta licitação e que possuam
experiência comprovada e que atendam a todas as condições mínimas de qualificação exigidas
no Edital na data do recebimento das propostas.

5.3. Não poderão participar deste Convite, êmpresas que esteiam enquadradas nos
seguintes casos:

5.3.í. Que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, consorcios de empresas, e não sejam
controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si;

5.3.2. Que por quaisquer motivos tenha sido declarada inidônea por qualquer Orgão da
Administração Pública direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, bem
como as que estejam punidas com suspensão do direito de contratar ou licitar com a
Administração Pública em qualquer de suas esferas.

5.3.3. Estrangeiras que não funcionem no País.

5.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente neste coNVlrE:

5.4.1. Servidor de qualquer Orgão vinculado ao Município de São Felix de Minas, bem assim a
empresa da qualtal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

5.5. Não será admitida nesta Licitação, a participação de empresas ou instituições distintas,
através de um único representante.

5.6. Não serão admitidas a subcontratação, as cessões ou transferências parciais ou totais do
objeto, salvo de tarefas especificas, devidamente justificadas e com anuência da administração
municipal.

5.7. Após a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentação de Habilitação e a
Proposta de Preços, em nenhuma hipótese será concedido prazo adicional ou permissão para a
inclusão ou apresentação de documentos ou informações que deveriam constar dos envelopes
de habilitação ou propostas, exceto nos casos previstos no art. 48, da Lei Federal das Licitaçdes,
a critério da Administração.

5.8. Decorrido o ptazo legal para protocolo dos envelopes, não será permitida a participação de
retardatários.

6 - DO CREDENCTAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP:35.275-000 - CNpf: OL.6LZ.LZí^/OOOL-71
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6.í. A Licitante arcatá integralmente com todos os custos de preparação e a
proposta, independente do resultado do procedimento licitatório.

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo
econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta. Caso uma Licitante
participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em
consideração e serão rejeitadas pelo Município.

6.3. Em data e horário estabelecidos para a realizaçâo da sessão pública deste Convite, a
licitante interessada, ou seu representante, deverá identificar-se e, no caso de representante,
este deverá comprovar o credenciamento e os necessários poderes para formulação de
propostas e para a prática de todos os atos relativos ao certame.

6.4. Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o
credenciado entregará a Comissão:

, 6.4.í. Documento de identidade de fé pública;

6.4.2. Se representa nte ( p reposto/proc u rad or) :

6.4.2.1. Copia autenticada do contrato social;

6.4.2.2. Estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante;

6.4.2.3. Procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes específícos para
representar a empresa na licitação em todas as suas fases, e todos os demais atos, em nome
da licitante;

6.4.2.4. Copia da cédula de identidade;

6.4.2.5. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (modelo anexo);

6.4.3. Se dirigente/proprietário:

6.4.3.í. Copia autenticada do contrato social, estatuto ou ata de eleição do dirigente da licitante,
no qual estejam expressos os seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em
decorrência de tal investidura;

6.4.3.2. Copia da cédula de identidade;

6.4.3.3. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação. (modelo anexo).

7. DA SESSÃO

7.1. lmpreterivelmente até a data, hora e local referido no Preâmbulo do presente Edital, as
empresas licitantes, deverão protocolar sua documentação de habilitação, bem como, proposta
de preços, em envelopes lacrados, distintos e não transparentes, com as identificações na parte
externa, de acordo com o subitem 7.2, do Edital, sob pena de não serem aceitos pela Comissão
Permanente de Licitação.

7.2. Os documentos e a proposta exigidos no presente Edital deverão ser apresentados em 01
(um) envelope contendo a documentação de habilitação e 01 (um) envelope contendo a proposta
de preços, indevassáveis, distintos e separados, endereçados à Comissão permanente de
Licitação, com indicação clara e visível do procedimento licitatorio a qual se dirigem, ê â

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 92469066 - cEp: 3s.275-000 - cNpf: aí..6í.3,.t2t/ooot-71.
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conforme indicação:

ENVELOPE NO 02
A PREF. MUN. SÃO FÉLIX DE MINAS
RUA FREI INOCÊNCIO, 236 - CENTRO
SÃO FELIX DE MINAS'MG. CEP: 35.275.000
PROCESSO LICITATORIO No: 55t2021
coNVtTE No 03/202í
PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE

7.3. Para fins de agilização da fase de habilitação do certame licitatório, todos os volumes
deverão ser rubricados pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa ê numerados em
ordem crescente (conforme ordem descrita neste edital).

7.4. Nenhum dos documentos e proposta contidos nos envelopes 01 e 02 poderá conter rasuras
ou entrelinhas, considerando para fins de julgamento:

a) RASURAS - qualquer tentativa de modificação do que foi originalmente escrito e que
impossibilite ou dificulte a correta leitura, por dupla interpretação do texto, exclusive na
numeração de folhas (desde que não altere o teor do documento), a qual a Comissão caso julgue
necessário, poderá promover nova numeração, a fim de resguardar a integridade da
documentação.

b) ENTRELINHAS - qualquer inclusão de texto na tentativa de complementar, modificar ou
corrigir o que originalmente foi escrito.

7.5. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de
copia autenticada em cartório competente, ou autenticada por servidor do Setor de Licitações,
sob pena de inabilitação.

7.6. Não serão considerados documentos e propostas que deixarem de atender as disposições
deste Edital.

7.7. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos ou hipoteses, modificações ou substituiçôes
das propostas ou de quaisquer documentos.

7.8. Para efeito de remessa pelos Correios, os envelopes (distintos e individuais) de
Documentação de Habilitação e Propostas, poderão ser acondicionados em um único involucro,
desde que no sobrescrito venha expresso seu conteúdo, identificando a licitação a que se refere,
data e horário para abertura, sob inteira responsabilidade do licitante.

7.9. Os documentos de habilitação e proposta apresentados fora da data e horário previstos no
preâmbulo deste Edital não serão recebidos.

I - DA DOCUMENTAçÃO DA HABILTTAçÃO (ENVELOPE No 01)
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNP|: OL.613.121/OOO,-7L
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A PREF. MUN. SÃO FÉLIX DE MINAS
RUA FREI INOCÊNCIO,236 - CENTRO
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8.í. Os documentos necessários para habilitação deverão ser entregues em
numerados sequencialmente, rubricados em todas as suas páginas por
licitante ou preposto e preferencialmente acompanhando o rol dos docu
devendo ser apresentados:

8.1.1. Em original, ou;

8.1.2. Cópia autenticada por Cartório, ou;

8.1.3. Copia não autenticada, mediante a exibição dos originais na data da abertura, pata
conferência por membro da Comissão Permanente de Licitações, ou;

8.1.4. Exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial.

8.2. Adocumentação exigida deverá estar atualizada,legívele em condiçôes de análise por parte

da Comissão Permanente de Licitações.

8.3, A documentação exigida deverá estar em nome da licitante e, preferencialmente com o

número do CNPJ, e endereço respectivo, conforme abaixo:

8.3.í. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

8.3.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto
aqueles que pela propria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da
matriz',

8.3.3. Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverão ser
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente.

8.4. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos orgãos da Administração
Fiscal, Tributária e Trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei no 10.522102,
desde que sua veracidade seja confirmada pela Comissão de Licitações.

8.5. A documentação exigida deverá apresentar prazo de validade até a data limite fixada para a
entrega dos envelopes. Não constando à vigência, será considerado o pruzo de 60 (sessenta)
dias da data da emissão.

8.6. A documentação para fins de habilitação, a ser inclusa no respectivo envelope (Envelope no

01 - Documentos de Habilitação), será composta de:

8.6.í. Habilitação Jurídica;

8.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.6.3. Qualificação Econômico-Financeira;

8.6.4. Qualificação Técnica;

8.6.5. Documentação Complementar.

9 - DOGUIITENTAçÃO RELATTVA A HABILTTAçÃO JURíD|CA

9.í. Cédula de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF) do sócio ou representante legal;

9.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
Rua Frei Inocêncio, 236 - centro * Tet.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: 01.613.L21/OOO|-71
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9.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato socialem vigor, devidamente registrado
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado
de eleição de seus administradores;

9.4. lnscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;

9.5. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva.

9.6. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo orgão
competente, quando a atividade assim o exigir ou Certificado de Registro Cadastral - CRC
compatível com o ramo do objeto da Licitação;

10 . DOCUMENTAçÃO RELATTVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

í0.í. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

10.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços (FGTS);

í0.3. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do
Licitante;

í0.4. Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa, abrangendo inclusive
as contribuições sociais;

í0.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a

apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título Vll-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Leino 5.452, de 1o de maio de 1943, (Certidão Negativa de
Débito Trabalhista - CNDT) de acordo com a Lei no 12.440 de 07 de julho de 201 1;

10.6. Alvará de Licença para Localização e Funcionamento emitido pelo Município da sede da
empresa proponente, observada sua validade;

10.7. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação
da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de
desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, deverão apresentar a declaração (modelo anexo).

í0.8. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar no envelope de
habilitação os documentos referentes à regularidade fiscal.

í1 - DOCUMENTAÇÃO RELATTVA A QUALTFTCAçÃO ECONÔMICA-FTNANCETRA

í1.í. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica, ou de execução
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, com data não inferior a 60 (sessenta) dias.

12 - DOGUMENTAçÃO RELATTVA A QUAL|FTGAçÃO TÉCN|CA

í2.í. Certificado de Registro e regularidade da empresa (Certidão Pessoa Jurídica) junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo

o
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>
o
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(CAU), dentro do seu ptazo de validade, bem como do registro de seu
(Certidão Pessoa Física).

12.2. Atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado
no CREA, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico - CAT, específica para a obra referida
no Atestado, comprovando que o profissional indicado para ser o responsável técnico da obra,
executou ou fiscalizou obras equivalente ao objeto desta licitação.

12.3. lndicação do(s) Responsável(is) Tecnico(s) pertencente ao quadro técnico da licitante para

o acompanhamento dos serviços, objeto da presente licitação (Anexo V).

12.4. A comprovação de vinculação do profissional pertencente ao quadro técnico se fará da
seguinte forma.

12.4.L Empregado: cópia autenticada da "ficha ou livro de registro de empregados", onde se
identifique os campos de admissão e rescisão, juntamente com o Termo de Abertura do Livro de
Registro de Empregados;

12.4.2. Sócio: cópia do Contrato Social ou alteração contratualdevidamente registrado;

12.4.3. Diretor: cópia do Contrato Social ou alteração contratual, em se tratando de empresa
LTDA, ou cópia da ata de eleição devidamente publicada, em se tratando de Sociedade AnÔnima;

12.4.4. Responsável Técnico. cópia de Certidão emitida por CREA da sede ou filial da licitante
onde constem os profissionais como Responsáveis Técnicos.

12.4.5. Profissional Devidamente Contratado para Exercer Função Típica do Objeto do
Contrato: copia do instrumento particular de contrato devidamente assinado.

í2.5. Declaração de que o licitante, por intermédio de representante legalmente designado e
devidamente qualificado para esse fim, vistoriou o local onde será realizada a obra conforme
modelo do Anexo Vll - Modelo de atestado de visita técnica.

12.6.1- DAS COND|ÇOES DA VrSrrA TÉCNICA

12.6.1 - Para obter o Atestado de Visita ao local da obra, os interessados deverão
agendar previamente a visita (mínimo de 24 horas de antecedência) junto ao Engenheiro
Civil Sr. Enéias Antônio Ferreira Pinto, ou Comissão Permanente de Licitação através do
telefone (33) 3246-91 06/9066.

12.6.2 - A visita deverá ser feita através do Engenheiro Civil ou representante legal da
empresa, sendo o representante designado pela licitante, na qual deverá apresentar os
seguintes documentos para entrega da declaração da visita:
- Carta de Credenciamento;
- Documentação de identificação do Engenheiro ou representante legal.

12.6.3 - Todos os custos decorrentes desta visita ao local da obra, serão a cargo da
empresa licitante, sem que caibam quaisquer indenizações, ressarcimentos ou
compensaçÕes ao licitante.

12.6.4 - Caso alguma empresa licitante opte por não participar da visita técnica, a mesma
deverá junto de seus documentos de Qualificação Técnica, anexar declaração de que
tem pleno conhecimento das condições do serviço que será prestado, obtendo para si,
sob sua propria responsabilidade, os riscos e ônus de todas as informações que possam
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ser relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e
conforme ANEXO Vll.

í3 - DOCUMENTAçÃO COMPLEMENTAR

13.í. Declaração do licitante que concorda com todos os termos e condições do presente edital
e dos seus anexos, obtendo para si, sob sua propria responsabilidade, os riscos e Ônus de todas
as informações que possam ser relevantes e necessárias para a elaboração da proposta e

adjudicação do serviço, se vencedora da licitação. (Anexo lV);

í3.2. Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXX|ll do art.

7o da Constituição Federal; (Anexo lll);

í3.3. Declaração do licitante da inexistência de superveniência de fato impeditivo de habilitação,
nos termos do artigo 32, § 2o da Lei Federal no 8.666/93, de que não foi declarada inidÔnea e
nem está suspensa em nenhum orgão público, Federal, Estadualou Municipal, conforme modelo
(Anexo lV);

í3.4. Declaração de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, nos termos da Lei Complementar no 123106, quando for o caso. (Anexo Vl);

í3.5. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar deverá
comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.

í4 - PROPOSTA DE PREçOS - ENVELOPE 02

14.1. A Proposta de Preços deverá ser assinada pelo responsável legal da licitante, ou pessoa
legalmente habilitada (procuração lavrada em Cartorio ou particular com firma reconhecida em
Cartório), em envelope lacrado, identificado com o no 02 em 1 (uma) via, digitada em linguagem
clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, e deverá obedecer aos requisitos desta
licitação e ao modelo de Proposta de Preços, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

14.2. Estar datada, assinada e identificada (nome e cargo) em sua parte final, bem como,
rubricada em todas as folhas, pelo representante legal da licitante;

í4.3. lndicar os preços unitários em algarismos arábicos, com no máximo duas casas decimais.
Preço total expresso em algarismos arábicos e por extenso, em moeda corrente Nacional;

14.4.Prazo de validade, não inferior a de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura
da Licitação;

14.5. Nos preços propostos deverão estar computadas todas as despesas necessárias, inclusive
custo de materiais, de transportes, de instalações, equipamentos, depreciações, mão de obra,
impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, etc., que constituirão a única, exclusiva
e completa remuneração dos serviços;

í4.6. Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou em parte, as
disposições deste Edital;

14.7. Serão considerados inadequados, desta forma desclassificados, preços simbolicos,
irrisórios (inexequíveis), de valor zero ou incompatíveis (excessivos) com os praticados no
mercado e com distorções significativas;
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14.8. Mesmo que não seja referenciado na proposta, sempre será entendido
constantes da proposta, deverão estar inclusos todos os impostos, taxas
brasileira, bem como, todos os custos diretos e indiretos, inerentes;

í4.9. A empresa deverá indicar em sua Proposta de Preços os Dados Bancários (Banco, Agência
e Conta Corrente), onde serão creditados os respectivos pagamentos, caso seja vencedora do
certame;

14.10. Deverá acompanhar a Proposta de Preços planilha discriminada de serviços de forma
unitária e cronograma de execução da obra, sob pena de desclassificação da proposta;

14.11.As empresas deverão apresentar composição analítica de preços unitários, o BDI adotado
e Composição das Leis Sociais com as discriminações dos percentuais que os compõe.

15. DO JULGAMENTO

í5.í. A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes
procedimentos:

15.1.L Abertura dos envelopes contendo a documentação relativa à HABILITAÇÃO DOS
CONCORRENTES, e sua apreciação;

15.1.2. Devolução dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo a proposta
de preços, desde que não tenha havido recurso ou apos sua denegação;

í5.í.3. Abertura dos envelopes das propostas de preços, desde que habilitados e/ou
classificados na fase anterior, e, desde que transcorrido o prazo sem interposição de recurso, ou
tenha havido desistência expressa, ou apos o julgamento dos recursos interpostos;

15.1.4. Verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme o
caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por orgão oficial competente, os quais
deverão ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificação
das propostas desconformes ou incompatíveis;

í5.í.5. Julgamento e classificação das propostas de acordo com os critérios de avaliação
constantes do edital;

15.2. A Comissão, se julgar necessário ou conveniente, poderá marcar novas reuniões para
prosseguimento e apreciação das Propostas, quando necessariamente, haverá o recolhimento e
rubrica pelos representantes legais das licitantes, das Propostas ainda não apreciadas;

í5.3. A abertura dos envelopes será sempre realizada em ato público, do qual se lavrará Ata
Circunstanciada, assinada pelos representantes credenciados das licitantes presentes;

15.4. É. facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, proceder a promoção de diligência
ou verificações, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documentos ou informação que deveria constar originalmente da proposta;

í5.5. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as Propostas de Preços, não mais cabe
desqualificar as licitantes por motivos relacionados com o item, salvo em razâo de fatos
supervenientes ou os conhecidos após o julgamento;

í5.6. O julgamento das Propostas de Preços será objetivo, devendo a Comissáo, realizá]o em
conformidade com os critérios previamente estabelecidos no Ato Convocatorio e de acordo com
os fatores exclusivamente contidos no Edital;
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í5.7. Poderão estar presentes mais de um representante autorizado de
apenas um único participará de cada sessão. Nestas sessões as empresas I

ser representadas por um representante legal ou Procuradores, estes, mun
procuração lavrada em Cartorio ou particular com firma reconhecida em Cartó

í5.8. Será inabilitada ou desclassificada a Empresa que deixar de apresentar qualquer

documento exigido neste edital e seu(s) anexo(s).

í6 - DO EXAME DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAçÃO

í6.í. Encerrado o ptazo para recebimento da documentação e das propostas, procederá a

Comissão à abertura dos Énvelopes (0í) - DOGUMENTAçÃO DE HABILITAÇÃO, na presença

dos representantes legais das empresas proponentes, obedecendo à seguinte ordem de
trabalho:

a) Identificação pessoal do representante legal ou preposto das empresas proponentes;

b) Não será admitido em nenhuma hipótese, o credenciamento de uma mesma pessoa, para
representar mais de uma empresa no mesmo certame licitatorio;

c) Por ocasião da abertura dos envelopes contendo a Documentação de Habilitação, serão
anunciadas as empresas participantes e outros dados que a Comissão julgar conveniente;

í6.2. Aberto o envelope 01 de "Documentação de Habilitação", apenas serão consideradas
habilitadas as licitantes que, à vista da documentação apresentada, satisfaçam as condições
fixadas neste Edital. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de consultar a

fonte emissora quanto à autenticidade dos mesmos;

í6.3. A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a sessão, a fim de que tenha
melhores condições de analisar os documentos apresentados;

16.3.1. Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissão Permanente de Licitação e os participantes
terão que rubricar os documentos apresentados e os envelopes lacrados contendo as propostas,
que ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até a ocasião da reabertura da
sessão;

16.4. Apos a análise e julgamento pela Comissão, se proclamará o resultado da habilitação no
final da propria sessão inaugural do certame;

í6.5. Apos a fase de habilitação, não mais cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. (§ 60, do art. 43, da Lei 8.666i93);

í6.6. Os envelopes contendo as Propostas de Preços (quando for o caso) das empresas
INABILITADAS ficarão disponíveis para retirada dos representantes legais das licitantes, pelo
período de 30 (trinta) dias apos a abertura dos envelopes apos esse período, não havendo
interesse por parte das empresas em resgatar os envelopes que estiverem sob a guarda da
Comissão, serão destruídos.

í7 - DA APREGTAÇÃO ORS PROPOSTAS DE PREÇOS

17.1. Proclamado o resultado da habilitação, sem interposição de recursos, ou após sua
denegação, serão abertos os envelopes de Propostas de Preços, apresentando-se seus
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conteúdos aos representantes das interessadas para vistas, juntamente
quando se passará à análise e julgamento das mesmas,

17.2. Criterio para fins de julgamento da Proposta;

í 7.3. Desclassificação:

17.3.1. Serão desclassificadas as licitantes, cujas propostas não satisfaçam as exigências do
edital, bem como:

17.3.1.1 Forem manifestamente inexequíveis ou com preços excessivos;

17.3.1.2. Serão consideradas excessivas as propostas cujos valores unitários forem superiores
aos valores constantes das planilhas orçamentárias em anexo (Anexo X) ou seja R$ 324.356,64
(trezentos e vinte e quatro mi!, trezentos e cinquenta e seis reais e sêssenta e quatro
centavos), ou com preços unitários excessivos, de valor zero ou manifestamente inexequíveis,
assim considerados aqueles que não venham a ser comprovados através de documentação que

demonstre que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes
de produtividade são compatíveis com a execução do objeto, exceto para a hipotese prevista no
art. 44, § 30 da Lei 8.666/93;

17.3.1.3. Para os efeitos do disposto no item anterior, consideram-se manifestamente
inexequíveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70o/o (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a) media aritmética dos valores das propostas superiores a 50o/o (cinquenta por cento) do
orçamento básico da Prefeitura; ou

b) Valor orçado pela Prefeitura.

í7.4. Aquelas propostas que não atenderem às exigências do Memorial Descritivo (Anexo Xlll)
e do ato convocatório, não apresentarem cotação de qualquer dos itens dos serviços ou preços
inexequíveis serão desclassificadas;

17.5. Serão desclassificadas também as propostas que se apresentarem com omissões, rasuras,
entrelinhas, erros substanciais de cálculo, preços unitários simbolicos, irrisorios, de valor zero ou
incompatíveis comprovadamente com os praticados no mercado, distorções significativas ou
ainda cujos elementos técnicos fornecidos não se mostrarem satisfatorios, tendo em vista os
indicadores para avaliação determinados e estabelecidos neste Edital;

í7.6. Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da proposta seja
inferior a 80o/o (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas "a" e "b", será
exigida, paru a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas neste edital, igual a diferença entre o valor resultante do item anterior e o valor da
proposta apresentada;

17.7. O preço unitário prevalece sobre o preço global, se houver divergência.

í7.8. Classificação:

17.8.1. Apos o exame das Propostas, a Comissão fará classificação das mesmas, levando-se
em conta o f\íenor Preço;

17.8.2. Havendo no certame participaçáo de microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparadas, a mesma poderá usufruir do benefício da Lei Complementar 123106, como previsto
neste Edital;
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17.8.3. Caso a licitante cuja proposta tenha sido a mais vantajosa não esteja
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, será dada preferência n

à empresas assim enquadradas, sendo observado o seguinte procedimento:

17.8.4. Serão consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas cujos valores sejam iguais ou superiores em até
10% (dez por cento) à proposta mais vantajosa;

17.8.4.1. Ocorrendo a situação descrita no subitem anterior, a microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparadas mais bem classificada terá o direito de apresentar nova proposta
com o valor inferior àquela previamente considerada mais vantajosa, e será considerada
detentora da melhor proposta, caso assim o faça;

17.8.4.2. Em caso de empate ficto, a Comissão convocará o licitante que faz jus ao exercício do
direito de preferência para apresentar nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

17.8.4.3. Se na situação acima a licitante não fizer uso de sua prerrogativa, serão convocadas
as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, cujas propostas
estejam de acordo com os parâmetros fixados neste edital, na ordem de classificação, para o
exercício do mesmo direito;

17.9. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o [\íunicípio poderá fixar às Licitantes
o ptazo de 3 (três) dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas
referidas no item anterior;

17.10. Nos casos em que a Comissão constatar a existência de erros numéricos nas Propostas
de Preços, não significativos, proceder-se-á às correções necessárias para a apuração do preço
final da Proposta, obedecendo às seguintes disposições:

a) discrepância entre valores grafados em algarismos e por extenso prevalecerá o valor por
extenso;
b) erros de transcrição das quantidades previstas para os serviços: o produto será corrigido
devidamente, mantendo-se o preço unitário e corrigindo-se a quantidade e o preço total;
c) erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado,
mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o produto;
d) erro de adição: será retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma;
e) verificadas em qualquer momento, até o término do contrato, incoerências ou divergências de
qualquer natureza nas composições dos preços unitários dos serviços, será adotada a correção
que resultar no menor valor.

17.11. O valor total da proposta será ajustado pela Comissão em conformidade aos
procedimentos acima para correção de erros, registrado em Ata, inclusive a aceitação por parte
do representante da licitante. O valor resultante constituirá o valor contratual. Se o licitante não
aceitar as correções procedidas, sua proposta será rejeitada;

17.12. Com exceção das alterações, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissão, necessárias
para corrigir erros cometidos pelos licitantes, não serão aceitas propostas contendo borrões,
emendas ou rasuras;

17.13. Para melhor apreciação das Propostas, a Comissão Especial de Licitação se reserva o
direito de, a qualquer tempo, solicitar às licitantes maiores esclarecimentos e/ou informaçôes
e/ou comprovação dos documentos apresentados e/ou marcar data para correções de falhas
meramente formais;
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17.15. Caso ocorra o empate entre duas ou mais propostas, após observado o d no art.

3o., § 2o., incisos ll e lV da Lei Federal no. 8.666/93 - respectivamente (ll) produtos e serviços
produzidos no Brasil e (lV) produtos e serviços produzidos ou prestados por empresas que

invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País - persistindo o empate, o

desempate será procedido por meio de sorteio em sessão pública, procedendo à lavratura de ata
circunstanciada;

17.16. Proclamado o resultado final da Licitação, promoverâ a Comissão Permanente de
Licitação, a remessa dos autos ao Prefeito Municipalcom vistas à deliberação final, dando ciência
à empresa melhor classificada e promovendo a sua divulgação.

í8 - ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

18.í. Após a deliberação final pelo Prefeito Municipal, constatada a sua regularidade, proceder-
se-á a adjudicação do objeto à proponente vencedora e a homologação do procedimento
licitatorio e, com posterior divulgação no orgão Oficial;

18.2. O Município adjudicará o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua essência aos
requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s);

í8.3. Da publicidade dos atos:

í8.3.í. Da habilitação ou inabilitação, classificação, adjudicação e da homologação dos
vencedores, dar-se-á conhecimento aos licitantes através de publicação de acordo com as
normas legais;

í8.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do ptazo de 05 (cinco) dias úteis, caracterizará o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o as penalidades previstas na Lei n.

8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores;

18.4.1. E facultado à Administração, quando o convocado não assinar o Termo Contratual no
ptazo e condições estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para fazê)o em igual ptazo e condições propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto a preço, e assim sucessivamente;

í8.5. A contratação dos trabalhos objeto da presente licitação reger-se-á e formalizar-se-á nos
termos previstos pela Lei no. 8.666, de 21.06.93 e suas alterações;

í8.6. O Município se reserva o direito de revogar o procedimento licitatorio e rejeitar todas as
propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razões de interesse
público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anulá-lo por
ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenização ou ressarcimento;

18.7. O Contrato decorrente deste Edital poderá ser alterado, devidamente justificado, conforme
art. 65, da Lei Federal no 8.666/93;

í8.8. Executado o Contrato, o seu objeto será recebido conforme disposto no inciso l, alíneas "a"
e "b" do artigo 73, da Lei Federal no 8.666/93 (Licitações e Contratos Administrativos);

í8.9. Na hipótese da Administração náo assinar Contrato com a empresa ou com outra, na ordem
de classificação no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam desobrigadas de quaisquer compromissos
assumidos.
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19 . GARANTIA CONTRATUAL

í9.1. Para assinatura do Contrato objeto desta licitação será exigida da propone
a título de garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
uma das modalidades previstas no art. 56 da Lei no 8.666/1993, à escolha da licitante

ontrato, em
vencedora:

a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
b) seguro-garantia;
c) fiança bancária.

í9.2. Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito deverá
ser feito em agência bancária determinada pela Administração;

í9.3. Se a opção de garantia for pelo seguro-garantia:

a) seu pruzo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de
trinta dias;

b) a apolice deverá indicar o Município de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, como
beneficiário;

c) não será aceita apolice que contenha cláusula contrária aos interesses do Município de São
Félix de Minas, Estado de Minas Gerais;

í9.4. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter:

al prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de trinta dias;
b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Município
de São Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, independentemente de interpelação judicial,
caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
c) renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838
do Codigo Civil Brasileiro;
d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto neste Edital;

í9.5. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término da vigência
do contrato, no ptazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitação, mediante a
certificação pelo(s) Gesto(es) do contrato de que os serviços foram realizados a contento;

í9.6. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, inclusive
indenização a terceiros, a contratada se obriga a Íazer a respectiva reposição, no prazo máximo
e improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data em que for notificada pelo Município de São
Félix de Minas, Estado de Minas Gerais;

í9.7. Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga afazer a complementação
da garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for notificada pelo Município.

20 - EXTrNçÃO ANTECTPADA DO CONTRATO

20.1. A Administração, a qualquer tempo, poderá promover a extinção antecipada do Termo
Contratual;
a) Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipoteses elencadas na Seção V, art. 78,
incisos I a Xlll, da Lei Federal no 8.666/93, com suas alterações;
b)Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde
que haja conveniência para a administração;
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21 .DO PAGAMENTO

21.1. O pagamento da despesa será efetuado em parcelas, conforme Cronograma Físico-
Financeiro e apresentação de planilha de medição, mediante depósito bancário apos a

atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura, devendo conter no corpo da mesma a
descrição do Objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da Contratada, no prazo de
até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite definitivo dos serviços, desde que os serviços
estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável ao
licitante vencedor;

2í.2. No caso das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o
pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o
ptazo de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas;

21.3. Na hipotese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura será considerada como não apresentada
para fins de atendimento das condições de pagamento;

21.4. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

2í.5. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual;

21.6. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância,
pela licitante, de ptazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

21.7. A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre
todos os pagamentos à CONTRATADA.

21.8. Em hipotese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor
constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização
monetária até o efetivo pagamento.

21.9. A liberação dos recursos financeiros pelo Município obedecerá ao cronograma de
desembolso de acordo com as metas e fases ou etapas de execução do objeto e será realizada
sob bloqueio, apos eficácia contratual, respeitando a sua disponibilidade financeira e atendidas
as exigências cadastrais vigentes.

22 -DA FTSCALTZAçÂO e RECEBTMENTO DOS SERVTÇOS

22.1.Executado o Contrato, o seu objeto será recebido conforme disposto no inciso l, alíneas "a"
e "b" e § 30 do artigo 73, e inciso lll da Lei Federal no 8.666/93 (Licitações e Contratos
Administrativos);

22.2. O Município através de seu Engenheiro, Enéias Ferreira Pinto, acompanhará e fiscalizará
o contrato resultante desta Licitação, o qual registrará em relatorio todas as ocorrências,
deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos serviços e terá
poder, entre outros, para notificar a contratada, objetivando sua imediata correção;

22.3. O aceite dos serviços será realizado por servidor municipal lotado na Secretaria Municipal
de Obras e Transporte;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEp:35.275-000 - cNpl: ot.6t3.Lz7/ooot-7t
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22.4. Tanto para fins de fiscalização como para fins de pagamento
critérios apontados - no Cronograma Físico-financeiro.

23. DOS RECURSOS

n.1. É. assegurado a qualquer proponente, o direito de impugnar os atos praticados pela
Comissão Permanente de Licitação, deles recorrer hierarquicamente ou representar, observadas
as disposições do art. 109, da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993.

24 - DAS OBRTGAçÕeS OA CONTRATADA

24.1. Alem das Obrigações constantes do memorial descritivo e Projeto Básico, a Contratada se
obriga a atender ao que segue:

24.1.1. Manter pessoal técnico e demais componentes à frente dos serviços;

24.1.2. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem
nos serviços, decorrente de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o
limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65,
da Lei 8.666/93, sendo os mesmos objetos de exame da Assessoria Jurídica do Município;

24.1.3. Comunicar à Contratante, por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam mesmo temporariamente, a Contratada de
cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do Contrato, total ou parcialmente,
por motivo superveniente;

24.1.4. Se responsabilizar por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
social, tributária e trabalhista, salientando-se que, em nenhuma hipótese, o Município ficará
obrigado, ainda que solidariamente, nas relações trabalhistas e contratuais da contratada e seus
funcionários, bem como, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos,
inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a
terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus
sucessores.

24.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da
execução ou de má qualidade e aplicação dos materiais empregados;

24.1.6. Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalizaçáo, inclusive, prestar informaçôes e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos
serviços;

24.1.7. Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serviços, até o seu
recebimento definitivo;

24.1.8. Manter na execução dos serviços, o pessoal dimensionado, qualquer que seja a influência
salarial do mercado de trabalho local, podendo, porém a fiscalização exigir a qualquer momento,
o aumento ou redução dos mesmos, de acordo com as necessidades detectadas;

24.1.9. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

5 - DAS OBRTGAÇÔES Oe CONTRATANTE

25.í. Além das Obrigações constantes do memorial descritivo/Projeto Básico, a Contratante se
obriga a atender ao que segue.
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25.2. O fiel cumprimento das obrigações pactuadas;

25.3. Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação;

25.4. Aprovar o recebimento dos serviços, após a fiscalização/vistoria e entrega dos mesmos,
nas condições avençadas.

25.5. A prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução dos serviços,

25.6. A preservação do equilÍbrio econômico-financeiro do CONTRATO, seu registro e a devida
publicação no Diário Oficial do Município.

26 - DO PREÇO MÁXIMO E DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRn:

26.í. O Município de São Félix de Minas pagará o preço máximo de R$ 324.356,64 (trezentos
e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), pata
execução do objeto da presente licitação;

26.2. O recurso a ser destinado para essa despesa está assegurado na seguinte dotação
orçamentária:

FICHA
CRÉDITO

oRçAMENTÁRIo
especrrrclÇÃo FONTE

144
208083.1 23651 1 111 .015.4

49051 00000,1 01

Secr. Mun. de Educação/Fundo Nacional dê Desenvolvimento do Ensino

Básico/Educaçáo/EducaÉo lnfantil/Desenvolvendo o Crescimento do seu Povo/Construçáo e

Reforma de Prédios do Ensino lnfantil/Obras e lnstalaÇóes/Receitas de lmpostos e de

Transferências de lmpostos Vinculados à Educação.

10.1

Recursos

Ordinários

27 - DAS SANÇOES ADMINISTRATIVAS

27.1. As sanções administrativas abaixo descritas, aplicáveis durante o certame licitatorio e
vigência do contrato, estão em conformidade e tem como norte a Lei no 8.666/93 e alterações
posteriores.

27.2. Se no decorrer da execução do objeto do presente instrumento ficar comprovada a
existência de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual possa
ser responsabilizada a Licitante, esta, sem prejuízo das demais sanções previstas, poderá sofrer
as seguintes penalidades:

27.2.1. Advertência escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante
e/ou contratado;

27.2.2. Multa, pela inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do
contrato, sendo graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes
limites:

27.2.2.1. 10o/o (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, devidamente
atualizado, sem prejuízo das demais cominaçôes aplicáveis, na recusa injustificada da licitante
vencedora em assinar o contrato, após regularmente convocada , caracterizando inexecução total
das obrigações acordadas;

27.2.2.2. 10o/o (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratação, nos casos de
anulação do contrato por culpa da CONTRATADA;
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27.2.2.3. 0,33o/o (trinta e três centésimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia
valor da etapa do serviço não realizado;
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27.2.2.4.0,66% (sessenta e seis décimos por cento) sobre o valor da etapa do serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

27.2.2.5. A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique
as demais sanções previstas na lei;

27.2.2.6. A multa aplicada após regular processo administrativo será descontada da garantia do
contratado faltoso;

27.2.2.7. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a contratada
responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente;

27.2.2.8. Não tendo sido prestada a garantia, à Administração se reserva o direito de descontar
diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura imposta,
ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;

27.2.2.9. As multas previstas não têm caráter compensatorio e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;

27.2.3. Suspensâo, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, ficando impedida
de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e suspenso do
Cadastro de Fornecedores do Município de São Félix de Minas, pelo prazo de 02 (dois) anos, na
hipótese de:

27.2.3.1. Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que
cumpria os requisitos de habilitação;

27.2.3.2. Apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registro em ata,
ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do
certame;

27.2.3.3. Retardar a execução do certame por conduta reprovável da licitante, registrado em ata;

27.2.3.4. Não manter a proposta após a adjudicação;

27.2.3.5. Comportar-se de modo inidôneo durante a realizaçáo do certame, registrado em ata;

27.2.3.6. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realizaçáo do certame;

27.2.3.7. Fraudar a execução do contrato;

27.2.3.8. Descumprir as obrigaçôes decorrentes do contrato;

27.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puniçâo ou até que seja promovida a
reabilitação perante a Prefeitura Municipal de São Félix de Minas, que será concedida quando o
contratado ressarci-la pelos prejuízos resultantes da infração e apos decorridos 2 (dois) anos no
caso de aplicação de suspensão;

27.3. Na aplicação das penalidades previstas neste instrumento a Administração considerará,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou
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Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas ju
ou Contratada, nos termos do que dispõe o art. 87, caput, da Lei Federal no 8.

27.4. As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro da empresa;

27.5. Nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência
contratual;

27.6. A recusa do adjudicatório em assinar o contrato no prazo estabelecido o impede de
participar de novas licitações pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses junto a este Município, sem
prejuízo das penalidades previstas em Lei;

27.7. O contrato poderá ser rescindido, unilateralmente, atendida a conveniência administrativa;

27.8. À critério do Município de São Félix de Minas caberá rescisão do contrato,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial quando a contratada:

27.8.1. Rescindir unilateralmente e imotivadamente o presente contrato ensejando o direito, a

outra parte, de cobrança de multa e indenização pelo descumprimento do mesmo no valor de
50% (cinquenta por cento) do valor total restante previsto à sua plena execução, tendo por base
o seu período de vigência;

27.8.2. Não cumprir quaisquer das obrigações contratuais, ou;

27.8.3. Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorizaçáo do Município, ou;

27.8.4. lncidir em outros motivos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93.

28 - DTSPOSTçÔES GERATS

28.1. Sem prejuízo do caráter público de todos os atos do procedimento licitatório, não se
admitirá, durante a análise de cada proposta, a interferência de pessoas estranhas à Comissão
Permanente de Licitaçào, a qualquertítulo que seja ressalvada a hipotese de requisição, pela
propria Comissão, do concurso de peritos visando ao exame de dados, informações ou
documentos;

28.2. A Administração, a qualquer tempo, antes da data de apresentação das documentações e
das propostas das ofertantes, poderá proceder a alteraçÕes concernentes a esta licitação, por
sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenha adquirido
o Edital, sendo-lhes facultado, em sendo o caso, adiar a data do recebimento das documentações
e propostas;

28.3. As despesas de elaboração das propostas para este certame licitatorio serão de exclusiva
responsabilidade da ofertante, não lhe sendo assegurado proclamar qualquer indenização da
Administração;

28.4. As omissões porventura existentes neste Edital serão sanadas pela Comissão Permanente
de Licitação, observadas as disposições legais e regulamentares pertinentes, bem como
diretrizes expedidas pelos órgãos que se constituírem fontes de recursos financiadores;

28.5. A todos os competidores que adquirirem o presente Edital, será dado conhecimento de
quaisquer impugnações ou pertinentes pedidos de esclarecimento de dúvidas e suas respectivas
respostas, através de publicação no quadro de avisos da Prefeitura e e-mail do licitante, que
passarão incontinentes a integrar o presente ato convocatório;

28.6. A critério da Administração esta licitação poderá:
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28.6.í. Ser anulada se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de
parecer escrito e devidamente fundamentado, ou;

28.6.2. Ser revogada, a juizo da Administração, ser for considerada inoportuna ou inconveniente
ao interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, ou;

28.7. Será observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitação, o seguinte:

28.7.1. A anulação do procedimento licitatorio por motivo de ilegalidade não gera obrigação de
indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei 8.666/93;

23.7.2. A nulidade do procedimento licitatorio induz a do empenho, ressalvado o disposto na

condição anterior; e

28.7.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla
defesa;

28.8. Fica eleito o foro da Comarca de Mantena, com prevalência sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para apreciação judicial de quaisquer questões resultantes deste Edital;

28.9. As notificações necessárias relativas a esta licitação, bem como a divulgação de resultados
de cada fase, poderão ser procedidas via protocolo ou por meio de correio eletrônico, (e-mail) ou
fax, em número fornecido pela empresa, sendo o comprovante de leitura/transmissão anexado
aos autos, ou ainda através de publicação no orgão Oficial do Município, qual seja, Q.A.P.

29 . DOS ANEXOS

29.í. lntegram este Edital os seguintes Anexos:

Anexo l: Minuta de Contrato Administrativo;

Anexo ll - Modelo de Proposta;

Anexo lll: Modelo de Declaração de atendimento ao artigo 70 da Constituição Federal;

Anexo lV: Modelo de Declaração de Superveniência de fato impeditivo da habilitação e
declaração expressa de que se sujeita às normas do presente edital em todas as fases da
licitação;

Anexo V: Modelo de indicação de responsável Técnico;

Anexo Vl: Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;

Anexo Vll: Modelo de atestado de visita técnica;

Anexo Xll!: Modelo de Garantia de Execução Contratual;

Anexo lX: Cronograma Físico-Financeiro;

Anexo X: Planilha Orçamentária;

Anexo Xl: Projetos: Croquis;

Anexo X!!: Memorial descritivo;

Anexo Xlll: Projeto Básico.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas-M e dezembro de 2021

WILSON LEONARDO
Pres nte da CPL
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cANEXO I

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO No: 55t2021
coNvtTE No 03/2021
Termo de Contrato No ....../2021

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICíPIO DE E A EMPRESA

TENDO POR OBJETIVO
SERV!ÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃo DA oBRA
DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNTCTPAL PROFESSOR
ANTONIO PASCOAL, NO MUNTCíPIO DE SÃO FÉLIX DE
MINAS.

O MUNICíPIO DE SÃO fÉltx DE MINAS, Estado Minas Gerais, pessoa jurídica de direito
público interno, sediada na Rua Frei lnocêncio, 236 - Centro - São Félix de Minas, inscrita no
CNPJ: 01.613.12110001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. Marcos Alexandre
Gonçalves Sordine, brasileiro, casado, portador do CPF no Cl

SSP/MG, residente e domiciliado na neste
Município, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e a Empresa

com sede na Rua Bairro na cidade de
registrada no CNPJ /MF sob no neste ato

representada por seu Senhor (qualificação e
endereço), doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do
Processo de Licitação N': 55/2021, Modalidade: Convite No: 03/2021, homologado em _ de

de 2021, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei no 8.G66 de
21.01.93 e posteriores alterações, à licitação antes citada, proposta da CONTRATADA e às
seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA . DO OBJETO

í.í. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução da obra
de ampliação da Escola Municipal Professor Antônio Pascoal, no município de São Félix de
Minas.

1.2. A CONTRATADA declara ter conhecimento detalhado da documentação atinente ao objeto
do presente contrato, possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas com qualidade
e segurança.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA DocUMENTAçÃo CoNTRATUAL

2.1. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos,
cujo teor é de conhecimento das partes contratantes: proposta da CONTRATADA, os termos
contidos no edital de CONVITE No 03/2021, além das normas e instruções legais vigentes no
País que lhe forem atinentes.

cLÁusuLA TERGETRA - Do REGTME DE ExEcuÇÃo

3.í. O objeto do presente contrato será realizado por preço global.

cLÁusuLA QUARTA - Do pREço e coNDtÇÕES DE PAGAMENTo

4.í. Dá-se a este contrato o valor de R$ (valor extenso), referente ao valor total dos
produtos e serviços previstos na CLAUSULA PRIMEIRA e para sua totalidade do período

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33132469066 - CEP: 35.275-000 - CNpJ: 01.613.L21/OOOL-7Í-
u.saofelix.mg.gov.br
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mencionado na CLAUSULA SETIMA, a serem pagos conforme medições
cronog rama físico-financei ro.

4.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, Os OS

ou supressões do objeto contratado, até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, sendo os mesmos, objeto de exame pela Assessoria Jurídica do
Município.

4.3. Os serviços que forem entregues com atraso imputávelà CONTRATADA não gerarão direito
a reajuste ou atualização monetária.

4.4. A retenção do ISSQN/INSS na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total dos
serviços será feita através de guia ou direto na nota fiscal.

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS

5.í. O recurso a ser destinado para essa despesa está assegurado na seguinte dotação
orçamentária:

FICHA
cRÉDITo

ORÇAMENTÁRIO EsPEclFrcAÇÃo FONTE

144
208083. 1 23651 1 1 1 1.01 5,4

49051 00000.1 01

Secr. Mun. de Educaçáo/Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino
Básico/EducaÉo/EducaÉo lnfantil/Desenvolvendo o Crescimento do seu Povo/Construçáo e
Reforma de Prédios do Ensino lnfantil/Obras e lnstalaçôes/Receitas de lmpostos e de
Transferências de lmpostos Vinculados à EducaÇão.

101

Recursos
Ordinários

cLÁusuLA sExrA - DAS coNDtçÕES DE PAGAMENTo

6.í. A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo
com as metas e fases ou etapas da execução do objeto e será realizada sob bloqueio, após
eficácia contratual, respeitando a disponibilidade financeira da CONTRATANTE.

6.2. O pagamento da despesa será feito em favor da Contratada, mediante deposito bancário
apÓs a atestação pelo servidor responsável, da Nota Fiscal/Fatura apresentada em 1 (uma) via,
devendo conter no corpo da mesma a descrição do Objeto, número do Banco, Agência e Conta
Bancária da Contratada, no ptazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceitê dos serviços,
após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo sêtor
competente, desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e
não haja fato impeditivo imputável à Contratada.

6.3. No caso das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o
pagamento será sustado para que a Gontratada tome as medidas necessárias, passando o
ptazo de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas.

6.4. Na hipotese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não apresentada
para fins de atendimento das condições de pagamento.

6.5. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa Contratada enquanto houver pendência
de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

6.6. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela
licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade.

6.7. A CONTRATANTE poderá efetuar retenção, na fonte, dos tributos e contribuiçôes sobre
todos os pagamentos à CONTRATADA.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 _ cNpf: 01.613.121/OOOL_7|
www. saofel ix. m g. g ov. br
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6.8. Em hipotese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e

da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atua
até o efetivo pagamento.

cLÁUSULA SÉTIMA - Do pRAzo DE ExEcuÇÃo DA oBRA - o prazo de entrega dos
serviços deverá obedecer rigorosamente o constante do Edital, contados a partir da data de
recebimento da Ordem de Serviço, e ainda conforme cronograma físico-financeiro.

CLÁUSULA otTAVA - Do pRAzo DE ucÊNctA Do coNTRATo - o presente Contrato terá
vigência a partir do recebimento da Ordem de Serviço, com término de acordo com o cronograma
físico-financeiro.

GLÁUSULA NONA . DAS GARANTIAS

9.í. Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no presente CONTRATO, a

CONTRATADA, prestará a caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste
Termo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante caução em

dinheiro, em título da dívida pública, fiança bancária ou seguro garantia.

9.2. A caução e demais garantias prestadas pela CONTRATADA em favor do Município de São
Félix de Minas, Estado de Minas Gerais, lhe será devolvida após o recebimento definitivo dos
serviços, sem quaisquer acréscimos de juros, correção monetária ou qualquer reajustamento,
exceto aquela prestada em moeda corrente, atualizada monetariamente.

9.3. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída apos o término da vigência
do contrato, no ptazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitação, mediante a

certificação pelo Gestor do contrato de que os serviços foram realizados a contento.

9.4. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, inclusive
indenização a terceiros, a contratada se obriga aiazer a respectiva reposição, no prazo máximo
e improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data em que for notificada pelo Município de São
Félix de Minas - MG.

9.5. Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga afazer a complementação
da garantia no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for notificada pelo Município
de São Felix de Minas - MG.

cLÁusuLA DECTMA - DAS oBRrcAÇÕes ol CoNTRATADA

í0.í. Além das Obrigações constantes no Projeto Básico e Edital, a CONTRATADA se obriga a
atender ao que segue.

a) Executar os serviços de acordo com o Memorial Descritivo e condições do Edital, com absoluta
diligência e perfeição, conforme as normas técnicas;

b) Manter pessoal técnico e demais componentes à frente dos serviços;

c) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos
serviços, decorrente de modificações de quantitativos ou projetos ou especificações, até o limite
de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado, de acordo com o art. 65, da Lei
8.666/93, sendo os mesmos objetos de exame da Assessoria Jurídica do Município;

d) Comunicar à GONTRATANTE, por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer alterações ou acontecimento que impeçam mesmo temporariamente, a

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP1 35.275-000 - CNPf: O1.613.L21/0O01-71
www.saofelix.mg.gov. br

o

-t. F

o
\

@



16

§Â§ rÊux
t)Ê Mrr*A§

CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execu
total ou parcialmente, por motivo superveniente;
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e) Se responsabilizar por todos os ônus e obrigações concernentes à legislaçã , social,
tributária e trabalhista, salientando-se que, em nenhuma hipótese, o Município ficará obrigado,
ainda que solidariamente, nas relações trabalhistas e contratuais da CONTRATADA e seus
funcionários, bem como, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos,
inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a
terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e por seus
SUCESSOTES;

f) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em parte, o
objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreçÕes, resultantes da execução
ou de má qualidade e aplicação dos materiais empregados;

g) Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive, prestar informações e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos
serviços;

h) Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serviços, até o seu
recebimento defin itivo ;

i) Manter na execução dos serviços, o pessoal dimensionado, qualquer que seja a influência
salarial do mercado de trabalho local, podendo, porém a fiscalização exigir a qualquer momento,
o aumento ou redução dos mesmos, de acordo com as necessidades detectadas;

j) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

k) Entregar toda documentação/produtos referente às diversas etapas, devidamente ordenados
e de acordo com as especificações e prazos constantes no Projeto Básico sob o risco de não
obterem o seu faturamento;

l) Os produtos de cada etapa so serão aceitos pelo Município, quando completos em seus
volumes e números de vias em conformidade com o prescrito anteriormente;

m) Fazer minucioso exame das etapas e seus produtos, de modo a poder em tempo hábil e por
escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas,
para devido esclarecimento e aprovação;

n) Executar diretamente, todos os serviços contratados sendo vedada a subcontrataçáo, a
cessão ou transferência parcial ou total do objeto.

cLÁusuLA DÉcrMA eRTMETRA - DAS oBRrcAÇÕes oe coNTRATANTE

11.í. Alem das Obrigações constantes no Projeto Básico e Edital, a CONTRATANTE se obriga
a atender ao que segue.

a) O fiel cumprimento das obrigações pactuadas;

b) Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratação;

c) Aprovar o recebimento dos serviços, após a fiscalização/vistoria e entrega dos mesmos, nas
condições avençadas;

d) A prestação de todas as informações indispensáveis a regular execução dos serviços;
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.r (33) 32469066 - CEp: 35.275-000 - CNpf: 01.613.í^21/OO0t-71

r.saoÍelix.mg.gov.br @

Â
l.À'



EN 16

§Â§ rÊ1ffi ui

DÉ MIHA§ í

e) A preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, seu
publicação no órgão Oficial do Município.

cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DA FrscALrzAÇÃo

12.1. Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através do Secretário Municipal de Obras e
Transportes, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução
dos serviços e do comportamento do pessoal da CONTRATADA, sem prejuízo da obrigação
desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

12.2. A CONTRATADA declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspeção, verificação e controle a serem adotados pela CONTRATANTE;

12.3. A existência e a atuação da fiscalizaçâo da CONTRATANTE em nada restringem a
responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne ao objeto
contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas;

12.4. Caberá a Fiscalizaçâo da CONTRATANTE, de servidor lotado na Secretaria Municipal de
Obras e Transporte, em conjunto com o Engenheiro Fiscalizador, o seguinte:

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva dos serviços,
verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas pela
licitação;

b) Executar a fiscalização do contrato resultante desta Licitação e registrar em relatório todas as
ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos
serviços e terão poderes, entre outros, para notificar a CONTRATADA, objetivando sua imediata
correção;

c) Promover com a presença da CONTRATADA, as medições e avaliações dos serviços, decidir
as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das
faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento;

d) Transmitir por escrito as instruções relativas aos serviços, relatórios aprovados, alteração de
prazos, cronogramas e demais determinações dirigidas à CONTRATADA, precedidas sempre
da anuência expressa do Secretário Municipal de Obras e Transportes;

e) Comunicar aos gestores as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à
CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obrigaçôes contratuais;

f) Solicitar a substituição de qualquer empregado da CONTRATADA que prejudique o bom
andamento dos serviços;

g) Esclarecer as dúvidas que lhe forem apresentadas pela CONTRATADA, bem como
acompanhar e fiscalizar a execução qualitativa dos serviços e determinar a correção das
im perfeições verificadas.

CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA - DAS SANÇÕES

13.í. A Licitante total ou parcialmente inadimplente poderão ser aplicadas as sanções previstas
nos arts. 86 e 87 da Lei federal no. 8.666/93, conforme o caso, a saber:

a) advertência, nas hipóteses de execução irregular de que não resulte prejuízo para o serviço;

b) multas, sendo.
Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP;35,275-000 - CNPf: O1.6L3.121/OOO1.-71.
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b1) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, até o 30o (trigesimo) dia
injustificadamente não dar início a execução contratual;

b2) 10o/o (dez por cento) sobre o valor do objeto, no caso da adjudicatária, injustificadamente,
desistir do contrato ou causar a rescisão contratual;

b3) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a 60 (sessenta)
dias, com consequente rescisão contratual;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento para contratar com os
órgãos do Poder Executivo, por prazo não superior a dois anos, nas hipoteses de execução
irregular, atrasos ou inexecução de que resulte prejuízo para o serviço;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os seus motivos determinantes ou até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, nas hipoteses em que a execução irregular, os atrasos ou
a inexecução associem-se à prática de ilícito penal.

13.2. A penalidade de multa, estabelecida na alínea "b" do caput, poderá ser cumulada com
qualquer das demais.

13.3. O valor de multa aplicada será descontado da garantia que houver sido prestada; se for
superior do que o valor desta, além de sua perda, responderá a CONTRATADA pela diferença,
que será descontada de eventuais créditos que tenha em face da CONTRATANTE, sem embargo
deste rescindir o contrato e/ou cobrá-lo judicialmente.

13.4. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento
não elide a responsabilidade da CONTRATADA por danos causados à CONTRATANTE.

í3.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao
processo.

GLÁUSULA DECIMA QUARTA - DOS DIREITOS DA CONTRATANTE

í4.í. São prerrogativas da CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que as
exercerá nos termos das normas referidas no preâmbulo deste coNTRATo.

14.2. O valor caucionado reverterá integralmente para a CONTRATANTE em caso de rescisão
do CONTRATO por culpa da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 80,
da Lei n.o 8.666/93 e de apurar-se e cobrar-se pela via própria a diferença que houver em favor
da CONTRATANTE.

í4.3. O CONTRATANTE descontará do valor caucionado o numerário que bastar à reparação
de danos a que a GONTRATADA der causa na execução dos serviços contratados, hipoieseêm
que a CONTRATADA deverá em 5 (cinco) dias úteis a contar da notificação administrativa,
recompor o valor abatido para restaurar a integridade da garantia.

CLÁUSULA DÉGIMA QUINTA . DA FORçA MAIOR OU CASO FORTUTTO

í5.3. Ocorrendo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos da legislação
vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o § 1o do art. 57, da Lei no 8666/93, que ãb=tér,
prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigaçóes estatuídas neste
CONTRATO, ficará a CONTRATADA, isenta das multas e penalidadeJpé.tin.ntes, justificando-
se destarte, a alteração do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar [or escrito o rll I
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Município no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações que lhe
que temporariamente, a execução do objeto deste Termo.

GLÁUSULA DÉCIMA SEXTA . DA RESCISÃO

í6.í. O presente CONTRATO poderá ser rescindido de conformidade com os arts. 78, 79 e 80,
da Lei n.o 8.666/93, assegurados os direitos adquiridos da CONTRATADA.

cLÁUSULA DÉCIMA SÉTIUA . DA CESSÃO C TRANSFERÊNCn CONTRATUAL

17.1. O presente CONTRATO não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em
parte, salvo tarefas especificas devidamente justificadas e com anuência da contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO .
Constituirá encargo exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e emolumentos
decorrentes deste CONTRATO e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO - As partes elegem o Foro da Comarca de Mantena,
Estado de Minas Gerais, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do presente Termo.

Parafirmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente CONTRATO que depois de lido e
achado conforme, é assinado pelas partes, em 03 (três) vias.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, _ de de 2021

MARCOS ALEXANDRE GONçALVES SORDINE
Prefeito

Nome

CPF

REPRESENTANTE DA EMPRESA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 92469066 - cEpr 3s.27s-000 - cNpJ: o1^.6tz.t2vooo,-71
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ANEXO I!

MODELO PARA APRESENTAçÃO DA PROPOSTA

de de 2021.

À
Gomissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de São Félix de Minas
Processo Administrativo de Licitação No: 55/202í
Convite No:03/202í

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. S". a nossa proposta relativa à Convite em
epígrafe, para o objeto abaixo discriminado.

Obieto:

contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para a execução da obra de

ampliação da Escola Municipal Professor Antônio Pascoal, no município de São Félix de Minas.

Valor R$

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e

seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no

Memorial Descritivo.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou

indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico

e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos

da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os

descontos eventualmente concedidos.

Caso nossa proposta seja vencedora, DECLARAMOS executar os serviços pelo preço por nós

apresentado. O prazo de execução é o determinado pelo Município a partir da Ordem de Serviço

expedida pelo Município, conforme disposto no Cronograma Físico-Financeiro.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua

apresentação.
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp 35.27s-000 - cNpf: 01.613.121/ooot-71

www.saofelix.mg.gov. br @
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Utilizaremos equipes técnicas e administrativas que forem necessárias à perfeita

serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a qualidade do pessoal, desde

que assim exija a Fiscalização da Prefeitura.

Da execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas

Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual qualidade, desde já, a integral

responsabilidade pela perfeita execução dos serviços em conformidade com os projetos e as

especificações, normas e padrões desse Edital.

Atenciosamente,

Representante Legal- Nome e Cargo
lrazão social, endereço completo, telefone e CNPJ)

Obs..: Deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa oroponente e assinada pelo(s)
seu(s) representante(s) leqal(is) ou procurador devidamente habilitado. caso o proponente náõ
Possua DaDel timbrado poderá preenchê-lo de em papel A4 branco. sem qualquer rasura que
impossibilite seu fiel entendimento com os dados da proponente.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.:(33132469o66 - cEp: 35.275-000 - cNpf: 01.613 .121/OOO,,-71
www.saofelix.mg.gov.br @
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ANEXO il

MODELO DE DECLARAçÃO DE ATENDTMENTO AO ART. 70 DA

Eu , nacionalidade, profissão, CPF no

Residente e domiciliado na Rua n.o

na cidade de Estado de

neste ato representante legal da empresa inscrita no CNPJ

(endereço) DECLARO, para os devidos fins de prova junto ao

Processo Administrativo Licitatorio No: 5512021e para fins do disposto no lnciso XXX|ll do art. 70

da Constituição Federal, lnciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.o 9.854/99, que

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

menor de dezesseis anos.

Ressalvamos que os menores a partir de quatorze anos se encontram na condição de aprendiz.

Por ser verdade firmo a presente.

de de 2021

Representante Legal- Nome e Cargo
(razão social, endereço completo, telefone e GNPJ)

Obs.: Deverá ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo (s't
seu(s) reoresentante (s) leoal (is) ou procurador devidamente habilitado. caso o proponente não
Po§§lla traoel timbrado poderá preenchê-lo de em papel A4 branco. sem qualquer rasura que
impossibilite seu fiel entendimento com os dados da proponente.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 35.275-000 - cNpf: 01.613.1121,/ooot-71
www.saofelix. mg. gov. br
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENTÊNCIA DE FATO rMPE
HABTLTTAÇÃO e DECLARAÇÃO EXPRESSA DE QUE SE SUJETTA AS NORMAS DO

PRESENTE EDITAL EM TODAS AS FASES DA LICITAçÃO

Ref. Edital de CONVITE No 03/2021

nacionalidade, profissão, CPF no

residente e domiciliado na Rua n.o

na cidade de Estado de neste ato

representante legal da empresa inscrita no CNPJ

(endereço) declara expressamente que se sujeita às condições

estabelecidas no edital de Convite em pauta e nos respectivos anexos e documentos, que

acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à
qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e

demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida proponente total concordância

com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos

da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, s 20,

e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1g93, e suas alterações.

Por ser verdade firmo a presente.

_de

Representante Legal- Nome e Cargo
(razão social, endereço completo, telefone e GNpJ)

\
iL)\

F'

Ê,

Eu

@

de 2021.
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ANEXO V lL)lt

(MODELO)

!NDICAçÃO DO(S) RESPONSÁvElllS; rÉCNICO(S) PELA EXECUçÂO DA OBRA

Ref.: CONVITE No O3l2O21

NOME

HABTLTTAÇÃO

(Título e no. CREA)

Em atendimento ao editalde licitação do CONVITE em referência, indicamos o(s) profissional(is)
acima para atuar(em) como responsável(is) técnico(s) da obra, caso sejamos vencedores da
licitação e devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que os mesmos têm vinculação ao nosso quadro técnico e estão
devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados reconhecidos
pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia - CREA da região onde foram
as obras executadas, comprobatorias da experiência na execução de serviços compatíveis em
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto em licitação.

Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente
será(ão) possÍvel(is), se previamente autorizada(s) pela Prefeitura Municipal de São Félix de
Minas, com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s)
preencha(m) todos os requisitos exigidos no Edital e, que o não cumprimento do presente
compromisso implicará desobediência ao § 10, do art.30, da Lei Federal no 8.666/93, com as
respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei.

_de de 2021

Representante Legal- Nome e Gargo
(razão social, endereço completo, telefone e GNPJ)

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEP: 35.275-000 - cNpf: oí.,6tz.tzvooot-71
www.saofelix.mg.gov.br
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ANEXO VI

DECLARAçÃO Oe ENQUADRAMENTO COMO MTCROEMP
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO ADMINISTRATTVO DE L|CITAÇÃO No: 55t2021

MODALIDADE GONVITE NO O3I2O21

A empresa... inscrita no CNPJ/MF sob o

N.o............. por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a).........

portador(a) da Carteira de ldentidade no ........ e CPF N.o............., DECLARA, para fins do

disposto no Processo Administrativo de Licitação No: 55/2021, Modalidade Convite No: 03/2021,

sob as sanções administrativas cabíveis, e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente

data, é considerada:

( ) MICROEMPRESA, conforme lnciso I do art. 30 da LC no. 123t2006;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme lnciso ll do art. 3o da LC no. 123t2006.

DECLARA ainda que esta empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 40 do

art. 3o da LC no.12312006.

Locale Data

Nome e Assinatura do Representante Legal

Rua Frei lnocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 32469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpf: ot.6tg.tzt/ooo1.-71
www.saofelix.mg. gov br @
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ANEXO VII

ATESTADo DE vrsrrA rÉcurcn

U

portador do documento no

aqui representando a empresa:

inscrita no CNPJ/MF sob no.

,*-'atestosobaspenaSdaLeieparafinslicitatorios,

( ) vistoriei, no dia _J_l_, o local onde será realizada a obra constante do edital do

CONVITE No 03/2021, estando ciente de todas as situações inerentes à segurança da obra, não

podendo alegar desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada futuramente.

( ) não vistoriei o local onde será realizada a obra constante do edital do CONVITE No 03i2021,

portanto, estou ciente de todas as responsabilidades que poderei arcar.

Assinatura do Responsável da empresa

Visto

Assinatura e carimbo - Responsável Município

RuaFreilnocêncio,236-centro-Tel.:(33)32469o66-cEp:3s.z7s-ooo-cNpf:01.613.121/ooot-71
www. saofe I ix. m g. g ov. br q
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ANEXO VIII

CARTA DE FrANÇR enr.tCÁnn - GARANTTA DE eXeCUçÃO CONTRATUAL

À
pREFETTURA MUNtctpAL DE sÃo relrx DE MTNAS - MG
ATT. coMrssÃo eERMANENTE DE r-rcrrnçÃo
REF.: PROCESSO LICITATORIO No: 55/2021
coNVtTE No 03/2021

REF.: CARTA DE FIANÇA - R$

Prezados Senhores,

Pela presente, o Banco , com sede em ............ à Rua............., inscrito no CNPJ
sob o no............ porseus representantes infra-assinados, se declara fiadore principal pagador,
com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no art. 827, do Código Civil Brasileiro, da
empresa estabelecida à ......... ....., até o limite de R$........ .( ...), em garantia de execução da obra (ou serviço) de . . .. . ......., conforme
Edital do CONVITE No 03/2021, junto à Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG.

Este Banco obriga-se, obedecido ao limite especificado, a atender dentro de 24 (vinte e
quatro) horas, as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigida
pela Prefeitura Municipal de São Félix de Minas.

Obriga-se, ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipotese
de ser a Prefeitura Municipal de São Félix de Minas compelido a ingressar em juízo para
demandar o cumprimento de qualquer obrigação assumida por sua Afiançada.

Declara, outrossim, que só será retratável a fiança na hipotese de a Afiançada depositar
ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária, ou por nova Carta
de Fiança, que seja aceita pela Prefeitura Municipal de são Félix de Minas.

Declara, também, que o capital deste Banco é de R$( ..), que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de
Fiança e que o valor da presente está contido dentro dos limites estabelecidos pelo aludido
Departamento.

Declara, ainda, que a presente Fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por
isso é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinaçôes do Banco Central do
Brasil, aplicáveis em especial à legislação bancária.

Declara, finalmente, que os signatários desta, estão regularmente autorízados a prestar
fiança desta natureza, conforme disposto no art. ......., do Estatuto do Banco, publicado no Diário
Oficial em .....1.....1 tendo sido eleitos pelo conselho de Administração em reunião realizada
em ....../.... ..1........

BANCO FIADOR

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 3.2469066 - capzzs.2Ts-000 - cNpf : ot.6tg.t2t/ooot-71
www.saofelix.mg.gov. br @
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R$ 321.356,64

RUA aNTôNto RoDRtcuEs cAMPos, N' 1í6 cENTRo sÃo FÉLlx DE MINAS

DO
lAt 0911112021

OA OBRA: 4 MESES
AMpLtAÇÃo DA EscoLA MUNIcIPAL PRoFEssoR ANToNlo PAscoAL

Municipa! de São Félix de Minas

MÊs 4ilÊs 2 MÊs 3MÊs 1

YD

Fístco/
FINANCEIRO

TOÍAL ETAPASETAPASTDEScRtÇÃo

Financeiro
Se^,iços Preliminâres1

9.112 22

80.00%

' 9112.22

JOtlo

2 318 4611.892.32 I 51 3,86Financeiío
MoMmenlo de Tetra

80.00% 20 00voFísico % 12,94vo

I 397,4933.569,9õFinancêiro 41 987 47
3

50 000/017 11% 50,00%FÍsico %

27 75238 27.752 3BFinanceiÍo 55 504,/O

4 Superestrutura

34,00% 30.00%36,0070FÍsico o/o 1 1,69%

11 .371 .1213.645 34 12.887,21Finânceiro 37 903 73
5 Pâ€des

50,00%3 83%Físico Yo

6 207,656 207 6512.415,29Financêiro

6 Subestação

50 00%50 00%0,00%FÍsico %

0.00 000
Finânceiro 0,00

50,00%50 000/0Físico % 0,99%

1 612 96 1 612,96Financeiro 3225 92

lmpemeabilizaçáo

34,00Y0 30.00%36 000/ôFisico % 1 3,90%

16 228 56 15 326 9745.O19,32Financeiío

Rewstimento de Paredes

34.00%36,00%Físico % 11.79o/o

1 1.469,7313 7636E 12 999,0338 232 43Financeiro

1C Pâümentãcão

50,00%50 00%I 40"/"Fisico %

13 614 9613 611 9627 .229.91FrnânceiÍo

11 Pinlura

50 00% 50,00%Fisico % 6,700/o

10.862 18 10.862,16Finânceiro 21 124,35

lnstalação Elétrica

s0,00%2 42% 50 00%FÍsico %

3.925,837 851 65 3 925 83FinanceiÍo

13 lnstalaçào Íeleíônica

34,00% 30,00%36,00"/oFísico % o 720/o

796 63 702,912 343,O2 843 49Financeiro

14 lnstalaçáo Hidráulica

34 00% 30,00%Físico o/o 1.78% 36.00%

2 083 86 1.968,09 1.736,s5Finaaceiro 5 788,50

15 nstalaÇáo Sanitária

100,00%0 86%Físico %

2 800 50FinanceiÍo 2 E00,50
16 LouÇas e lrretais

100 00%0,39%Físico %

1.265,24Financêiro 1 .?65,24
11 SeNiços Finais

15,29"/,34,56.1 31,02"/, Í9,1 3%Fisico % 100,00%

R3 62.052,89 R§ 49.584,77R§ 324.356,64 RS í12.098,50 R$ í00.620,38Finâncêiro
TOTAL

Obsryações:

ENGo ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO - CREA : 1 33.508/D

PREFEÍTO : |\iIARCOS ALEXANDRE G. SORDINE

PREFETURA MUNICIPAL DE SÁO FÉLX DE IVINAS

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPJ: OL.613.L21/OO01-71
www. saofelix. m g. gov. br @
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Anexo X

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - cEP:35.275-000 - cNpf: 0t.6Lg.lzl/ooot-71
www.saofelix.mg.gov. br

pREFETTURA MUNtctpAL DE sÃo rÉltx oe mtruas
ESTADO DE MINAS GERAIS

r.Ô

PLANILHA oRÇAMENÍÁRIA DE CUSTOS

Dalai 0911112021Prefeitura: Municipalde São Félix de Minas
Data Base: SETOP LESTE COM

DESONERACAO JULHONO21obieto: AMPLlAçÃO DA ESCOLA MUNIC|PAL PROFESSOR ANTONTO PASCOAL

FoRMA DE EXECUçÃO:LOCAI: RUAANTÔNIO RODRIGUES CAMPOS, NO í16 CENTRO SÃO FÉLIX DE MINAS

INDIRETA(x )Prazo da Obra: 4 MESES

BDI 29,20"til DIRETA

1.420,71

PREçO
uNtrÁRto c/ EDI

PREçO TOTAL

1.420,71í.099,62

BDI

PREçO
uNtÍÁRto s/

1.1

ITEM cóDrGo

[o-PLA-005 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO

UNIDADÉ QUANÍIDADE

un I
564,58m2 203,09 2,15 2,781.2 PRE-Llt\,1-005 LIIVIPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

un 1,00 526,57 680,33 680,331.3 ilo-Llc-o10
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAXA TENSAO P/CANT OBRA, M3.CHAVE l OOA

CARGA 3KWH,2OCV EXCL FORN [/lEDIDOR

4.523,36m2 8,00 437,63 565,421.4 ilo-BAR-046
BARRACAO PARA DEPOSITO EIVI TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4

MM. INCLUSO PISO ARGAI\4ASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

203,09 7,33 9,47 1.923,24LOC-OBR-005
LocAcAo coNVENCIoNAL DE oBRA, ATRAVÉS DE GABARIIO DE TABUAS CORRIDAS

Fundações

m2

37.67 47,94 6í,94 2.333,06ESCAVACAO i,íANUAL EM SOLO-PROF, ATE ,1,50 M

57.14 6.8í 8,80 502,85TER.REG-OO5 REGULARZACAO E COI\4PACTACAO DE ATE 20 CM DE ESPESSURA m2

47.94 6í.94 992,28ÍER-REA-OO5 REATERRo DE VALAS / CAVAS. CoI\,4PACTADA A I\4Aco. EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM. m3 16,O2

6í,94

:::.:ill iilii;#
8.064,1 2

-

= 
{'lis?, r

Fundações

m3 130,19
f'I-, ll-liE,;;
,il : i:::::::i

47,941 mlÍni;7
rí\'§iiir ,, ".

2.4 TER-ATE{1 5
:ll-.Trr§-Íillriii ii r,,i

843,37m3 1,71 380,78 491,97FUN-LAS-OO5 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3Cl\,'1, PREPARO MECANICO
6.í56.02m2 42,29 54,64EST-FOR{25 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEIIAN4ENTO 2X.

m3 21,65 5í3,85 663,89 14.373,143.3 FUN-CON45O VIRADO EMRETO LANCAIMENTO

13,57 17,53 í5.607,3í3.4 ARt\4-AÇO-020
ARMACAO ACO CA-50, DAt\4. 6,3 (1i4) A 12,5Mr\4(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE
1 o%) / DoBRA / coLocACÃo. Kg 890,32

Kg 257,33 15,06 19,46 5.007,64

i,1llr.1lüSi§Píf+

4.',|

3.5 ARr\r-AÇO-015
ARMACAO OE ACO CA-60 DAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECTMENTO / CORTE (CiPERDA DE 10%)i

Concreto Amado paE Pilares e Vigas da CobeÉuE

42,29 54,64 2.868,604.1.1 EST-FOR{25
FORIVIA TABUAS I\,IADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, RÊAPR 2X, INCL MONTAGEI\,I E
DESMONTAGEM.

m2 52,50

3.445.424.1.2 FUN-CON-050 CONCRETO FCK=25MPA. VIRADO EM BETONEIRA. INCLUSÍVE LANCAMENTO m3 5,25 513,85 663,89

4.1.3 ARM-AÇO-020
ARMACAo ACo cA-so, DAM. 6,3 (1/4) À 12,sMM(1/2) -FoRNECtMENTo/ coRTE(pERDA DE
',00/"I / DoBRA / COr ôCACÃô Kg 814,22 í3,57 17,53 14.273,28

6.31 6,334.1.4 ARM-AÇO-015
ARMACAO DE ACO CA€o D AM. 3,4 A 6,0r\,1\r.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA OE 10%)/
DOBRA / COLOCACÃO.

Kg 324,58 í5,06 í9,46

4.2 Concrêto Amâdo paE Vêrgas e contmvergas

3.022,894.2.1 ED-9904
VERGA 10X10ClV El\,'ICONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=201\4PA (PREPARO COI\4 BETONEIRA)
ACO CA6O. BIOLA FINA. INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

m3 1,09 2.'142,58 2.768,21

4.3 Laje PÉ-iloldada

LAJ-REV-035
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 1 00KG/NI2, VAOS ATE 3,50M/E=8Clú,
C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20túPA, 3CM, INTER-EXO 38Clvl, C/ESCORAMENTO

Alvenada de vêdação (edificação e atem)

m2 203,09 97,33 125,75 25.538,2s

5.í

5.1.1 ALV-TU.O3O
ALVENARA DE VEDAÇÃO COM TUOLO CERÂtVCO FURADO, ÉSp.1 4CM, pARA
REVESTIMENTO. INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m2 506,99 50,í 7 64,42 32.463,25

5.1.2

6.í

ALV.BLO{25 5.O40,47
ALVENARA DE VEDAÇÃo CoM BLoco DE coNcRETo, ESP.14cI\4, coM AcABAI\,IENTo

m2 88,52 44,07

T
56,94re

6.1.1 VID-TEM-015
VIDRO TEI\,IPERADO INCOLOR, ESPESSURA l OMM, FORNECIMENTO E INSTALACAO,
INCLUSÍVE I\4ASSA PARA VEDACAO íPORTA ENTRADA)

m2 2,88 232,14 299,98 863,94

6.1.2 ESQ-POR{50
PORTA DE IVIADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, SO X 210 X 3,5CM, INCLUSOADUELA
?A,ALIZAR 2A E DOBRADIÇA un 6,00 567,67 733,43 4.400,58

FRG-FEC{10
FECI-IADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO
MEDIO un 4,00 88,23 't í3,99 455,96

6.1.4 FRG.FEC{05 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE
ACABAMENTO MEOIO un 2,OO 'lo7,32 í 38,66 277,32

6.2

6.2.1 sER-COL-010 ASSENTAMENTo DE JANELAS METÁLlcAs DE coRRER E tvAx[\.4-AR m2 22,72 117,26 í5í,50 3.442,08

7.1

6.2.2

COB-ENG-01 O
IRA APARELHADA, PARA TELHA ONOULADA DE FIBROCIMENTO,

ALUI\4|NlO OU PLASTICA. APOIADA El\,| LAJE OU PAREDE

ESPESSURA 4MM

ESTRUTURA EIVI

m2

§iíffi
m2

22,72ffir- :Jgég_
: :::a:a: :l

70,05

I 30,96

90,50

-? 
975i9.

7.2 coB-TEL-025 TELHAMENTO COI,I TELHA DE FIBROCIIVENTO ONDULADA, ESPESSURA 6I\,IM. INCLUSO
JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FXACAO 30,63 39,57

7.3 coB-cuM-010 CUI,4EEIRA UNTVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ÉSPESSURA 6IVM,
INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO m 40,09 5í,80

{d

DEscRçÃo

q:a1a 41I s!-i!!çô§ f.§l}Êtrrflril*

,!t,s.s?;322 $oviÍri]-'nto dBlféÍr+

tn.tâ+-liiiiutü lC : f urê*Õ..*t
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4 §üpoÍBs!! ..re
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11.1

't2.5

2.5.1

12.5.2

8.1

9'1

n/P-PtN-005

REV-Ct-rA-005

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENIERRADAS. COM TINTA ASFALTICA, DUAS
DEMAOS.

ReyÉliÍôíto dc P!Íôdôs
CI-]APISCO EI\4 PAREDES TRACO 1 4 (CIIIENTO E AREIA) ESPESSURA O.sCIV PREPARO
I\,4ECANICO

m2

m2 1.013,98

136,81 18,25

6,56 E,tt8

zrlr - ----3225p2

ffi

8.598,55

92 REV-EMB-OO5
EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E ARETA l\rEDlA), ESPESSURA 2,0CM,
PREPARO MANUAL

m'2 44,80 23,51 30,41 't.362,37

9.3 REV.REB-O05
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E ARETA FINA), ESPESSURC 0,5C1\4, PREPARO
IVtECANICO DA ARGAI\ilASSA

m2 969,18 22,07 28,51 27.631,32

9.4 ED-9066 REVESTTMENTo DE GESSo EM TETo, ESp. 5tvlM, ApLtcAcÁo rrlnnuÀr rsnRneFAEADo) m2 203,09 17,E9 4.693,35

10.1

9.5 REV-Azu.O1O

FUN-LAS-OO5

AZULEJO 2A 15X15CIu FXADO COI\4 ARGAIVIASSA COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO.
m':

m" '10,15

44,80 18,27

380,78

62,36

49't,97

2.793,73

r::=--:n7:lil;;-
' .38t3Í!{3

4.995,7í

10.2 Pts-coN-o15
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (C|MENTO E ARETA GROSSA
SEIV PENEIRAR), ESPESSURA 3,OCIV, PREPARO MECANICO

m2 203,09 30,17 39,37 7,995,55

10.3 P§-Mn-005
PISO EM GRANILIE/MARMORITE, ESP. 8[,,lM, ACABAiTENTO POLtDO, COR C|NZA,
MODULAÇÃO DE 1X1 M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTCA, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO

m2 197,99 í 01,3ô 20.068,27

10.4 Pts-cER-015
PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIIUENTO
COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO

m'? 5,r 0 slt,93 70,97 361,95

10.5 ROD-CER-OOs
RODAPE EM CERA[,llCA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COt\,t ARGAN4ASSA TRACO
1:0,25:3 (ÇIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE Etu! C||VENTO BRANCO

m 252,06 9,12 12,17 3.067,57

10.6

PIN.EMA-O1O

URB.PAS-OO6
PISO (CALCADA) EM CONCRETO l2MPA TRACO 1:3:5 (CtMENTO/AREtA/BR[IA) pREpARO

El,ll

NTO DUAS

m2

m' 969 18

29,59 ,Í5,60

9.00 1í.63

5E,92 1.743,38

11.271,56
11.2 PrN-ACR-005 m' 969,1 8 11,23 1/t,51 í4.062,80
't 1.3 PIN-ESM{05 (2 DEMAOS) SOBRE SPINTURA

m': 22,72 25,91 33,51 761,35

11.4 PIN-EMA.O2O EMASSAI\,IENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS m'? 20,16 25,50 32,95 664,27
í'1.5

'12.1

12

PrN-E St\,4-015

dê Distribuição de Luz ê Força (QDLF)

TE m2 20,1 6 18,04

.= ,i.

12.1 .1 ELE.QUA.O,15 IERMOMAGNENCOS MONOPOLARES, COIU BARRAMENTO TRIFASICO E

DE DISTRIBUICAO DE DE EMBUTIR, EI\4 CHAPA 24

un 1 ,00 308,38 398,43 398,43

12.2 Disju ntores

12.2 I E LE.DIS-046 O TRIPOLAR PADRAO (AMERTCANO) 10 A 50ATE
UN 2,00 97,69 126,22 252,11

12.2.2 ELE-DIS.OlO PADRAO NEMA 10A30A240V
un 7,00 17,56 22,69 15E,83

372
12.2.3 ELE-DIS{71 OE 7OATE

12.3 Luminárias

12.3.1 E D-1 3355
RE DONDO REDONDOJATEADO 25 CM PARA UfuÍA

úMPADA BAS E-27 FORNECIMENTO INCLUSIVEINSTALAÇÃO, EXCLUSIVEBASE, UN 19,00 34,33 /í4,35 E42,65

12.4 Ponto de Luz

12.4.1 INST-TOM-OO5 E CAXA COt\,1tuz ELETRODUTO
pt 60,00 236,02 304,94 18.296,40

Pontos dê tomadas
ED-'15748

un 33,00 19,03 24,59 E11,17

ED-1 5750 25OV,(2p+r20A-250V), COM PLACA 4"X2. OE UM

de

S UN

CONJ DE UMA (1

CORRENIE 204, (1 ) POSTO,

VERMELHA, s (3)

UN 5,00 20,22 26,12 í30,60

12.5.3 2 2P UN 3,00 26,17 33,8í 101,4312.5., ELE.INT.1 OO
UN 7,00 29,59 3E,23 267,6112.5.5 ELE.INT.I 1 5

ELE.MAN.Ol5 RTGTDO ROSCAVEL 0N 20Mi/l (3/4') tNCL CONEXOES, FORNECTMENTO

10TE

ELETRODUTO OE PVC
E INSTALACAO m 210,00 6,55 8,46 í.776,60

13.2 ELE-CAB-1 55
m 400,00 10,17 't3,11 5.256,00

'13.3 E LE-CXS-380
un 10,00 17,75 5í,69 6í 6,90

13.4

14.1

ELE-CXS-.135
UN 1 ,00 156,/t6 202,15 202,1s

14.1.1 HID-TUB-O1O
m 40,00 'tE,34 23,70 9/t8,00

14.1.2 HID-TUB.O25
m 15,00 34, t8 44,16 662,40

14.'1.3 HID.ADP.OlO
un 14,00 16,00 20,67 289,38

14.1 .4 HID-REG-076

Tubulaçôes e Conêxões âm pVC e Caira D,água (í(lO0 litros)

AGUA FRIA

DN sOMM,

DE
E

DE METALICA,
SEM

PVC INCLUSME E

II\4ENTO

E BASGAVETA, E, 314" TUBO(PARA PPROU DN
DN 22MM), INCLUSÍVE ACABAMENTO E(PADRÃO CANOPLAPOPULAR)

E ANEL

M PARA

PARA

'Í 0x 10x5c t\4

40x40x 1 2cM

CONEXOES -

D'AGUA

UN 7,00 /í9,0í 63,32 14,3,21

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) 3,2469066- cEp: 35.27s-000 - cNpfr 0r.6rg;12r/ooor-71
www. saofelix. mg. gov. br @
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16.1.1

't5.í Tubulaçôês e Conexões de PVC "Lm \qt./'

1 5.1 .1 INST-ESG.O15
PONTO DE ESGOIO, INCLUINDO TUBO DE PVC RíGDO SOLDÁVEL DE 1OO MM E CONEXÔES

íVASO SANTTÀRO)
pt 2,00 268,60 347,03 694,06

15.1.2 HID-IUB-055
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 1 OOMM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECMENTO E

INSTALACAO
m 45,00 40,í8 5't,9í 2.335,95

15.1.4 HID.TUB.045 1.261,U
TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 5OMM, INCLUSME CONEXOES. FORNECIMENTO E

INSTALACAO
m 36,00 27:t2 35,04

I 5.1.5 HID.TUB.O75
TUEO PVC ESGOTO JS PREDAL DN 4OMM, INCLUSME CONEXOES - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
m 5,00 19,23 24,85 124,25

15.2 Acessóíos e Complemêntos

15.2.1 HrD-StF-030
CAXA SIFONADA PVC 1 sOX1 SOXsOMM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO
un 2,00 55,03 71,10 142,20

15.2.2

í6.1

1§,.

HID.CXS.O6O

CAXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUOLO MACIÇO 6OX6OX6OCM, REVESTIDA

INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:a) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 1sMPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E

Louças

un 3,00 317,49 110,20 1.230,60

2$00§0

LOU.VAS.OlO

VASO SANTTARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA
FXAÇAO PARA VASO SANIÁRO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA. FORNECTúENTO E
INSTALACAO

un 2,00 í85,45 239,60 479,20

to. t.z ACE-ASS-005
PARA VASO SANI'TARO DE PLASTCO PADRAO POPULAR. FORNECNilENTO E

INSTALACAO un 2,00 25,37 32,78 65,56

16.1.3 LOU-LAV.OO5 LASTICO TIPO COPO 1', VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1' E CONJUNTO PARA FXACAO-
E

BRANCA SUSPENSO 29,5 X PADRAO POPULAR, COM SIFAO

un 2,00 261,98 338,48 676,96

16.1 .4 ACE.PAP.OOs PAPELERA DE LOUCA BRANCA - FORNECMENTO E INSTALACAO un 2,00 50,66 65,45 í30,90
1ô.1.5 ACE-SAB.O3O PORTA LIQUIDO un 2,00 6í,67 79,68 í59,36

16.1.6 ACE-CAB-005
PORTA.TOALHA DE LOUCA BRANCA COM PLASTICO - E

un 2,00 24,46 31,60 63,20

16.2

16.2.1 MET-VAL.O15 REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO.
E

,VULA DESCARGA 1.1/2'C
un 2,00 í93,53 250,04 500,08

16.2.2 HID.REG-026
REGISÍRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECMENTO
E INSTALACAO un 2,00 38,30 49,18 98,96

16.2.3 MET-TOR.O35
ROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PAD ENGATETORNEIRÂ POPULAR,

un 2,00 98,25 126,94 253,88

16.2.4 MET-VAL.O29 1' PARA LAVATORIO - E INSTALACAOEM un 2,00 34,'t8 44,í6 88,32

LIM-GER-OO5

'-stF-005
2AA

203,09

109,94

4,82

284,08

'r-ãq,
1.265,24

17.1

16.2.6 EM FORNEC

FINAL DA OBRA

cRoMADo 1 X 1.,1/2

m2

142,04

8,23

324.356,64TOTAL GERAL DA OBRA

oBs.:

ENGo ENEIAS ANToN|o FERRETRA PINTO - CREA: 133.S08/D

PREFEÍT0: MARCOS ALEXANDRE G. SORDtNE

PREFEíTURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLX DE MINAS

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.3 (gB) g2469066 - cEpr 3s.27s-000 - cNpf: or.6t3.t2t/ooot-71
www. saofelix. m g. g ov. br @
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ANEXO Xil
Memorial Descritivo

1.0 - execuçÃo DA oBRA

A execução da edificação ficará a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após
processo licitatório, que deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica
de execução da Obra, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA
local ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e atender as especificaçÕes
deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a

Empreiteira e o Ente Federado contratante. Para a execução dos serviços serão
necessários ainda os procedimentos normais de regularizaçáo do ResponsávelTécnico
da Empreiteira, junto ao contratante, com relação ao comando da obra (residência),
diário de obra, licenças e alvarás.

2.0 - FTSCALTZAçÃO

A Fiscalização dos serviços será feita pelo ente federado, por meio do seu
Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Empreiteira deverá
submeter-se ao que for determinado pelo fiscal.

A Empreiteira manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado e residente, que a representará integralmente em
todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo ente federado
(contratante) ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão
consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada
pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. Ressaltado seja,
que o profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá
estar registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será
edificada.

Fica a Empreiteira obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou mesmo
do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe for exigido
pela Fiscalizaçáo, sem haver necessidade de declaração quanto aos motivos. A
substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar que
sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as especificações,
detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão
de inteira responsabilidade da Empreiteira.

A presença da Fiscalizaçáo na obra, não exime e sequer diminui a responsabilidade da
Empreiteira perante a legislação vigente.

Deverá ser mantido no escritorio da obra um jogo completo e atualizado do projeto de
arquitetura e dos projetos complementares, as especificações, orçamentos,
cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, que tenham sido
aprovados pela Coordenação de Engenharia, bem como o Diário de Obra, que será o
meio de comunicação entre o Ente Federado (Contratante) e a Empreiteira, no que se
refere ao bom andamento da obra.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEPz 35.275-000 - CNPf : 01.613.121/000í-71
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3.0 - MATERIAIS E MÃO DE OBRA

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os m
os padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão de obra e
execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos.

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização exigir
análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução das
obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda não
recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira.

4.0 - INSTALAÇOES DA OBRA

4.1. Ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira todas as providências e despesas
correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o

aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos
serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de
sanitários, de luz e telefone, de água, etc. Os serviços de terraplenagem serão da
inteira responsabilidade do ente federado (contratante da obra).

5.0 - SERV!çOS PRELIMINARES

Abastecimento e Distribuição de Energia Eletrica e Agua Potável

A Empreiteira deverá executar, às suas expensas, as redes provisórias de energia
elétrica e água potável e esgoto sanitário.

A Empreiteira deverá providenciar a colocação das placas Padrão do Governo Federal,
assim como aquelas determinadas pelo CREA.

A limpeza e preparo do terreno'ficarâ a cargo da Empreiteira contratada, com emprego
de todo maquinário necessário e suficiente, e remoção do entulho resultante desta
limpeza.

Todo o perímetro do terreno (90,00m) deverá ser fechado, na forma das exigências
locais determinadas pelo convenente, com instalação de tapume que deverá ser
executado com tábuas de 2,5 x 30 cm e chapas de madeira compensada 1 ,10 x 2,20m
e espessura de 6 mm, com pintura à base de cal branca.

Deverão ser executados barracões provisórios para deposito, escritório, sanitários,
refeitório, etc., numa área mínima de 12,00m2, com paredes divisórias em chapa
compensada de 6 mm, cobertura em telha de fibrocimento 4mm e piso cimentado em
todas as dependências, previsão de vasos sanitários com caixa de descarga universal,
lavatórios e pia de cozinha.
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6.0 - LOCAçÃO DA OBRA

Ficará sob responsabilidade direta da Empreiteira a locação da obra, que
executada com rigor técnico, observando-se atentamente o projeto arquitetônico e o
de implantação, quanto a níveis e cotas estabelecidas neles.

Além das plantas acima citadas, será relevante o atendimento ao projeto de
fundações, para execução do gabarito convencional, utilizando-se quadros com
piquetes e tábuas niveladas, fixadas para resistir à tensão dos fios sem oscilação e
sem movimento. A locação será por eixos ou faces de paredes. Caso necessário,
deve-se sempre utilizar aparelhos topográficos de maior precisão para implantar os
alinhamentos, as linhas normais e paralelas.

A ocorrência de erro na locação da obra implicará à Empreiteira a obrigação de
proceder, por sua conta e dentro dos prazos estipulados no contrato, as devidas
modificações, demolições e reposiçÕes que assim se fizerem necessárias, sob
aprovação, ou não, da Fiscalização do ente federado.

A Empreiteira deverá solicitar, junto ao contratante, a demarcação do lote, passeio
público e caixa da rua. Caso exista alguma divergência entre o levantamento
topográfico, urbanização e o projeto aprovado, ela deverá comunicar o fato, por
escrito, à fiscalização do Contratante.

Qualquer omissão de informação que implique na não obtenção de licenciamentos,
alvarâ, habite-se, ou em reparos e demolições para atendimento de exigências dos
órgãos municipais, serão de inteira responsabilidade da Empreiteira, que arcará com
todos os custos pertinentes.

Após ser finalizada a locação, a Empreiteira procederá ao aferimento das dimensões,
alinhamentos, ângulos (esquadros) e de quaisquer outras indicações que constam no
projeto aprovado, de acordo com as reais condiçÕes encontradas no local da obra.
Havendo relevantes divergências entre as reais condições existentes no localda obra
e os elementos do projeto aprovado, os fatos ocorridos deverão ser comunicados, por
escrito, à Fiscalização do contratante, que responderá em tempo hábil quais
providências deverão ser tomadas.

7.0 - MOVIMENTO DE TERRA

As áreas externas à edificação, no interior do terreno previsto para sua construção,
quando não perfeitamente caracterizadas nas plantas, deverão ser previamente
regularizadas, de forma a permitir continuo acesso às dependências da obra, assim
como um perfeito escoamento das águas superficiais pela topografia natural do
terreno.

Os trabalhos de escavação deverão ser executados com cuidados especiais, a fim de
resguardar as estruturas por ventura existentes no terreno, de possíveis danos
causados por carregamentos exagerados e (ou) assimétricos, ou pelo impacto gerado
pelos equipamentos que forem utilizados. Todo movimento de terra será executado em
função das cotas apontadas no projeto de implantação, e com o mínimo de incômodo
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para com a vizinhança (terrenos adjacentes)

Será executada escavação manual de valas, com dimensões mínim 0
(largura) x 0,30m (profundidade), prevista para os seguintes serviços. rede externa da
entrada de instalação elétrica, rede externa da instalação telefônica, rede externa da
instalação de água potável, rede externa da instalação de esgoto sanitário, rede externa
da instalação de águas pluviais e rede externa das instalações provisorias.

Os reaterros dessas valas serão executados com material escolhido e selecionado,
colhido da escavação manual, sem detritos e nem vegetais, em camadas sucessivas
de 0,20 m de espessura, adequadamente molhados e energicamente compactados por
meio mecânico, a fim de se evitar a posterior ocorrência de fendas, trincas ou desníveis,
em razáo do recalque que poderá ocorrer nas camadas aterradas.

O aterro da projeção da obra (caixão) será executado com material granular argiloso de
alta compacidade e resistência, ou seja, preferencialmente terra cascalho da região,
sem torrões e nem vegetais, em camadas sucessivas de 0,20 m, altura media de 0,30
m, compactado mecanicamente até atingir a cota prevista em projeto, estendendo-se
este aterro em cerca de 1 ,20 m para cada lado da projeção da edificação, formando um
talude a 45 graus, nos quatro cantos da saia de contenção.

8.0 - INFRA-ESTRUTURA: FUNDAçÕES

Inicialmente torna-se importante estabelecer que, caso seja constatada no terreno da
construção existência de antigos aterros, será necessário de imediato realizar
pesquisas geotécnicas (sondagens) para determinar as características de suporte à
ruptura desse tipo de solo, inclusive cabendo à Empreíteira tomartodas as providências
pertinentes à correção das deficiências que forem detectadas, a fim de que se alcance
o objetivo de assentar as fundações num solo estabilizado e compatível com as cargas
atuantes provindas da superestrutura.

A fundação prevista é superficial e do tipo direta (profundidade menor do que 2,00m),
executada em um sistema composto de vigas baldrame em concreto armado, a fim de
receber as paredes de alvenaria da edificação, e sapatas isoladas em concreto armado,
que terão por função principal transferir ao solo subjacente as cargas oriundas da
supraestrutura, solo este que deverá ter boa capacidade de carga à ruptura, com valor
nominal mínimo de 2 Kgf/cm2 (0,2 MPa).

O projeto de fundações deverá ser elaborado previamente pela Contratante, de acordo
com a NBR 612212010.

As cavas para fundações deverão ser executadas, conforme o projeto elaborado, mas,
principalmente, de acordo com a natureza do terreno existente sobre a projeção da
obra. Caso seja necessário, deverão ser realizadas sondagens no referido terreno, a
fim de se aferirsua resistência à ruptura, que não poderá ser inferior a0,2 MPa (ou 2
Kgf/cm2), por cargas atuantes da supraestrutura.

As vigas baldrame serão em concreto armado, nas dimensões definidas no projeto e
com um Fck mínimo de 20 MPa, que recepcionarão as paredes de alvenaria do térreo.
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As sapatas isoladas serão em concreto armado com Fck mínimo
dimensões retangulares mínimas de 0,80 x 0,80m e 0,15m de altura,
solo que tenha resistência à ruptura acima de 0,2 MPa e lastro de concreto simples,
concreto magro, com 3cm de espessura, nas quais também serão embutidos os
"arranques" dos pilares, formando O "pescoço" de cada pilar, e que serão preenChidos

com concreto de resistência característica mínima de 20 MPa.

9.0 _ SUPERESTRUTURA

GENERALIDADES

Estas especificações abrangem toda a execução da estrutura de concreto armado da
obra, quanto ao fornecimento de materiais, manufatura, cura e proteção. Neste caso
deverão ser seguidas as normas, especificaçôes e métodos brasileiros, principalmente,
o atendimento à NBR 61 1812007, na qual deverá estar fundamentado o projeto
estrutural, obrigatoriamente parte constante do acervo técnico na fase licitatória e
executória da obra.

Rigorosamente serão observadas e obedecidas todas as particularidades do projeto
arquitetônico e estrutural, a fim de que haja perfeita concordância entre eles na execução
dos serviços.

Nenhum elemento estrutural, ou seu conjunto, poderá ser executado sem a prévia e
minuciosa verificação, tanto por parte da Empreiteira como da Fiscalização, das perfeitas
disposições, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras
correspondentes, bem como do exame da correta colocação da canalização elétrica,
telefônica, hidráulica, águas pluviais, sanitária e outras que eventualmente serão
embutidas na massa de concreto.

A execução de qualquer parte da estrutura, de acordo com o projeto estruturalfornecido,
implicará na integral responsabilidade da Empreiteira pela sua resistência e estabilidade.

As passagens dos tubos pelos furos em vigas e outros elementos estruturais, deverão
obedecer rigorosamente ao projeto, não sendo permitida mudança em suas posições.
Sempre que necessário, será verificada a impermeabilização nas juntas dos elementos
embutidos.

Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos
estruturais, solicitará prova de carga para se avaliar a qualidade e resistência das peças,
custos estes que ficarão a cargo exclusivo da Empreiteira.

A Empreiteira locará a estrutura com todo o rigor possível e necessário, sendo
responsável por qualquer desvio de alinhamento, prumo ou nível, correndo por sua conta
eventual demolição, assim como a reconstrução dos serviços julgados imperfeitos pela
Fiscalização da contratante.

Antes de iniciar os serviços, a Empreiteira deverá verificar as cotas referentes ao
nivelamento e locação do projeto, sendo a referência de nível (RN), tomada no localjunta
a Fiscalização.

MATERIAIS COMPONENTES
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP:35.275-000 - CNPf: O1.613.12UOOO1.-71,
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Aço para concreto armado

Todo o aço empregado será do tipo CA-50 e CA-60. As barras de aço utilizadas para
as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão
atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem o assunto. De modo geral, as
barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
características geométricas e mecânicas, e não apresentar defeitos prejudiciais, tais
como bolhas, fissuras, esfoliaçÕes e corrosão.

Aditivos

Os tipos e marcas comerciais, bem como as suas proporções na mistura e os locais de
utilização serão definidos apos a realizaçáo de ensaios e aprovação pela Fiscalização do
contratante.

Agregados

Miúdo

Deverá ser utilizada areia natural de quartzo ou areia artificial resultante da britagem de
rochas estáveis, com granulometria que se enquadre nas especificações da NBR
721112005 da ABNT. Este material deverá estar isento de substâncias nocivas à sua
utilização, como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrôes de argila e
outras.

Graúdo

Deverão ser utilizadas pedras britadas no 1 e no 2, provenientes da britagem de rochas
sãs, totalmente puras de substâncias nocivas, como torrões de argila, material
pulverulento, graveto e outras. Sua composição granulométrica enquadrar-se-á
rigorosamente no especificado da NBR 721112005.

Agua

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de materiais siltosos,
sais, álcalis, ácidos, óleos, orgânicos ou qualquer outra substância prejudicial à mistura.
A princípio, água potável poderá ser utilizada, porém sempre que se suspeitar de que a
água local ou a disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser
providenciadas análises físico químicas. Cabe ressaltar que água com limite de turbidez
até 2.000 partes por milhão, poderá ser utilizada. Se esse limite for ultrapassado, a água
deverá ser previamente decantada.

Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto deverá atender as especificaçÕes e os
ensaios da ABNT. O Cimento Portland Comum atenderá a NBR 57321199'1, e o de alta
resistência inicial a NBR 573311991. O armazenamento do cimento na obra será feito de
modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano total ou parcial, ou ainda misturas de
cimento de diversas procedências ou idades.

O prazo máximo para armazenamento em locais secos e ventilados será de 30 aias. /i)
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - rel.: (33)"3246931.n;f.t?'3s.27s-000 - cNpf: 01.613 .121/ooor-71 ,ry7
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Vencido esse prazo, o cimento somente poderá ser usado com
Fiscalização, que poderá indicar as peças (se houver) que
cimento além daquela idade. Para cada partida de cimento será fornecido o certificado
de origem correspondente. Não será permitido o emprego de cimento com mais de uma
marca ou procedência.

ARMAZENAMENTO

De um modo geral, os materiais deverão ser armazenados de forma a assegurar as
características exigidas para seu emprego e em locais que não interfiram com a
circulação nos canteiros.

Aços

Os aços deverão ser depositados em pátios cobertos com pedrisco, colocados sobre
travessas de madeira e classificados conforme tipo e bitola.

Agregados

Os agregados serão estocados conforme sua granulometria em locais limpos e
drenados, de modo que não sejam contaminados por ocasião das chuvas. A quantidade
a ser estocada deverá ser suficiente para garantir a continuidade dos serviços na obra.

Cimento

O armazenamento, apos o recebimento na obra, far-se-á em depositos isentos de
umidade, à prova d'água, adequadamente ventilados e providos de assoalho isolado do
solo. Devem ser atendidas as prescriçôes da NBR 573211991sobre o assunto.

Madeiras

As madeiras serão armazenadas em locais abrigados, com suficiente espaçamento entre
as pilhas, para prevenção de incêndio. O material proveniente da desforma, quando não
for mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho, sendo proibida sua doação a
terceiros.

FORMAS

Generalidades

A planta das formas será parte integrante do Projeto Estrutural, sendo que sua execução
deverá atender às prescrições constantes na NBR 6118t2007 e às demais normas
pertinentes aos materiais empregados (madeira e aço).

Materiais:

Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento desejado e
indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com
madeira serrada bruta.

Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas (tipo madeirite),
Rua Frei Inocêncio,236 - centro - t",.',ír1"1?"nÍ,,1,lunln;rcEp:35.275-000 - cNpf: 0r.613.121/0001^-71
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madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica, ou
outros tipos de materiais, conforme a conveniência da execução,
utilização seja previamente aprovada pela Fiscalizaçáo.

O reaproveitamento dos materiais usados nas formas será permitido desde que se
realize a conveniente limpeza e se verifique que eles estão isentos de deformaçÕes,
também a critério da Fiscalização.

Execução

As formas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as
deformaçÕes, devido à ação das cargas atuantes e das variaçÕes de temperatura e
umidade, sejam desprezíveis.

As formas serão construídas corretamente para reproduzir os contornos, as linhas e as
dimensões requeridas no projeto estrutural.

Garantir-se-á a vedação das formas, de modo a não permitir fuga da nata de cimento

A amarração e o espaçamento das formas deverão ser feitas através de tensor passando
por tubo plástico rígido de diâmetro conveniente e com espaçamento uniforme.

Apos a desforma e retirada dos tubos, seus vazios serão vedados com argamassa.

A ferragem será mantida afastada das formas por meio de pastilhas de concreto, ou
espaçadores próprios em material plástico injetado, porém não se admitirá uso de tacos
de madeira.

Os pregos serão usados de modo a não permanecerem encravados no concreto apos a
desforma. No caso de alvenaria com tijolos de barro, poder-se-á utilizar a elevação
destas, como forma na execução de pilares e o respaldo das paredes como fundo de
forma das vigas, desde que as dimensÕes das peças estruturais sejam respeitadas e
que as demais faces das peças sejam fechadas com cuidados específicos de vedação,
alinhamento, prumo e travamento.

Na forma dos pilares deverão ser previstas janelas (abertura) no local da emenda, para
limpeza da junta concretada.

Escoramento

As formas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente
dimensionados e dispostos, de modo a evitar deformaçÕes superiores a S mm, em
obediência ao que prescreve a NBR 6118t2007.
Precauções anteriores ao lançamento do concreto

Antes do lançamento do concreto, serão conferidas as medidas e as posições das
formas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com
tolerâncias previstas na NBR O118t2007.

As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de
incrustaçÕes de nata ou outros materiais estranhos. As formas absorventes serão

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - r",.,,i,rlrr"?"nÍrrfllln"cEp:35.275-000 _ cNpJ: or.6t}.rzt/ooot-7r cr
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convenientemente molhadas até a saturação, fazendo-se furos para
água em excesso.
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ARMADURAS

Generalidades

As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-504 e fios do tipo
CA-60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos
preceitos das normas e especificações contidos na NBR 611812007. Para efeito de
aceitação de cada lote de aço, a Empreiteira providenciará a realizaçáo dos
correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratorio idôneo, de
acordo com as NBR ISO 689212002 e NBR 6153/1988 da ABNT. Os lotes serão aceitos
ou rejeitados de conformidade com os resultados dos ensaios exigidos na NBR
7480t2007.

Para montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n" 18 em laçada dupla,
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 61 1812007.

A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores,
arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou
solda, e tudo o mais que for necessário, para a perfeita execução desses serviços de
acordo, com as indicações do projeto ou determinações da Fiscalização.

Para armaduras de espera, indicadas em projeto, utilizar revestimento polimérico inibidor
de corrosão para proteger suas extremidades, empregando-o da seguinte forma: como
substrato, devendo as armaduras estar limpas e isentas de ferrugem, óleo, graxa, nata
de cimento e outras substâncias incrustas, mediante lixamento ou jateamentro de areia;
como aplicador, garantida a perfeita mistura ao aplicar o revestimento inibidor de
corrosão com trincha de cerdas médias, até atingir a espessura aproximada de 0,5mm.
A segunda demão será feita em 2 ou 3 horas após a primeira, ficando a espessura final
de película para duas demãos estimada em 1mm.

As armaduras serão de preferência revestidas em toda a superfície com o revestimento
inibidor de corrosão.

E recomendável que as superfícies de concreto adjacentes às armaduras tratadas com
o revestimento inibidor de corrosão, também sejam revestidas com o mesmo material,
em duas demãos, aplicadas a trincha.

Antes de aplicar a argamassa de reparo propriamente dita, aguardar no mínimo 24 horas.

Cobertura de concreto

Qualquer armadura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos, terá cobertura de
concreto nunca menor que as espessuras prescritas ná NgR 611gt2oo7.

Para garantia do recobrimento mínimo preconízado em projeto, serão confeccionadas
pastilhas de concreto com espessuras iguais à cobertura-prwista. A resistência do
concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior a do concreto das peças as quais
serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames para fixação nas armaduras.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - rel.: (33) 3246e*:hf.il' 3s.27s-000 - cNpf : 01.613 .-r)"íírl, ""' 
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O preparo do concreto será executado mediante equipamento apropriado e
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As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualque
prejudicial à aderência, retirando-se as camadas eventualmente destacadas por
oxidação.

De preferência, desde que viável, a limpeza da armadura será feita fora das respectivas
formas.

Quando feita em armaduras já montadas nas formas, será cuidadosamente executada,
de modo a garantir que os materiais provenientes dessa limpeza não permaneçam
retidos nas próprias formas.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser feito com raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos na NBR
6118t2007.

As barras não poderão ser dobradas junto a emendas com sorda.

Emendas

As emendas de barras da armadura deverão ser feitas de acordo com o previsto no
projeto, respeitando-se as prescriçÕes contidas na NBR 611gtzoor.

As que não forem previstas, so poderão ser localizadas e executadas conforme a
mencionada norma.

Fixadores e espaçadores

Para manter o posicionamento da armadura e durante as operaçÕes de montagem,
lançamento e adensamento do concreto, é permitido o uso de fixadôres e espaçadóres,
!es!e que fique garantido o recobrimento mínimo preconizado no projeto e que sejam
totalmente envolvidas pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou
deterioração nas superfícies externas.

Proteção

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de serviço deverão estar
dispostas de modo a não acarretarem deslocamento nas armaduras.

As barras de espera.deverão ser protegidas contra a oxidação através de pintura com
nata de cimento ou óleo solúvel e, na retomada da concretagem, serão limpas de modo
a permitir uma boa aderência.

PREPARO DO CONCRETO

Generalidades

(I

*^@

Limpeza
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dimensionado, em função das quantidades e prazos estabelecidos da

O concreto empregado na execução das peças deverá satisfazer rigorosa às
condiçÕes de resistência, durabilidade e impermeabilidade adequada as condiçÕes de
exposição, assim como obedecer, além destas especificaçÕes, as recomendações das
normas vigentes da ABNT.

Materiais

Será exigido o emprego de materiais com qualidade rigorosamente uniforme, sendo os
agregados de uma só procedência, a correta utilização dos agregados graúdos e miúdos,
de acordo com as dimensões das peças a serem concretadas, e fixação do fator água-
cimento, tendo em vista a resistência e a trabalhabilidade do concreto compatível com
as dimensões e acabamento das peças.

O cimento, a areia e a pedra a serem empregados no preparo do concreto aparente,
deverão ser sempre da mesma procedência, atestada pelas notas fiscais dos
fornecedores e comprovadas por inspeções visuais, antes do recebimento,
complementadas pelos testes necessários, a critério da Fiscalizaçáo.

No caso de uso de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar
impermeabilizantes, esses serão prescritos pela Fiscalizaçâo em consonância com o
projeto estrutural. Vedar-se-á o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio.

Cimentos especiais, tais como os de alta resistência inicial, só poderão ser utilizados
9om a autorização da Fiscalização, cabendo à Empreiteira apresentar toda a
documentação, em apoio e justificativa da utirização pretendida

Ensaios

Os ensaios para caracterização dos materiais e os testes para fixação dos traços, serão
realizados por laboratórios idôneos e os resultados apresentadoá para apróvação da
Fiscalização, antes do início de cada etapa do trabalho.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados
para comprovação de sua adequação ao traço adotado.

Os corpos de prova a serem testados serão retirados dos locais abaixo relacionados.

Sapatas ou blocos de fundaçáo: 2 séries; vigas baldrame: 3 séries; pilares até o 1. piso:
2 séries; vigas de respaldo da cobertura: 2 series.

Cada série será representada por quatro corpos de prova onde dois deles serão
rompidos aos sete dias de moldagem e os demais com 2g dias.

Caso utilizado concreto usinado deverá se obter uma série de cada caminhão betoneira.

Dosagem

Todos os materiais componentes do concreto serão dosados ou proporcíonados demaneira a produzir uma mistura trabalhável em que as quantidades de cimento e áqua ,/^)
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sejam mínimas necessárias para obtenção de um concreto denso,
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Na dosagem cuidados especiais deverão ser tomados a fim de que a elevaçãó da
temperatura seja a mínima possível.

MISTURA E AMASSAMENTO DO CONCRETO

O concreto preparado no canteiro de serviços deverá ser misturado em betoneiras, a fim
de possibilitar maior uniformidade e rapidez na mistura.

O tempo mínimo para o amassamento deverá atender à NBR 611812007, e a adição da
água será efetuada sob o controle da Fiscalização.

No caso de mistura do concreto em usina, esta deverá ser acompanhada no local por
técnicos especialmente designados pela Empreiteira e pela Fiscalização.

TRANSPORTE DO CONCRETO

O concreto será transportado até as formas no menor intervalo de tempo possível.

Nesse sentido, os meios de transporte serão tais, que fique assegurado o mínimo de
tempo gasto no percurso e que se evite a segregação dos agregados ou uma variação
na trabalhabilidade da mistura.

Para tanto, seguir-se-á o disposto na NBR 611812007

LANÇAMENTO DO CONCRETO

O lançamento do concreto obedecerá ao plano prévio específico e aprovado pela
Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no referido plano.
No caso de pilares, deve-se concretá-los até o nível do fundo das vigas, antes de
colocar as armações das respectivas lajes e vigas.

A Empreiteira comunicará previamente à Fiscalizaçáo, e em tempo hábil, o início de toda
e qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após sua
correspondente liberação, a ser dada pela propria Fiscalização.

O início de cada operação de lançamento está condicionado à realização dos ensaios de
abatimento (SLUMP TEST), pela Empreiteira e na presença da Fiscalização, em cada
betonada ou caminhão-betoneira. Para todo concreto estruturalo SLUMP aámitido estará
compreendido entre 5 e 1.

O concreto so será lançado depois que todo o trabalho de formas, instalação de peças
embutidas e preparação das superfícies estiverem inteiramente conclusos e aprovad-os.

9.9.5 Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com ,.t
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O amassamento mecânico em canteiro durará, sem interrupção, o tempo
necessário para permitir a homogeneizaçáo da mistura de todos os elementos,
inclusive eventuais aditivos; a duração necessária aumentará com o volume de concreto
amassado e será tanto maior quanto mais seco for o concreto.
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argamassa proveniente de concretagem serão limpas antes que o co
de envolvimento seja lançado.

Especiais cuidados serão tomados na limpeza das formas com ar comprimido e
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá
exigir abertura de filtros ou janelas nas formas, para remoção de sujeiras.

O concreto deverá ser depositado nas formas, tanto quanto possível e praticável,
diretamente em sua posição final e não deverá fluir de maneira a provocar sua
segregação.

No caso de pilares, para evitar formação de vazios antes da sua concretagem, deve-se
colocar na forma (na base do pilar) uma argamassa de cimento e areía usando e mesmo
fator água e cimento do concreto, com 3 a 4 cm de altura.

Nos locais de grande densidade de armadura, deve-se eliminar a pedra no. 2 do concreto,
lançando nesses locais uma argamassa referida, para garantir a mesma resistência.

A queda vertical livre além de 2,0 metros não é permitida. A utilização de tremonha
(tubo com funil) é recomendável.

O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores
ao tempo de pega do concreto.

Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente
terminada nas juntas preestabelecidas. Por outro lado, a operação de lançamento deverá
ser tal que o efeito de retração inicial do concreto seja mínimo possível.

Caso seja realmente necessária a interrupção de uma peça qualquer (viga, laje,
parede, etc.), a junta de concreto deverá ser executada perpendicular ao eixo da peça
e onde forem menores os esforços de cisalhamento.

Deverão ser tomadas precauçÕes para garantir a resistência que poderá agir na superfície
da junta, com base em se deixar barras suplementares no concreto mais velho. Antes de
reiniciar-se o lançamento, deverá ser removida a nata e feita limpeza na superfície da
junta.

Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de
densidade e deverão ser evitados vazios ou nínhos, de tal maneira que o concreto seja
perfeitamente confinado junto às formas e peças embutidas.

ADENSAMENTO DO CONCRETO

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado com
equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será cuidadoso para que
o concreto preencha todos os vazios das formas.

Durante o adensamento tomar-se-ão as precauções necessárias para que não
formem nichos ou haja segregação dos materiais; dever-se-á evitar a vibração
armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo daaderência.

SC

da
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O adensamento do concreto se fará por meio de equipamentos
vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias
preenchidas, a critério da Fiscalização.
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Para as lajes poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de
forma estará condicionada à autorizaçáo da Fiscalização e a medidas especiais, visando
assegurar a imobilidade e indeformabilidade dos moldes.

Os vibradores de imersão não serão operados contra formas, peças embutidas e
armaduras. A vibração deverá ser completada por meio de ancinhos e equipamentos
manuais, principalmente onde a aparência e qualidade da peça estrutural é requisito
importante.

Sempre será observado, rigorosa e estritamente, o contido nas prescrições da norma
NBR 6118t2007.

JUNTAS DE CONCRETAGEM

Nos locais previstos para se criar juntas de concreto, far-se-á a lavagem da superfície da
junta por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo o
material solto e toda nata de cimento que tenha ficado sobre ela, tornando-a assim mais
áspera possível.

Se eventualmente a operação só puder processar-se após o endurecimento do concreto,
a limpeza da junta far-se-á mediante o emprego de jato de ar comprimido e areia.

A Fiscalização não autorizarâ o reinício da concretagem se a operação da limpeza não
for realizada com o devido rigor. O tratamento da junta de dilatação será com silicone ou
similar. Também, seguir-se-á o disposto na norma NBR 61 1812007.

GURA DO CONCRETO

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas, com o objetivo
de impedir a perda da água destinada à hidratação do cimento.

Durante o período de endurecimento do concreto, suas superfícies deverão ser
protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e
vibrações que possam produzir fissuras ou p§udicar a aderência com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente
umedecidas com água, durante pelo menos 7 (sete) dias após o lançamento. Como
alternativa, poderá ser aplicado agente químico de cura, de modo que a superfície seja
protegida pela formação de uma película impermeável.

Não poderão ser usados processos de cura que descolorem as superfícies expostas do
concreto ou que reduzam a aderência ou penetração das camadas de acabamento que
vierem a ser aplicadas.

Todo o concreto não protegido por formas e todo aquele já desformado, deverá ser
curado imediatamente apos ele ter endurecido o suficiente para evitar danos nas suas
superfícies.

@
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O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de
será executada.

DESFORMA DA ESTRUTURA

As formas serão mantidas no local até que o concreto tenha adquirido resistência para
suportar com segurança seu peso proprio e as demais cargas atuantes, e as superfícies
tenham suficiente dureza para não sofrerem danos na ocasião da sua retirada.

A Empreiteira providenciará a retirada das formas, obedecendo à NBR 611812007, de
maneira e não prejudicar as peças executadas.

Os prazos mínimos para a retirada das formas deverão ser de 3 (três) dias para faces
laterais das vigas, 14 (quatorze) dias para faces inferiores, deixando-se pontaletes bem
cunhados e convenientemente espaçados, a fim de garantir estabilidade mecânica à

estrutura.

Ficará a critério da Fiscalizaçáo, sob sua responsabilidade, autorizar desformas com
prazos inferiores àqueles estabelecidos na NBR 61 1812007.

REPAROS ESTRUTURAIS

No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demolição, remoção do materialdemolido e recomposição com emprego
de materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalizaçào, à vista de cada caso.
Registrando-se graves defeitos, a critério da Fiscalização, será ouvido o projetista
(calculista).

As pequenas cavidades, falhas menores ou imperfeições que eventualmente resultarem
em superfícies defeituosas, obrigatoriamente serão reparadas, de modo a se obter as
características do concreto inicial. A programação e execução de reparos serão
acompanhadas e aprovadas pela Fiscalização.

As rebarbas e saliências maiores que eventualmente ocorrerem serãoeliminadas

PILARES

Deverão ser executados de acordo com o projeto estrutural, respeitando suas
especificaçÕes, locação, dimensão e prumo, com resistência mínima à compressão de
20 ttllPa.

VIGAS

Também deverão ser executadas em obediência ao projeto estrutural, quanto a
dimensÕes, alinhamento, esquadro e prumo, bem como terão resistência mínima à
compressão de 20 MPa.

LAJE DE FORRO

A laje de forro obedecerá ao especificado no projeto estrutural, será do tipo pré-moldada,
inter eixo entre vigotas de 38 cm, altura total de 12 cm, capeamento de 7'cm, sobrecarg 

" nRua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tet.: (33).32469066n- 
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de 100 Kgflm' e Fck = 20 Mpa

VERGAS

Todos os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado com Fck = 15

NíPa, de altura compatível com o vão (mínimo 1Ocm) e ferragem mínima de 2 vezes o

diâmetro de 6,3mm, com estribo de 5.0 mm a cada 1Scm. Deverão ultrapassar em, pelo

menos, 30 cm de cada lado do vão.

PILARETES DE AMARRAÇÃO E RUFOS NA COBERTURA

Serão em concreto armado, com Fck = 20 MPa e dimensÕes de acordo com o contido no

projeto estrutural.

TOLERÂNCIA NA EXECUÇÃO DA ESTRUTURA

Na construção da estrutura da obra não serão tolerados desvios dos alinhamentos, níveis
e dimensÕes fixadas nos desenhos que excedam aos limites indicados a seguir descritos:
a) dimensões de pilares, vigas e lajes: por falta 5 mm e por excesso 10 mm; b) dimensões
das fundações: por falta 10 mm e por excesso 30 mm.

ACEITAÇÃO ON ESTRUTURA

Satisfeitas as condições do projeto estrutural e destas especificações, a aceitação da
estrutura far-se-á mediante o contido nas prescriçÕes da norma NBR 61 1812007.

- PAREDES

Todas as paredes internas e externas serão assentadas em 112 vez (em pé), conforme
projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 8 furos, de boa
qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e quebra
máxima de 3% (três por cento), coloração uniforme, sem manchas nem
empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de
compressão de 14 kglcm2, que atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,14 x 0,19 x
0,29m).

A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 1: 2: I (cal hidratada
e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura homogênea. A espessura desta
argamassa não poderá ultrapassar 15 mm, e as espessuras das alvenarias deverão ser
aquelas constantes no projeto arquitetônico.

As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente
chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem molhados
antes da sua colocação.

O assentamento dos tijolos será executado com juntas de amarração e as fiadas deverão
ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As juntas terão 15 mm de espessura máxima,
alisadas com ponta de colher.

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrame serão executadas, no mínimo, 24 horas
após a impermeabilizaçáo desses elementos. Nesses serviços de impermeabilização /,7;
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deverão ser tomados todos os cuidados para garantir que a alvenaria
consequentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

A alvenaria será impermeabilizada com aditivos nas primeiras três fiadas, com relação à

base da viga baldrame.

- ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

Portas de Madeira e Alumínio com Vidro

Todas as portas de madeira serão em material semi-oco, do tipo prancheta, proprias para
pintura em esmalte sintético, devidamente encabeçadas, com aduelas e alizares,
também em madeira e diretamente chumbados na alvenaria, confeccionadas de acordo
com o projeto.

As ferragens destas portas deverão ser da marca Papaiz, Alianza,lmab ou similar, com
fechadura de cilindro em latão cromado de 70 mm, maçaneta do tipo alavanca e
dobradiças, em número de 3 (três), de aço laminado com eixo e bolas de latão de 3 Yz" x
3" x 2,4mm.

De acordo com o projeto arquitetônico, as portas do tipo PV serão de correr, em caixilho
de perfis de alumínio anodizado na cor natural, série 25, da marca Alcan, Alcoa ou similar,
ferragens também em alumínio da mesma marca ou similar, com vidro temperado liso 10
mm, transparente, sem manchas e sem sinais de pinças, fixado com baguetes de
alumínio e vedação em tiras de borracha clorada na cor preta. A fixação dos contra-
marcos será por meio de chumbadores de alumínio, embutidos nas alvenarias com
argamassa de cimento e areia, traço 1:3, após nivelar e aprumar cada contra - marco.

Portas de Ferro

As esquadrias de ferro deverão seguir rigorosamente os detalhes do projeto, devendo as
medidas ser conferidas na obra, não sendo aceitas peças que apresentarem chapas de
perfis amassados. As esquadrias serão submetidas à aprovação prévia da Fiscalização,
que poderá rejeitá-las, mesmo que estejam já fixadas. Deverão ser confeccionadas em
chapa dobrada no. 14, chumbadas diretamente na alvenaria, e suas ferragens
(fechaduras e dobradiças) serão da marcaPapaiz, Alianza, lmab ou similar.

Janelas de Alumínio com Vidro

De acordo com o projeto arquitetônico, as janelas do tipo JA, tanto as de correr como
aquelas com mecanismo máxim-ar, deverão também, assim como as portas do tipo
PV, ser confeccionadas em caixilho de perfis de alumínio anodizado na cor natural, série
25, da marca Alcan, Alcoa ou similar, ferragens também em alumínio da mesma marca
ou similar, com vidro de 4 mm, liso, transparente, sem manchas e sem sinais de pinças,
fixado com baguetes de aÍumínio e vedação em tiras de borracha clorada na cor preta.
Do mesmo modo dito para as portas, a fixação dos contra-marcos destas esquadrias será
por meio de chumbadores de alumínio, embutidos nas alvenarias com argamassa de
clmento e areia, traço 1:3, após nivelar e aprumar cada contra-marco.

- COBERTURA

v
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A estrutura de apoio do telhado será composta de madeira de lei, bem
brocas e sem nós que comprometam sua durabilidade e resistência.
deverá ser apoioda na laje e obedecer à inclinação prevista para as telhas de 18'

Serão empregadas telhas de fibrocimento onduladas 6 mm, de acordo com as medidas
da planta de cobertura, procedência de primeira qualidade, marca Eternit, Fortilit ou
similar, e sujeitas à aprovação da Fiscalização do contratante.

Todos os acessórios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, serão
obrigatoriamente da mesma procedência e marca das telhas empregadas, para evitar
problemas de concordância.

As telhas e os acessorios deverão apresentar uniformidade e serão isentos de defeitos,
tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberâncias, depressões e
grandes manchas.

- TMPERMEABILIZAÇÃO

Deverão ser impermeabilizadas todas as vigas baldrame, com aplícação de tinta
betuminosa a frio (hidroasfalto) em duas demãos, da marca Sika, VedaPren, Otto
Baumgart ou similar.

Sobre as áreas a serem impermeabilizadas com manta asfáltica, será executado berço
regularizador em argamassa (cimento e areia media) no traço 1:3, e posterior aplicação
de 2 demãos de primer asfáltico a frio, marca Denver ou similar, para obter aderência
satisfatória da manta que será aplicada.

As calhas e a laje descoberta da cobertura deverão ser impermeabilizadas com manta
asfáltica 4 mm, marca Denver, Torodin ou similar, aplicada sobre as mencionadas áreas,
em rolos individuais de 1 x 10m, com aquecimento por maçarico e combustão de gás de
cozinha (botijão de 20 Kg), na temperatura média de 5SoC.

Emendas por traspasse das mantas deverão ter no mínimo largura de 0,10m, com
aplicação de fita adesiva própria ao longo de cada emenda.

Nos cantos de encontro entre as superfícies horizontal e vertical, a manta deverá assumir
geometria boleada contínua (sem emendas), tipo "meia cana", a fim de garantir total
estanqueidade quanto a uma eventual infiltração de água,

Uma vez concÍuída toda a impermeabilização de manta asfáltica, deverá ser executada
a proteção mecânica em argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com juntas
de dilatação plásticas de 3 mm de espessura e 10 mmde altura, espaçadas acada
1,00m.

- REVESTIMENTO DE PAREDES

Considerações Gerais

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, deverá a Empreiteira adotar providências
para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e
aprumadas. Qualquer correção nesse sentido será feita antes da aplicação do t;t
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revestimento, como também fornecer e aplicá-lo em todas as
especificado e (ou) indicado nos desenhos do Projeto Arquitetônico.

Os revestimentos em geral serão sempre executados por profissionais com perícia
reconhecidamente comprovada e deverão apresentar paramentos perfeitamente
desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos de
concordância perfeitamente delineados.

A preparação da mistura de argamassa para revestimento será sempre executada com
particular cuidado, especialmente quanto às superfícies das paredes que deverão estar
bem limpas, mediante emprego de vassoura de cerda, e abundantemente molhadas,
antes do início dos trabalhos.

Todas as instalações hidráulicas e elétricas deverão ser executadas antes da aplicação
do chapisco e da argamassa de areia fina desempenada, evitando-se dessa forma
retoques nos revestimentos recém concluídos.

Na finalização de todos os serviços de revestimento, remover-se-á toda a sujeira deixada
por eles, tanto no chão, nos vidros como em outros locais da intervenção.

Chapisco

Apos instalação de todas as tubulações previstas no projeto, bem como a limpeza das
superfícies das paredes de alvenaria, será aplicado chapisco grosso com peneira fina,
constituído por cimento Portland comum (saco de 50 Kg) e areia grossa, no traço 1:3.

Argamassas de Revestimento - Emboço e Reboco

A aplicação da argamassa de revestimento será iniciada após a completa pega entre a
alvenaria e o chapisco. Será preparada com betoneira, misturando-se primeiramente o
agregado miúdo (areia), peneirado em malha fina, com os aglomerantes (cal hidratada e
cimento comum Portland) no traço 1: 4: 5, além da água necessária para dar uma
consistência plástica adequada. Por ocasião do uso da argamassa, adicionar-se-á
cimento na proporção de 1: 9, ou seja, uma parte de cimento para nove partes de
argamassa já "cu rtida".

A composição da argamassa será constituída por areia fina (peneirada), cal hidratada e
cimento, notraço 1:4:5, medido em volume, utilizando lata de lS litros como padrão de
referência.

Serão preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades dos serviços
a serem executados em cada etapa, de maneira a ser evitado o início do endurecimento
antes de seu emprego.

A argamassa deverá ser utilizada dentro de duas horas e meia, a partir do primeiro
contato do cimento com a água. Será rejeitada e inutilizada toda a argamassa que
apresentar vestígios de endurecimento, sendo expressamente vedado tornar a amassá-
la.

A espessura máxima tanto do emboço como do reboco, contada a partir do tijolo
chapiscado, será de 15 mm, tanto para as paredes internas como para as externas. O 21,/t
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desempenadeira. Qualquer um destes revestimentos deverá apresenta AS pectos
uniformes, com parâmetro perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação
ou desigualdade de alinhamento da superfície revestida. No caso do reboco, o
acabamento final será executado com desempenadeira revestida com feltro.

Será permitida a utilização de argamassa industrial (pré - preparada), em sacos de 20 a
25 Kg, marca Votorantim, Quartzolit ou similar, com especial atenção às recomendaçÕes
do fabricante, quanto à aplicação e dosagem do produto.

Azulejo

Nos lugares determinados em projeto serão aplicados azulejos brancos 15x15 cm,
assentados sobre emboço, na cor branca, e rejuntados com rejunte industrial, também
na cor branca, sendo ambos os produtos da marca Quartzolit ou simílar, conforme
especificaçÕes do fabricante. Os azulejos deverão ser assentados até a altura do teto.

- PAVTMENTAÇÃO

Contra piso e camada regularizadora

Caso o solo do aterro (caixão interno) seja de baixa resistência, deverá ser substituído
e eventualmente outro tipo de solução poderá ser adotada.

Em caso de dúvidas, a Fiscalização deverá ser notificada e consultada, a fim de que ela
providencie consultoria especializada sobre o assunto.

Todas as superfícies internas da edificação serão preparadas para receber o contra piso,
com os devidos procedimentos de nivelamento e compactação manual e (ou)
mecanizada do aterro interno (caixão), precedidos pela colocação e embutimento de
todas as tubulações previstas nos projetos de instalações.

Deverão ser tomadas precauçÕes no recobrimento das canalizaçÕes sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contra piso, que deverão ter seus arremates
adequados, a fim de não danificar as tubulaçÕes previstas em projeto.

Apos o cumprimento dos serviços preliminares acima descritos, será executado o contra
piso em concreto simples, misturado em betoneira, Fck = 15 Mpa, espessura mínima
de 5 cm, superfície com caimento mínimo de 0,5% para as portas externas, e que
sofrerá cura por 7 (sete) dias ininterruptos. Em seguida será executada a
regularização do contra piso, em argamassa de cimento e areia média, e = 2 cm, no traço
de 1: 4, com o mesmo caimento.

Na execução do contra piso sobre o terreno localizado em áreas internas da obra
(caixão), deve-se incorporar adítivo impermeabilizante ao concreto, da marca Sika ou
similar, na proporção indicada pelo fabricante.

Piso cerâmico

Nas áreas indicadas no projeto arquitetônico será executado piso cerâmico do tipo extra
PEI-4, com dimensões nominais de 30 x 30 cm, material uniforme de fundo claro, não zl,
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vermelho, faces e arestas lisas, cor a ser escolhida pela Fiscalização do
assentado sobre camada regularizadora com argamassa industrializada da marca
Quartzolit ou similar.

As juntas entre cerâmicas terão gabarito de 3 a 5 mm ( no máximo), com espaçadores
de PVC, e serão rejuntadas com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na
mesma cor do piso cerâmico.

Calçadas pública e pátio externo

A calçada deverá ser executada em concreto simples, misturado em betoneira, Fck =
15 Mpa, espessura mínima de 7 cm, com juntas plásticas a cada 1,00 m, formando
retângulos perfeitos, superfície com caimento mínimo de 0,5% para o jardim e sarjetas.

- RODAPÉS C PEITORIS

Rodapés

Nos ambientes onde o piso for cerâmico será também colocado rodapé do mesmo tipo,
com 7 cm de altura e rejuntado com rejunte industrial, da marca Quartzolit ou similar, na
mesma cor do piso.

Peitoris e Arremates em Azulejo nos Vãos de Portas e Janelas

De acordo com o projeto arquitetônico, nos ambientes referentes às áreas laváveis e
almoxarifado, os peitoris serão em azulejo branco, assentados sobre emboço com
argamassa industrial colante, e rejuntados com rejunte industrial cor branca, ambos os
produtos da marca Quartzolit ou similar.

Os arremates nas áreas laváveis e almoxarifado, ao longo dos vãos de portas e janelas,
também serão em azulejo branco, assentados e rejuntados de acordo com o mesmo
procedimento aplicado para os peitoris, inclusive quanto à argamassa colante e o
rejunte.

Peitoris de argamassa

Nos ambientes onde as paredes serão revestidas com reboco (argamassa única), os
peitoris das janelas deverão ser do mesmo tipo de revestimento.

- PINTURA

Normas Gerais

Os serviços serão executados por profissionais de comprovada competência.

Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes, lisas, isentas de mofo e,
principalmente, secas, com o tempo de "cura" do reboco novo em cerca de 30 días,
conforme a umidade relativa do ar.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente
seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demãos sucessivas. /Ã)
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Os trabalhos de pintura serão terminantemente suspensos em tempos de

Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas
à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados
deverão ser removidos quando a tinta estiver seca, empregando-se removedor
adequado.

Se as cores não estiverem claramente definidas no projeto, cabe a Empreiteira consultar
à Fiscalização do contratante, para obter sua anuência e aprovação.

Nas esquadrias em geral, deverão ser removidos ou protegidos com papel colante os
espelhos, fechos, rosetas, puxadores, etc., antes dos serviços de pintura.

Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com
uma escova e, depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a
demão seguinte de tinta.

Toda a superfícíe pintada deve apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à
textura, tonalidade e brilho (fosco, semifosco ou brilhante).

só serão utitizadas tintas de primeira linha de fabricação.

As tintas deverão ser entregues na obra em embatagem original de fábrica, intactas.

Píntura Acrílica

As paredes externas serão pintadas com tinta acrílica da marca coral, shenruin williams,
Suvinil, Ypiranga ou similar, em duas demãos, sem emassamento e sobre selador
acrílico, também da mesma marca da tinta que for aplicada.

Tanto as paredes internas como os tetos, serão primeiramente emassados e depoispintados com tinta acrílica em duas demãos, das marcas Coral, Sherwin Wiiliams,
Suvinil, Ypiranga ou similar.

Pintura em Esmalte Sintetico

Todas as portas de madeira, bem como suas aduelas e alizares, deverão primeiramente
ser regularizados, emassados e robustamente lixados, para, posteriormente, receber
tinta esmalte sintético da marca Coral, Sherwin Williams, duvinil,'ypiraÀga ou similar, em
duas demãos, cor e tonalidade a ser definida pela Fiscalizaçáodo contratante, caso estasnão estejam previstas no projeto arquitetônico.

Todas as portas e janelas de ferro serão devidamente preparadas com lixa de ferrotextura no. 60, a fim de receber antiferruginoso (zarcâo) e, por último, duas demãos deesmalte sintético da mesma marca das [ortas, na cor e tonalidade a ser definida pela
Fiscalização do contratante.

- INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA (DADOS E VOZ)

Considerações Gerais
Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 92469066 - clp:3s.z7s-000 - cNpf : ot.6ts.tz1vooolr-:ilr
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As instalaçôes elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico
fundamentado na N BR541012004, e os de telefonia (Dados e Voz) com o
que terá por base a NBR 1456512007, ficando a elaboração de ambos por conta do Ente
Federado (Contratante) e (ou) pela Empreiteira (Contratada), sendo que neste caso
deverá obrigatoriamente ter anuência e aprovação do contratante, uma vez que a
Coordenação de Engenharia do FNAS disponibilizará apenas os pontos para cada
projeto.

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não sendo
permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da segurança.

Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a serem
instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio
exigidos pela ABNT, assim como às especificaçÕes complementares da concessionária
local.

As especificaçÕes dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. Cabe única
e exclusivamente à Fiscalização aceitar ou não a similaridade dos materiais, marcas
e fabricantes, que não estejam expressamente citados nestas especificações.

Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas
rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras
pertinentes, no caso de eventual omissão. Qualquer alteração que se fizer necessária
deverá ser submetida à apreciação da Fiscalização, para a sua devida aprovação ou
não.

A denominação generica dos símbolos técnicos nos projetos, tanto de instalação elétrica
como telefônica, abrangerá os seguintes itens:

elétrica.

Sistemas de lnstalação e procedimentos Executivos

Entrada e medição

O ramal de serviço (de responsabilidade da concessionária local) será aéreo e (ou)
subterrâneo, e irá até o poste instalado na mureta, junto ao portão principal. paia á
energia elétrica o ramal de entrada e a medição serão em baixa tensáo, instalados em
mureta de alvenaria, enquanto que para a telefonia o ramal de entrada irá da rede aérea
pública até o QGDT, no interior da escola.

Alimentador Geral

Do disjuntor automático, ou chave blindada, instalado no quatro de medição, sairão os
cabos alimentadores com bitola compatível com a carga instalada, do tipo sintenax ou

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Ter.: (33) g2469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpf: 0r.613.12r/000r-7r
www.saofelix. mg. gov. br
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similar, pelo interior de dutos subterrâneos de PVC rígido rosqueável
Fortilit ou similar, envolvidos ("envelopados") por concreto no traço 1

e brita) com 5 cm de espessura, enterrados numa cava de 0,50 m de profundidade, com
trajetoria retilínea até o quadro central de distribuição dos circuitos.

A entrada e a medição da energia elétrica, bem como a entrada de telefonia, obedecerão
rigorosamente aos pad rões das concessioná rias locais, respectivamente.

Quadro Elétrico

A alimentação entre os quadros será por meio de dutos subterrâneos e cabos sintenax,
sendo que cada quadro unitário (inclusive o geral) será formado pelo seguinte sistema:

e bipolares de 20 a 30 A, da marca Lorenzetti, GE, Fabrimar ou similar.

) Caixa com porta metálica e pintura eletrostática com chaves.

Quadro de Telefonia (DadosA/oz)

Os cabos de telefonia serão estruturados e do tipo trançado, formando pares, marca
Alcoa, Furokawa ou similar.

No quadro geral (ODGT) - no 03 (40 x 40 x 10 cm) -, serão fixados tantos blocos (BLl's),
de acordo com a demanda exigida pelo sistema telefônico da edificação.

Circuítos Elétricos Alimentadores

De cada quadro de distribuição partirão os circuitos alimentadores para atender à
iluminação, aos interruptores e às tomadas do interior da edificação, sendo que cada
circuito será protegido por um disjuntor do tipo termomagnético,- expresso no projeto
elétrico.

Toda a rede de distribuição e alimentação de energia elétrica será executada com
eletrodutos de PVC rígido rosqueável da marca Íigre, Fortilit ou similar, bitolas
compatíveis com o número de condutores que passam felo seu interior, sendo que nos
locais sujeitos à umidade poderão ser usados cabos do tipo sintenax, para maior
segurança no fluxo das cargas eÍétricas. Todos os circuitos deverão ter sistema de
proteção (aterramento).

Toda a rede de telefonia (dados/voz) tambem será executada com eletrodutos de pVC
rígido rosqueável, bitolas em função do cabeamento estruturado a ser instalado.

Condutores Elétricos

Para o alimentador g_eral de energia elétrica, será utilizado cabo de cobre, têmpera mole,
com isolação para 750 V, do tipo sintenax, temperatura de serviço 7O'C e seção nominal
variando de 10mm2 a2smm2, marca pireili ou simirar.

Para a alimentação elétrica interna da edificação, deverá ser empregado fio de cobre
com capa plástica e isolação paraTSO V, ou ca-bo de cobre (cabinho), iambem da marca

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - r"., ,i,rlrr"i"nÍrrLlln;CEp: 35.275-000 _ cNpf: ot.6ts.rzt/ooor-71
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Todos os condutores deverão ser submetidos ao teste de continuidade, sen
últimos pontos de cada circuito deverão ser testados quanto à voltagem e amperagem
disponíveis na rede da concessionária local, com todas as luminárias acesas, permítindo-
se nesta situação somente uma queda máxima de 4o/o.

Caixas de Passagem

Para a rede de energia elétrica serão empregadas caixas de passagem estampadas de
embutir, formatos octogonal (4"x4"), hexagonal (3"x3") e retangular (4"x2"), todas
confeccionadas em chapa de ferro esmaltada no 18, com orelhas de fixação e "know -
out" para tubulaçÕes de até 1" (25mm).

As caixas de telefonia serão de embutir, chapa metálica no 18, com dimensões de 10 x
10 x 5 cm, entrada/saída de até 1" (25mm), com tampa cega na cor cinza e furo central
para passagem do cabo telefônico.

Luminárias, lnterruptores e Tomadas

As luminárias serão do tipo de sobrepor do tipo prism a para 2 x 20w e 2 x 4Ow, conforme
projeto elétrico, com anteparo de alumínio refletor e aletas metálicas, em perfil de aço
esmaltado na cor branca e proteção anticorrosiva.

As lâmpadas deverão ser do tipo fluorescente para 20w e 40w, tonalidade luz do dia e
base do tipo encaixa bipino, da marca osram, GE, phillips ou similar.

Os soquetes serão do tipo com ação telescópica, para evitar queda de lâmpadas, contato
por pressão, grande durabilidade e resistência mecânica, isentos de corrosão nos
contatos e ausência de trincas no corpo.

Os reatores serão eletrônicos de alto fator de potência (FP = O,g7), carcaça revestida
interna e externamente e com base anti corrosiva, para luminárias de 2 x20w e 2 x 4Ow,
da marca lntral, Phillips ou similar.

Os interruptores empregados serão de uma ou duas seções e three - way, silenciosos
e com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensão nominal conforme esiabelecida na
rede elétrica local, placa em poliestireno cinza (alto impacto), marca pial, Lorezetti ou
similar.

As tomadas serão.de embutir na parede, tipo universal, redondas e fosforescentes, com
!rt!9 para pinos chatos e redondos, segundo normatização recente da ABNT, unipolares
de 15 A e com tensão nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno
cinza de alto impacto, da marca Pial, Lorezetti ou similar. Deverão iambem ser testadas
por voltÍmetros para maior certeza de sua produção efetiva.

Diversos

Todas as instalações, tanto elétrica como telefônica, deverão ser testadas e entregues
ao Contratante a contento e em pleno funcionamento, ficando a Empreíteira responúvel
pelo pagamento das taxas e demais despesas decorrentes de sua ligação à respectiva

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - r"r, ,irlrr"?j,uo1*unn;cEp: 35.275-000 _ cNpf: ot.6:^}.t2uooot_71 
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A instalação telefônica / internet deverá ser executada de acordo com o respectivo
projeto, sendo que sua rede deverá ser independente e totalmente separada da rede
elétrica.

Todos os aparelhos de iluminação, interruptores e tomadas deverão ser aterrados, em
obediência à Lei Federal no. 11.337, de 26 de julho de 2006, que disciplina a
obrigatoriedade do sistema de aterramento nas instalações elétricas das edificações,
mesmo aquelas de pequeno porte, com a utilização de um condutor - terra em cada
aparelho elétrico.

-|NSTAI-AÇÃO npnÁULrcA

Considerações Gerais

Todas as instalações de água potável deverão ser executadas de acordo com o projeto
hidráulico, que estará fundamentado na NBR 5626/98.

O abastecimento de água potável para o obra se dará de forma independente, mediante
cavalete proprio de entrada da água com medidor, segundo padrões da concessionária
local, e atenderá toda a demanda necessária prevista no projeto.

O sistema de alimentação utilizado será o indireto, ou seja, a partir do cavalete com
medidor, o líquido potável fluirá até os dois reservatorios elevados, constituídos por
material de fibrocimento ou poliuretano e com capacidade de 1.000 litros cada um,
dispostos em série (um ao lado do outro) e estacionados sobre laje elevada de concreto
armado, situada em projeção acima dos sanitários para pNE.

A tubulação prevista no projeto hídráulico alimentará, por gravidade, todos os pontos de
uso efetivo da edificação.

Todos os dutos da rede de água potável serão testados contra eventuais vazamentos,
hidrostaticamente e sob pressão, por meio de bomba manual de pistão, e antes do
fechamento dos rasgos em atvenarias e das valas abertas pelo solo.

Dutos e Conexões

Os dutos condutores de água fria, assim como suas conexões, serão de material
fabrícado em PVC soldável (classe marrom), da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar,
e bitolas compatíveis com o estabelecido no proprio projeto.

Não serão aceitos tubos e conexÕes que forem "esquentados" para formar "ligações
hidráulicas" duvidosas, assim como materiais fora do específicaáo, devendo todas as
tubulações e ligações estar de conformidade com a NBR 5'626/g8, inclusive as conexões
e os conectores específicos, de acordo com o tipo de material e respectivo diâmetro
solicitado no projeto.

Reservatorio Elevado e Barrilete

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33)"32469066n- 
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Este sistema será formado pelo seguinte conjunto: 2 (dois) reservatórios
de 1.000 litros cada, interligados entre si (tipo by-pass), com lim
"ladrão", para cada caixa, ramal de saída na vertical com coluna mínima de 0,85 m (do
fundo da caixa), tubulação inicial de 60mm e registros de gaveta brutos para controlar o
fluxo do líquido e dar suporte a uma eventual e necessária manutenção da rede, ramais
ortogonais com redução do diâmetro do duto até atingir os pontos de descida para cada
ambiente demandador e torneira do tipo boia instalada em cada reservatorio para
controle do nível de água armazenada.

- INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Considerações Gerais

As instalações de captação de águas pluviais serão executadas de acordo com o
respectivo projeto, que deverá estar fundamentado na NBR 10.844189.

A tubulação da rede prevista no projeto escoará, por gravidade, todo o volume de água
pluvial captada e acumulada nas calhas da cobertura da edificação.

As descidas da rede de captação serão lançadas diretamente nas caixas de areia
(dimensões de 40 x 40 x 40 cm), situadas na área externa da edificação, que serão
interligadas entre si por meio dos dutos de PVC (mínimo de 100 mm), envelopados com
concreto simples na profundidade de 0,50m e envolvidos com areia grossa antes do re
aterro das valas, sendo que as águas captadas terão por destino final as sarjetas das
vias públicas e (ou) o proprio terreno da obra, que contenha área verde.

Tubos e ConexÕes

Tanto os tubos como as conexões serão de PVC leve branco do tipo esgoto, marca
Tigre, Fortilit, Amanco ou similar, e bitolas compatíveis com o prescrito no projeto.

Na saída de cada ramalcaptador, nas extremidades das calhas de cobertura, deverá ser
prevista a instalação de ralos hemisféricos em ferro galvanizado, diâmetro compatível
com o tubo de queda, a fim de se evitar o acúmulo de detritos e o conseqüente
entupimento do ramal.

- TNSTALAÇÃO DE ESGOTO SANTTÁnIO

ConsideraçÕes Gerais

As instalações de esgoto sanitário serão executadas de conformidade com o exigido no
respectivo projeto, que deverá estar alinhado e de acordo com a NBR 8160/99.

Estas instalaçÕes deverão ser executadas por profissionais especializados e
conhecedores da boa técnica executiva, assim como os materiais aplicados deverão ter
procedência nacional e qualidade de primeira linha, descartando-se quaisquer produtos
que não atendam as normas pertinentes da ABNT e do lnmetro.

Nos ambientes geradores de esgoto sanitário da escola, como sanitários, copa e área
de serviço, cada ramal secundário será interligado ao seu respectivo primário,
seguindo este até a primeira caixa de passagem mais próxima, quando então será
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constituída a rede externa que se estenderá até a caixa de inspe
sistema fossa/sumidouro, no qual serão lançados os efluentes finais
doméstico. Caso exista na localidade do ente federado rede pública de
obrigatoriamente os efluentes serão nela lançados.

As tubulaçÕes da rede externa de esgoto, quando enterradas, devem ser assentadas
sobre terreno com base firme e recobrimento mínimo de 0,40m. Caso nestes trechos
não seja possível o recobrimento, ou onde a tubulação esteja sujeita a fortes
compressões por choques mecânicos, então a proteção será no sentido de aumentar
sua resistência mecânica.

Ainda deverá ser prevista no projeto de esgoto sanítário, tubulação vertical de
ventilação, "suspiro", conectada a cada ramal primário, que deverá ter continuidade
além da cobertura, em pelo menos 1,00 m acima desta.

A fim de se verificar a possibilidade de algum vazamento, que eventualmente venha
a ocorrer na rede de esgoto por deficiências executivas, todas as tubulaçÕes, tanto a
primáría como a secundária, serão submetidas ao teste de fumaça ou ao teste da coluna
de água.

Após a execução deste teste, toda a tubulação do esgoto sanitário que passa pelo piso
da edificação será envolvida com areia lavada para proteção do mateiial, anies do re
aterro e compactação das cavas.

Tubos e Conexões

Para o esgoto primário interno, os tubos serão de PVC rígido branco, diâmetro mínimo
de 100 mm e com ponta e botsa de virola, junta elástica lanel de borracha), conexões
também no mesmo padrão, todos da marca Tigre, Fortilit, Amanco ou similar.

Q.s lamais de esgoto secundário interno, bem como suas conexÕes, serão em tubo de
PVC rígido com ponta e bolsa soldávet, bitolas variando de 40 a 75 mm, todos da marcaTigre, Fortilit, Amanco ou similar, não sendo permitido o aquecimento de tubos e
conexões para formar emendas ou curvas.

Caixa Sifonada e de Gordura

Deverão ser instaladas caixas e ralos sifonados nos locais indicados em projeto, além
de uma caixa de gordura naárea de serviço coberta, todas as peças em material de
PVC da marca Tigre, Fortilit ou similar, dimánsÕes mínimas de 1so i t50 mm e saídas
de 50 a 75 mm, com caixilhos, grelhas metálicas e sistema de fecho hídrico.

As caixas de passagem e de inspeção serão locadas conforme o projeto, sendo que aprimeira, nas dimensões de 60 x 6Ô x 60 cm, deverá ser confeccionada em alvenaria
revestida com massa e tampa de concreto, enquanto que a segunda será do tipo pré-
moldada A 60 cm e também com tampa de concreto.

- LOUçAS E METATS

Considerações gerais

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - r",.,rírl.r"?j,uorl,!un;cEp:35.275-000 - CNpf: ot.6tz.t2t/ooot-71 l;).,H
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A colocação de louças e metais será executada por profissionais
conhecedores da boa técnica executiva, devendo cada peça ser devida
na posição indicada no projeto arquitetônico, com especial atenção às i

constarem nos projetos de instalação hidráulica e de esgoto sanitário. Tão logo
instalados, tanto as louças como os metais serão envoltos em papel e fita adesiva a fim
de protegê-los de respingos da pintura final.

Louças e Bancadas

Todas as louças serão da cor branca e da marca Incepa, Deca, Celite ou similar

Os vasos sanitários serão possuidores de sifão interno, fixados com parafusos de metal
cromado tipo castelo, vedação no pé do vaso com bolsa de borracha, cromado, tubo de
ligação cromado para entrada d'água da parede ao vaso metálico e canopla cromada,
todas as peças com diâmetro nominal de 38 mm (1.%").

Os lavatorios serão sem coluna de 45 x 33 cm, aproximadamente, de primeira qualidade,
fixados com buchas do tipo S8 e parafusos metálicos.

O tanque da área de serviço coberta será fixado com buchas 510 e parafusos metálicos.

A pia da cozinha conjugada à bancada, terá formato retangular em aço inoxidável, fosco
e não imantado, tamanho n" 2 (30x40x25), em material de procedência nacional AlSl
304.

23.1.5. Saboneteiras, porta toalhas e papeleiras serão de louça branca, marca Deca ou
similar.

Metais

Válvula de descarga cromada com canopla, diâmetro nominal de A 38 mm (1 Tz"), da
marca Hydra ou similar.

Os metais que irão complementar as louças deverão ter marca Deca, Esteves ou
similar e colocados segundo a seguinte descrição: ligação flexível metálica de Yz" (13
mm), sifão de copo e válvula de escoamento, ambos metálicos cromados de O 38 mm
x 25mm. Para o tanque estes metais serão compatíveis com sua vazâo de
escoamento.

As torneiras serão cromadas, também da marca Deca, Esteves ou similar.

Os registros de gaveta serão de bronze, colocados de acordo com as dimensÕes e a
localização do projeto de instalações de água fria, e serão em cruzeta e canopla de
metal cromados, todos da marca Deca ou similar.

- SERVIÇOS FtNA|S

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todos os
equipamentos deverão apresentar funcionamento perfeito com al instalações
definitivamente ligadas às redes de serviços públicos (água, esgoto, luz e telefone).
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Todo o entulho deverá ser removido do terreno da obra pela Empreiteira.

25.3 Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatoria a proteção dos pisos
cerâmicos recém concluÍdos, com estopa, gesso, nos casos em que o andamento da
obra ou a passagem obrigatoria de operários assim o exigirem.

Serão lavados convenientemente, e de acordo com as especificaçÕes, os pisos
cerâmicos, cimentados, bem como os revestimentos de azulejos e ainda: aparelhos
sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de
tintas, manchas e argamassa. A proteção mínima consistirá da aplicação de uma demão
de cera incolor.

Os azulejos serão inicialmente limpos com pano seco; salpicos de argamassa e tintas
serão removidos com esponja de aço fina; lavagem final com água em abundância.

A limpeza dos vidros far-se-á com esponja de aço, removedor e água.

Os pisos cimentados serão lavados com solução de ácido muriático (1:6), enquanto que
salpicos e aderências serão removidos com espátula e palha de aço,.procedendo-se
finalmente a lavagem com água.

Os aparelhos sanitários serão limpos com esponja de aço, sabão e água. Os metais
deverão ser limpos com removedor, não se devendo apticar ácido muriá1ico nos metais
e aparelhos sanitários.

As ferragens de esquadrias, com acabamento cromado, serão limpas com removedor
adequado, polindo-as finalmente com flanela seca.

Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisoria de Obra pela
Fiscalização do Ente Federado (Contratante).

ENEIAS ANTONIO FERREIRA PINTO
Eng'. Civil - CREA í33.S08/D

MARCOS ALEXANDRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE

GONÇALVES SORDTNE
SÃO FELIX DE M]NAS
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ANEXO Xil

PROJETO BASICO

oBJETO: CONTnATAçÃO DE EMPRESA ESPECTALTZADA EM
sERVrÇos DE ENGENHARTA eARA A execuçÃo DA oBRA DE
AMpLTAÇÃo DA EScoLA MUNrctpAL pRoFESSoR lrurôuo
PASCOAL, NO rtlUtilCípto DE SÃO rÉltX DE M|NAS.
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1 - DEFIN|ÇOES

São usadas neste documento as seguintes definições:

'o

I
o;

\,

CONTRATADA: Pessoa jurídica responsável para a execução das obras e serviços de
engenharia.

CONTRATANTE: Município de São Felix de Minas.

2 . JUSTIFICATIVA

A educação é um dos pilares de sustentação da sociedade. Um País, um Estado, e um
Município que investe na educação de seus cidadãos, estão preparados para que possa
no futuro prÓximo contribuir para melhorar os seus índices de desenvolvimento.

Como uma das metas para consolidar o compromisso e a responsabilidade para com o
Ensino Público Municipal, a Secretaria Municipal de Educaçáo vem tomando iniciativas no
sentido de ampliar as dependências da Escola Municipal Antônio Pascoal. A ampliação
resultarão em ambientes onde funcionará a Secretaria Municipal de Educação, §ala-de
Supervisão, banheiros para os alunos e depósito, respeitando todas as dáerminações
legais e normas existentes.

O custeio da obra está assegurado com recurso já existente em conta, proveniente do
FUNDEB e receitas de impostos e de transferênciás vinculadas à Educação .

Salientamos que a adoção do critério utilizado, qualseja, CONVITE, justifica-se em virtude
da viabilidade econômica, mais satisfatoria do ponto de vista da eficiência técnica, do
menor preço. da busca da qualidade e da celeridade, além de consideramos a dificuldade
logística/operacional da administração em realizar a obra em regime direto.

Outro fator a ser observado é a necessidade de cumprir todos os requisitos necessários à
Legislação Federal, respeítando todos os princípios que regem a administração pública.

Ademais, entendemos que por restarem minímizados os riscos da Administração em
contratar empresas que não conseguem a se dispuser afazer uma obra nesta magnitude,
prejudicando o fornecimento de uma educação de qualidade, nos resguarda dã vetar,
empresas que não conseguem avançar e so pensam em rever projetos, cãlculos e valores.
Ou seja, de interesse capitalista.

Ressaltamos que em virtude da existência da grande necessidade da obra, todos osprazos devem ser cumpridos, e a empresa vencedora responder por cada item, prazo oude questionamento da qualidade/adequação que a mesma fizer. Todas as normas desegurança e laudos que comprovem a segurança e garantia da obra devem ser cumpridas.

Ainda, levando em consideração, que os materiais a serem utilizados, deve ser garantida
a sua qualidade dentro dos parâmetros legais do setor de obras.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tet.: (33) g2469066 - cEp: 3s.27s-000 - cNpf: ot.6tz;1zuooot-71
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3 . DAS FONTES DE RECURSOS

Nos termos dos artigos 14 e 38 da Lei Federal no. 8.666/93 deverá ser co

existência dos recursos orçamentários para o pagamento da despesa, sob pena

:
)
I

f)
»,

aa
de

nulidade do ato, devendo constar os códigos e os valores orçamentários disponíveis. Será

necessária a indicação da fonte de recursos que será utilizada para o pagamento das

despesas decorrentes da contratação. A informação dos recursos orçamentários deve

especificar se a despesa está devidamente prevista no orçamento municipal do exercício

de 2021.

O recurso orçamentário para fazer face à despesa ora solicitada está previsto na Lei

Municipal do ano de 2021, (Lei Orçamentária Anual) como segue:

O saldo total e de R$ 324.356,64 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e

seis reais e oitenta e quatro centavos), o qual será suficiente para garantir o empenho de

taldespesa no exercício atual. O Decreto de suplementação ocorrerá no ato do empenho.

Salientamos, ainda, que tal despesa será totalmente empenhada no exercício de 2021 e

que não ficarão parcelas remanescentes a serem empenhadas nos exercícios seguintes.

Portanto não haverá impacto orçamentário nos exercícios seguintes.

4 - ESCOPO DOS SERVIÇOS A CARGO DA CONTRATADA

a) lnstalar placa de obra;
b) Realizar todos os Serviços Técnicos Profissionais Especializados listados na Planilha

de Serviços da licitação;
c) Executar, com o emprego de mão de obra apropriada, fornecendo material adequado

e utilizando os equipamentos mais indicados, todas as obras e serviços de engenharia

listados na Planilha de Serviços da licitação;
d) Movimentaçáo e transportes internos dentro da obra;
e) Transporte e montagem de equipamentos incorporados à obra;
f) lmpostos e encargos sociais trabalhistas em geral;
g) Despesas referentes às importaçÕes de materiais e equipamentos;

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - rel.: (33)"3246e3,!1;fii,3s.27s-000 - CNPI:01.613.LzL/oool'71 P
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FICHA
cnÉorro

oRÇAMENTÁRIo

VALOR
ORÇADO

(Rt)

VALOR
SUPLE.

MENTADO

1n$)

VALOR
ANULADO

1n$)

^LVn 
s r rLt-

ZADO

1n$)

SALDO
ATUAL

1n$)

144

208083.12365'1111í

.01 5.449051 00000.1
01

SêcÍ. Mun. de

Educaçáo/Fundo
Nacional de

Desenvolvimento

do Ensino

Básico/Educaçáo/

EducâÉo
lnfantil/Dêsenvolve
ndo o Crescimento
do seu

Povo/Construção e

Reforma de

Prédios do Ensino

lnÍantil/Obras e

lnstalações/

10í
Receitas de

lmpostos e
de

Transferênc
ias dê

lmpostos
Vinculados

à

EducaÇáo.

R$ 1 310,16 R$

323.046,48

R$ 0,00 R$ 0,00 324.356,64
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h) Limpeza da obra.

5 - OBRIGAçÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além de outras previstas neste Projeto Básico

e na legislação pertinente, as seguintes:

a) Manter pessoaltécnico e demais componentes à frente dos serviços;

b) Aceitar, nas mesmas condiçÕes contratuais, os acréscimos ou supressÕes que se

fizerem nos serviços, decorrente de modificações de quantitativos ou projetos ou

especificações, até o limite de25% (vinte e cinco por cento) do valor contratual atualizado,

de acordo com o art. 65, da Lei 8.666/93, sendo os mesmos objetos de exame da

Assessoria Jurídica do MunicíPio;

c) Comunicar à Contratante, por escrito, no pruzo de até 48 (quarenta e oito) horas,

quaisquer alteraçÕes ou acontecimento que impeçam mesmo temporariamente, a

Contratada de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos à execução do Contrato,

total ou parcialmente, por motivo superveniente;

d) Se responsabilizar por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,

social, tributária e trabalhista, salientando-se que, em nenhuma hipótese, o Município

ficará obrigado, ainda que solidariamente, nas relações trabalhistas e contratuais da

contratada e seus funcionários, bem como, por todas as despesas decorrentes de

eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminação e ainda por todos os danos e
prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a

seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;
e) Refarar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas no total ou em

parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções,

iesultantes da execução ou de má qualidade e aplicação dos materiais empregados;
f) Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive, prestar informações e

esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução

dos serviços;
g) Garantir durante a execução, a proteção e a conservação de todos os serviços, até o
seu recebimento definitivo;
h) Manter na execução dos serviços, o pessoal dimensionado, qualquer que seja a
influência salarial do mercado de trabalho local, podendo, porém a fiscalização exigir a
qualquer momento, o aumento ou redução dos mesmos, de acordo com as necessidades

detectadas;
i) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela

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

6 - OBRTGAçOES DA CONTRATANTE

Para garantir o cumprimento do presente Contrato, a CONTRATANTE se obriga a:

a) Fornecer à CONTRATADA os elementos básicos, especificações e instruções
complementares, suficientes e necessários à respectiva execução;
b) Fiscalizar a execução dos serviços por um representante da CONTRATANTE,
determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados,

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.r (33) 32469066 - CEPI 35.275-000 - CNPf : 01.613,121'/000I-7t
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submetendo à autoridade competente o que ultrapassar a sua co
hábil, para adoção das medidas convenientes.
c) Efetuar o pagamento dos serviços nos prazos

{

:>

estabelecidos, a

apresentação dos documentos hábeis para prática de tal ato;

d) Caberá à CONTRATANTE emitir a Ordem de Serviço à CONTRATADA para execução

das obras e serviços de engenharia indicados na licitação;
e) A Ordem de Serviço será emitida pelo Senhor Prefeito;
f) Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar os serviços
que não estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a substituição,
reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado;
g) Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de serviços

executados, encaminhando-as para pagamento;
h) Determinar o afastamento do pessoalda CONTRATADA, mobilizado paraa execução
dos serviços, em caso de conduta imprópria, a Seu exclusivo critério.

6.1. A CONTRATANTE terá, também, as atribuições de:

a) Representar junto à CONTRATADA no trato dos assuntos pertinentes à execução das
obras e serviços de engenharia objeto do Contrato;
b) Analisar e aprovar a programação de atividades elaborada pela CONTRATADA;
c) Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos
serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato;
d) Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e aceitos,
determinando os serviços a serem ínseridos nos Boletins de Medição e autorizando a
CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para pagamento.

7 - DA FTSCALTZAÇÃO E DO RECEBIMENTO

a) A Contratante designará a fiscalização, para acompanhamento e recebimento do
contrato, conforme art.67 da lei 8.666/93 e suas alterações.
b) Caberá à fiscalização designada tomar todas as providências necessárias ao imediato
acionamento do representante da firma CONTRATADA, logo que constatada qualquer
irregularidade por parte da mesma, a fim de solucionar os problemas detectados.
c) Em hipótese alguma poderá a FISCALIZAÇÃO, ainda que diante de justificativas
plausíveis, acordarem com a CONTRATADA a dilatação de prazos previstos na proposta
inicialmente apresentada, sem prévia concordância do Ordenador de Despesas, haja vista
que tal atitude acarretaria alteração nos termos contratuais pactuados.
d) A fiscalização anotará, em registro próprío, todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados.
e) As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão
ser levadas à instância superior, em tempo hábil, para a adoção das medidas
convenientes.

7.1. Caberá, ainda, à FISCALIZAÇÃO:
a) Tomar providências para o fiel cumprimento das cláusulas do contrato, obedecendo à
legislação sobre a contratação de Obras e Serviços de Engenharia e outros dispositivos
legais específicos;
b) Providenciar o pagamento das Notas Fiscais apresentadas, desde que estejam em
conformidade com o Cronograma Físico-Financeiro aprovado, e certificadas pelaFrscAlrzAÇÃo; í;i
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c) Colocar à disposição da CONTRATADA, em tempo hábil, as informa
para execução dos serviços, de modo a possibilitar-lhe o cumprimento dos prazos
avençados;
d) Orientar, supervisionar e controlar os trabalhos no sentido de proporcionar a plena
adequação do objeto deste termo às suas finalidades'
e) Tomar providências para que os setores envolvidos mantenham o local de execução
dos serviços adequado à sua execução;
f) Verificar, de modo sistemático, o cumprimento das disposiçÕes do contrato e das ordens
complementares emanadas do CONTRATANTE, informando a esta, em tempo hábil,
todas as ocorrências e providências tomadas;
g) Resolver todo e qualquer caso singular, duvidoso ou omisso, não previsto no contrato
se, nas suas Especificações de Serviço e em tudo mais que, de qualquer forma, relaciona
direta ou indiretamente com o objeto, garantido o contraditório e a ampla defesa;
h) Exigir da CONTRATADA a retirada imediata de qualquer de seus prepostos que
embaracem a sua ação fiscalizadora, independentemente de justificativa;
i) Recusar materiais e serviços em desacordo com as especificaçÕes contidas no Projeto
Básico;
j) Propor as medidas que couberem para a solução dos casos surgidos em decorrência
de solução técnica na execução dos serviços;
k) Em caso de dúvida ou omissão fixar, o que julgar indicado, em rigorosa obediência às
normas legais vigentes;
l) Definir, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Transporte, todo e qualquer
material que gerar dúvida, quando não mencionadas nas presentes especificações ou nos
desenhos;
m) Analisar e dar parecer aprovando ou não o faturamento das mediçÕes dos serviços
executados para fim de pagamento para a CONTRATADA;
n) Efetuar o registro das ocorrências no Livro Diário de Ocorrências, mantido no local de
execução dos serviços pela CONTRATADA.

A atuação da fiscalização em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva
da CONTRATADA, no que concerne aos serviços contratados, à sua execução e as
consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o Município ou terceiros, e a
ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implica
em corresponsabilidade da CONTRATANTE.

Apos a conclusão do objeto contratual, a CONTRATADA notificará a CONTRATANTE
para que esta, no pruzo de 05 (cinco) dias úteis o receba provisoriamente, por ato formal
de sua autoridade superior.

Decorridos 02 (dois) meses do recebimento provisório acima especificado, e não havendo
qualquer irregularidade no objeto contratual entregue, a CONTRATANTE, por ato formal
de sua autoridade superior, receberá definitivamente o objeto contratado, sem prejuízo
das responsabilidades futuras da CONTRATANTE dispostas em rei.

Na hipótese do não recebimento, será dado um prazo para que a CONTRATADA, às suas
expensas, complemente, ou refaça os serviços rejeitados. Atendidas tais exigências, a
CONTRATADA solicitará nova vistoria, que será feita em iguar prazo.

Aceitos os serviços e cumpridas às demais cláusulas e condiçÕes contratuais, será
emitido, pela Contratante, o respectivo "Termo de Entrega e Recebimento dos Serviços".
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A Fiscalização serão dados 02 (dois) dias úteis a partir do adim
contratual pela CONTRATADA, para encaminhar a nota fiscale sua fatura
ao setor responsável pelo acompanhamento do contrato

Para efeito de contagem do prazo estabelecido acima, considerar-se-á como de
adimplemento do evento contratual pela CONTRATADA a data de aceitação pela
Fiscalização, da nota fiscal e respectiva fatura.

Na eventualidade de ocorrer atraso no pagamento da fatura em decorrência do não
cumprimento do ptazo estipulado, será imputada a Fiscalizaçâo a responsabilidade por
quaisquer ônus financeiros requeridos pela CONTRATADA em função da demora
verificada.

I - DAS MEDIçÕES

A liquidação da despesa referente à primeira medição, somente será procedida mediante
a apresentação pela contratada da seguinte documentação, através de copia autenticada
em cartório ou por servidor da Administração Pública Municipal:
a) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da execução do contrato perante o
CREA e
b) Comprovante de matrícula da obra perante o INSS.

As liquidações das despesas referentes todas as medições somente serão procedidas
mediante a apresentação pela contratada da seguinte documentação, através de copia
autenticada em cartório ou por servidor da Administração Pública Municipal:
a) Comprovantes de recolhimento de GRPS (INSS);
b) Comprovantes de recolhimento ao FGTS (GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
lnformações à Previdência Social);
c) Relatorio fotográfico impresso ou em cd dos serviços prestados, conforme medição;
d) Copia do diário de obra.

A liquidação da despesa referente à última medição ou para a liberação da garantia de
execução do contrato (caso haja), somente será procedida mediante a apreséntação de
cópia autenticada em cartorio ou por servidor da Administração Pública Municipal aó CruO
da obra perante o INSS.

A retenção do ISSQN e INSS na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) do valor total
dos serviços será feita através de guia ou direto na nota fiscal).

O valor da contratação resultante deste certame é estimado, não implicando em previsão
de crédito em favor da contratada, que apenas terá direito ao pagamento pelos serviços
efetivamente prestados.

Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa,
àquela será devolvida e o pagamento ficará pendenie até que o licitante vencedor
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-á apos a regularização da situação ou reapresentação do docümento fiscal não
acarretando qualquer ônus para a secretaria solicitante.

As eventuais despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras
praças ou agências são de responsabilidade exclusiva do licitante vencedor.
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9. DIVERGÊNCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGEN

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos do projeto de
engenharia, fica estabelecido que:

a) Em caso de divergência entre as especificações de serviços e os desenhos do projeto,
prevalecerão sempre as primeiras;
b) Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em
escala, prevalecerão sempre as primeiras;
c) Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão sempre
os de maior escala (por exemplo: prevalecerá o desenho em escala 1:50 sobre o desenho
em escala de 1 :100);
d) Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre
as mais recentes.
e) Toda e qualquer alteração no projeto, ainda que decorrente de divergência deverá ser
levada ao Secretário Municipal de Obras e Transporte, para aulorizaçáo expressa do
gestor.

10 - L|CENÇAS

a) A CONTRATANTE deverá ter obtido a competente Licença Ambiental e de lnstalação
necessárias à execução da Obra, assim como as demais autorizaçÕes, desapropriações
e licenças necessárias à entrega do local da obra ao CONTRATADO livre, desimpedido e
desembaraçado.
b) A CONTRATADA deverá obedecer às leis, regulamentos e posturas a que abrange
também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e
de outros orgãos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, inclusive o
Corpo de Bombeiros.
c) Para supressão de vegetação exótica, fruteiras, bem como, de vegetaçáo não
protegida, solicitar previamente à Prefeitura "lnformativo de Corte".
d) A destinação do material de bota-fora deverá ser em local apropriado, de forma a não
bloquear a drenagem natural do terreno e sem causar prejuízos ou danos nas áreas
vizinhas;
e) O material efetivamente inservível deverá ser disposto em bota-fora devidamente
licenciado junto à Prefeitura e os demais resíduos não aproveitados, encaminhados para
os aterros em operação pela Prefeitura.
0 Fica a CONTRATADA responsável pela integridade física das edificaçÕes na área de
entorno imediato do empreendimento, devendo ser elaborado levantamento prévio de
todas as edificações lindeiras à obra.
g) O projeto de sinalização das obras deverá ser elaborado de forma que esteja em
consonância com as diversas atividades presentes, além de atender a dois princípios
gerais:
a1) O máximo de seguranÇa para os veículos, os pedestres e os trabalhadores;
b1) O mínimo de inconveniência para o público.
c1) Caso necessário, a CONTRATADA deverá apresentar Memorial Descritivo e Plano de
Fogo para as explosões, devidamente anunciados pelos órgãos competentes.

11 . DEFINIÇÕES DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS POR ETAPA

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNpfr Ot.61^g.AZt/OOOL-7L
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A CONTRATADA deverá atender as frentes de avanço executivo, conform
planilhas orçamentárias e cronograma físico financeiro.

í2 - PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução das obras, para evitar prejuízos,
danos ou perdas em benfeitorias existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras
propriedades de qualquer natureza.

A CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer propriedade que for
prejudicada ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condição tão boa
quanto a anterior. A CONTRATADA executará reparos de quaisquer elementos
d an ificados conforme determ i nações da CONTRATANTE.

A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construçÕes, obras
ou benfeitorias que possam afetar por suas operaçÕes.

Deverá ser especificado na composição de BDI apresentado, o item referente à previsão
do seguro da CONTRATADA paÍa garantia de bens que possam ser afetados pela
construção ou atos dela advindos, devendo este seguro ser de "Cobertura de Riscos de
Obras de Engenharia" e tervigência plena até o ato de emissão do Termo de Recebimento
Final das Obras.

í3 - TNSTALAÇOES E ORGANTZAçÃO DO CANTETRO DE ApOtO

Caberá à CONTRATADA a responsabilidade pela construção, operação, manutenção e
limpeza do canteiro de apoio às obras, bem como a segurança patrimonial dessas
instalações e organi zaçáo.

A CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras imediatamente após a
emissão da Ordem de Serviço correspondente, estando esse prazo incluído no prazo total
do Contrato.

O canteiro de obras da CONTRATADA e as áreas de trabalho deverão ser instalados a
partir dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorização e aprovação
da CONTRATANTE.

O canteiro de obras deverá ser alvo de autorização específica por parte da Prefeitura,
previamente a sua implantação.

As instalações do canteiro deverão ser construídas de forma a se obter edificações de
bom aspecto e deverão conter somente as edificaçÕes absolutamente necessárias para
atender as obras e serviços previstos.

A água para as edificações do canteiro será suprida a partir da rede local existente.

A energia elétrica será obtida a partir da rede da concessionária local, cabendo à
CONTRATADA todo o ônus decorrente das instalações e ligaçÕes necessárias.

A CONTRATADA será responsável pela organizaçáo e boa ordem dos trabalhos, estará
obrigada a observar todas as prescriçÕes da CONTRATANTE neste sentido. Em caso de

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP:35.275-000 - CNpfr Ot.6í.g.t2t/OOOL-7L
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greve caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for
manutenção da ordem no canteiro e proteção dos trabalhadores dispostos
trabalho.

A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais,
seguros, indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos
aos empregados acidentados no canteiro.

A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas
legais vigentes no país.

Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de água e
eletricidade ao Canteiro de Apoio.

14 - ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu
controle e guarda será de sua responsabilidade exclusiva.

Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais adquiridos serão
armazenados pela CONTRATADA em local a ser definido com CONTRATANTE, cabendo
a mesma prestar os seguintes serviços: descarga, recebimento, vistoria, registro,
armazenamento e transporte horizontal e vertical até o local de montagem, estando estes
custos incluídos no respectivo preço unitário.

15 . DIÁRIO DE OBRAS

Diário de Obras é o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido,
permanentemente, em seu escritório de campo e onde serão anotadas:

a) As informações do andamento das obras e serviços;
b) As ordens, observações e informações da CONTRATANTE; e
c) Observações e comunicaçÕes da CONTRATADA.

As folhas do Diário serão numeradas seguidamente e deverão conter os nomes da
CONTRATADA e da CONTRATANTE, o número do Contrato, o número do Diário e a data
das anotações, e deverão ser rubricadas pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE.

O Diário de Obras terá suas folhas em 3 (três) vias. As 2 (duas) primeiras vias serão
picotadas para serem facilmente removidas, ficando a 1a via em poder da CONTRATADA,
a 2a via com a CONTRATANTE. A 3a via, que não será picotada, permanecerá no Diário.
Serão empregadas folhas de papel-carbono, fornecidas pela CONTRATADA, para
preenchimento das 2a e 3a vias das folhas.

A substituição do Diário totalmente preenchido deve ser rotineira, procedida pela
CONTRATADA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, cabendo à mesma sua
guarda e conservação até sua entrega à CONTRATANTE.

16 - NORMAS E RECOMENDAÇÕES

v

v
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Serão adotadas aS normas, especificaçÕes e recomendaçÕes constantes
mais as dos seguintes orgãos:
a) Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);
b) Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - Especificações de Serviços.

í7 - DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

í7.1. Boletim de medição

a) O pagamento será feito de acordo com os prazos e condições estabelecidos no

Contrato, através de crédito bancário, apos cada medição realizada, no prazo de ate 30
(trinta) dias, contados a partir do atesto do responsável pelo recebimento do material nos

documentos hábeis de cobrança.
b) Para execução do pagamento, o licitante vencedor deverá fazer constar da Nota Fiscal
correspondente, emitida, sem rasura, em letra bem legível com as seguintes informações:
o nome e o número do Banco, o nome e número da agência e número de sua conta
corrente.
c) A Nota Fiscal correspondente deverá ser entregue, diretamente ao Secretário
Municipal de Obras e Transporte, que somente atestará a execução e liberarão a referida
Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pelo licitante vencedor, todas as
condiçÕes pactuadas.
d) Apenas os serviços aprovados pela CONTRATANTE poderão ser incluídos na
medição. Se a CONTRATANTE recusar algum serviço, a CONTRATADA deverá refazê-
lo às suas expensas.

17.2. Padrão do boletim de medição

a) O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da Planilha de Serviços e
Preços, as seguintes colunas extras:
. Percentual Acumulado Ate a Medição Anterior;
. Preço TotalAcumulado Ate a Medição Anterior.
b) O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços presentes na Planilha de
Serviços e Preços, mesmo aqueles que não tenham quantidade medida no período.
c) O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato A4 (210x297mm) e ter, em
cada folha:
. Codigo do contrato;
. Aprovação da CONTRATANTE;
. Número da folha'
. Período de referáncia da Medição.

í8 - DO ACRÉSCTMO DE SERV!ÇOS EXTRAS E/OU EXCEDENTES

Os eventuais serviços extras somente poderão ser executados mediante autorização
prévia da Contratante e mediante a formalizaçâo de termo aditivo.

Eventuais serviços excedentes deverão ser pagos de acordo com os preços unitários
constantes da proposta vencedora e somente poderão ser realizados após específica e
circunstanciada autorização da Contratante e mediante a formalizaçáo de termo aditivo,
devendo-se aferir, inclusive, se os acréscimos solicitados pela Contratada redundaram ou
não de eventual erro de projeto, de modo a se observarem regras protetivas do erário.

Rua Frei Inocêncio,236 - centro - Tel.: (33) 32469066 - CEP: 35.275-000 - CNPf: 01.613.121/OOO|-7L
www.saofelix. mg. gov. br

qt
,r'o

yi
'i1
1,,

\,

/

L. 9,20
ii-



16

§Àfi r*Lrx
DE MINAS

o

í -r. a.at
jl,

v

19 - PROCEDIMENTOS DE EXECUçÃO E SAUDE E SEGURANÇA NO

19.1. Admissão de pessoal

lncumbe à CONTRATADA cumprir e impor a seus empregados a observância das

seguintes obrigaçÕes:

a) Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam mantidos respeito,

higiene, ordem e segurança;
b) Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho em trajes
adequados e em boas condições de higiene, sendo obrigatório o uso dos equipamentos
de proteção individual, específicos para cada tipo de serviço, conforme disposto na CLT;

c) Não permitir embriaguez, ingestão de bebidas alcoolicas ou utilização de qualquer

substância tóxica no canteiro de obras;
d) Proibir o porte de armas brancas ou de fogo;
e) Não entrar nas dependências da obra, fora do horário de trabalho, sem a autorizaçáo
regular;
0 A CONTRATANTE poderá exigir a retirada de qualquer membro que esteja em serviço
na obra, bem como da empreiteira responsável, que sejam considerados inconvenientes.

19.2. Equipamentos de Proteção lndividual (EPl's).

A Contratada deverá fornecer gratuitamente os EPI's a seus integrantes e cobrar o uso
correto dos mesmos durante a execução das atividades EP!'s básicos:

a) Capacete;
b) Botina de Segurança;
c) EPI's especiais (de acordo com os riscos da atividade):
o Cinto de segurança tipo paraquedista para os trabalhos em altura com riscos de
queda;
. Conjunto de EPI'S para solda elétrica e oxiacetilena: na execução destes serviços;
. Luvas de raspa nos serviços com materiais abrasivos e/ou cortantes;
o Luvas de PVC no manuseio de substâncias corrosivas;
o Luvas de borracha para pedreiros, nos serviços de acabamento;
. Luvas de borracha isolantes específicas para eletricista na execução de
serviços em circuitos elétricos energizados;
d) Oculos de segurança protetor ou facial nos serviços onde haja risco de projeção de
fragmentos;
e) Protetor auricular nos serviços onde o nível de ruído ultrapasse 85 decibeis.

19.3. Uniformes

A CONTRATADA deverá fornecer uniforme completo (calça comprida e camisa) a seus
integrantes.

1 9.4. lnstalações elétricas

A contratada deverá utilizar os pontos de energia autorizados pela CONTRATANTE.

Rua Frei Inocêncio, 236 - centro - Tel.: (33) 32+69066 - CEPr 35.275-000 - CNP|: O7.613.12L/OOOI-71
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As tomadas, painéis elétricos, chaves protetoras, extensões elétricas a
deverão ser bem dimensionadas e providenciadas pela CONTRATADA

Atentar paru a sobrecarga do circuito, como por exemplo, vários equipamentos ligados a
um mesmo ponto ou tomada.
No caso em que o disjuntor não atenda à potência necessária para a obra a
CONTRATADA deverá solicitar o aumento de carga ao CONTRATANTE.

Somente eletricistas qualificados e habilitados devem cuidar das instalaçÕes elétricas

í9.5. Sinalização das áreas

A CONTRATADA utilizará fitas zebradas, cordas, cones e placas de sinalização ou alerta
sempre que a atividade o exigir.

í9.6. lsolamento das áreas

E proibido acender fogareiros e estufas, com exceção dos elétricos, ou manter botijões de
gás, durante a execução das obras de instalação.

Em nenhum momento a obra poderá ser utilizada como dormitório para repouso dos
funcionários.

Fica terminantemente proibida a entrada de crianças na obra, inclusive nos escritórios e
estacionamentos, mesmo que acompanhada pelos pais.

í9.7. Acidentes de trabalho

Todo acidente de trabalho será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
devendo ser comunicado imediatamente ao CONTRATANTE.

20 . DAS PENALIDADES

As sanções somente serão aplicadas apos regular processo administrativo em que serão
assegurados à contratada o contraditorio e a defesa ampla e prévia, no prazo da lei.

21 . PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de execução do objeto será de 04 (quatro) meses a partir da emissão da
respectiva da ordem de serviço, admitida a prorrogação nos termos da Lei.

22 - ESTTMATTVA DE PREÇO E FORMAS DE PAGAMENTO

Par.a a construção do muro de arrimo estima-se o custo global de R$ 324.356,64 (trezentos
e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Neste valor estão incluídos todos os custos, impostos, taxas, tributos, encargos sociais e
trabalhistas e outros que, direta ou indiretamente, decorram da execução dã obra, sem
inclusão de expectativa inflacionária ou encargos financeíros. Serão uiilizados recursos
propríos do Município para custear a obra.

@
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23 - DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

À Contratada caberá toda a execução das obras e serviços objeto deste "Projeto ico"

Os citados serviços constituir-se-ão, resumidamente, no que está contido neste "Projeto
Básico".

Todos os serviços e ou materiais que constam da planilha de preços deverão ser
fornecidos pela Contratada.

Não será admitida qualquer alteração de itens de serviços, quantitativos ou unidades na
planilha de preços unitários fornecida pela Contratante, que deverá ser totalmente
preenchida pelo empreiteiro, sob pena de inabilitação.

24 . DAS PROPOSTAS

A apresentação das propostas deverá obedecer rigorosamente aos dispositivos e
exigências do "Edital", e deste "Projeto Básico',.

O empreiteiro deverá preencher totalmente a planilha de preços unitários anexa,
objetivando estabelecer seu preço grobar para o empreendimento.

O empreiteiro deverá preencher totalmente as planilhas.

Apenas para fins de julgamento da licitação, as propostas deverão indicar o preço global,
que será obtido pela somatória dos produtos dos preços unitários pelas reôpãctivas
quantidades estimadas de serviços e materiais correspondentes, tudo de conformidade
com a estrutura da planilha de serviços.

Será obrigatorio o preenchimento das Planilhas não sendo admitidas alteraçÕes de
qualquer espécie.

As Composições dos Preços Unitários, dos serviços contemplados nas planithas deverão
ser apresentadas, detalhadamente, com a descrição dos quantitativos, dos preços, dos
materiais, da mão de obra e dos equipamentos, cónsignando-se os coeficientes ê pr"fot
de cada elemento constituinte dos serviços e não devérão apresentar vícios ou omissõesque resultem em deficiências orçamentárias que venham a indicar a impossibilidade de
execução face aos custos correntes de materiais, mão de obra e equipamentos. Tais
preços deverão também conter as parcelas de encargos sociais, custos diretos e indiretos,
etc.

Todos os preços apresentados pela Contratada devem corresponder aos serviços prontos,
devendo estar neles inclusas todas e quaisquer despesas, mesmo quando não
mencionadas expressamente.

A Contratada deverá apresentar itemização pormenorizada de cada componente das leis
sociais e do BDI - Benefícios e Despesas lndiretas - e respectivos pesos percentuais.

25 - DA CONCLUSÃO C ENTREGA DAS OBRAS
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A não ser em consequência de trabalhos extraordinários, não previstos
Básico", de condições meteorológicas desfavoráveis ("rn loco") ou de fatos
para os quais a Contratada não tenha concorrido, outras situações não deverão afetar a
data fixada para a entrega dos citados serviços.

A obra ou serviços deverão ser entregues completamente acabados, livres de entulho,
restos de materiais e inteiramente limpas.

Verificado o cumprimento e atendimento de todas as exigências contidas neste "Projeto
Básico", e apos a entrega dos desenhos "as built", a Secretaria Municipal de Obras e
Transporte aceitará provisoriamente os serviços no prazo de 30 dias, contados da data
em que a Contratada comunicar, por escrito, a conclusão do mesmo. Durante este
período, a Contratada deverá refazer, porsua própria conta, os serviços que apresentarem
defeitos.

Uma vez corrigidos tais defeitos e fornecidos os desenhos representativos da obra, o
recebimento definitivo pela Secretaria Municipal de Obras e Transporte será efetivado g0
(noventa) dias após o recebimento provisorio mediante solicitação da Contratada, também
por escrito, formalizando-se a aceitação através de "Termo Final de Entrega e
Recebimento".

Quando do recebimento definitivo do referido contrato, será devolvida a caução a
Contratada, permanecendo, porém, a responsabitidade deste peto prazo previsto em lei.

26 . ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES

F.sclarecemos que os quantitativos de serviços previstos neste projeto básico podem ser
alterados, desde que seja acordado, formalmente, ao Município Oâ Sao Felix de Minas,
podendo suprimir ou acrescer serviços dentro da meta física prevista, sempre mantendo
os preços unitários contratados, sem, contudo, alterar o objeto, conforme planilhas e
projetos aprovados, de modo a melhor atender às necessidades dos munícipes.

Prefeitura Municipal de são Felix de Minas - MG, 2g de novembro de 2021.

Guilherme lnácio de Souza Filho
Secretário Municipal de Obras e Transportes
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PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITA

PROCESSO ADttilNtSTRATtVO DE LICITAÇÃO pÚeLtCA No: 55t2021

tt ODALIDADE CONVITE No: 0312021

CNPJ NO

ENDEREÇO

E-MAIL:

CIDADE/ESTADO

TELEFONE/FAX:
':- PESSOA PARA CONTATO

Recebi do Município de São Félix de Minas, copia do Edital do CONVITE No 03t2021, cujos
envelopes de Proposta de Preços e Documentos de Habilitação serão recebidos pelo presidente
da CPL às 09h00 do dia 1011212021, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situado à
Rua Frei lnocêncio, 230 - Centro - São Félix de Minas/MG.

Prefeitura Municipal de São Félix de Minas - MG, _ de de 2021

EMPRESA

CNPJ

Nome Legível
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NOME DA LICITANTE:


