
 

 

 
 

  

 

IPSEMG GECGC 

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 
 

Nº 2011020.044/2017 
 

TIPO: MENOR PREÇO 

 
REGIME DE EXECUÇÃO:  Indireta, mediante empreitada por preço global, 

com fornecimento de materiais e de mão de obra 
pela contratada (art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, 

da Lei federal nº 8.666/93). 
 

OBJETO:  Contratação de empresa de engenharia para a prestação de 

serviços de execução de obra para ampliação e adequação dos 
Cômodos de Resíduos e adequação do Setor de Marcenaria, 

ambos do Hospital Governador Israel Pinheiro do IPSEMG.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROVANTE DE RETIRADA DO EDITAL 

 
A empresa ____________________________________________, CNPJ nº 

_________________, retirou o Edital da licitação Tomada de Preços nº 

2011020.044/2017 e deseja ser informada de qualquer alteração que porventura 

venha a ser feita no ato convocatório em questão, pelo e-mail 

_________________________________ . 

 

_________________________________, ________ /________ / _________ . 

(Local e data) 

 

_____________________________ 

(Nome e assinatura do declarante) 

 

 

OBSERVAÇÃO: É RECOMENDÁVEL QUE O INTERESSADO PREENCHA, DE FORMA 

BEM LEGÍVEL,  TODOS OS CAMPOS DO COMPROVANTE DE RETIRADA DESTE 

EDITAL E O SEU ENVIO À GERÊNCIA DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS DO 

IPSEMG, POR MEIO DO E-MAIL gecmas.hgip@ipsemg.mg.gov.br, PARA QUE 

POSSA RECEBER COMUNICAÇÕES RELATIVAS À PRESENTE LICITAÇÃO, 

PORVENTURA NECESSÁRIAS. 
 

mailto:gecmas.hgip@ipsemg.mg.gov.br
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IPSEMG GECGC 

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 

 
Nº 2011020.044/2017 

 
 

TIPO: MENOR PREÇO  
 

 

REGIME DE EXECUÇÃO:  Indireta, mediante empreitada por preço global, com 
fornecimento de materiais e de mão de obra pela 
contratada (art. 6º, inciso VIII, alínea “a”, da Lei 

federal nº 8.666/93). 
 

 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

- IPSEMG, com sede na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, no Edifício 

Gerais, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Bairro Serra Verde, em Belo 

Horizonte – MG, inscrito no CNPJ sob o nº 17.217.332/0001-25, torna público que fará 

realizar licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo Menor Preço, conforme descrito 

neste Edital e seus Anexos. 

 

No ato da retirada deste Edital no sítio eletrônico do IPSEMG, no endereço 

www.ipsemg.mg.gov.br, é recomendável que o interessado preencha, de forma bem legível, 

o “Comprovante de Retirada do Edital”, constante na página 1, e o envie à Gerência de 

Compras e Gestão de Contratos deste Instituto, para que possa receber comunicações 

relativas à presente licitação, porventura necessárias. 

 

O IPSEMG não se responsabilizará pelos editais e documentos obtidos ou conhecidos de 

forma ou em locais diversos do disposto no parágrafo anterior. 

 

Ao retirar o Edital, o interessado deverá certificar-se de que recebeu toda a documentação 

referente à Tomada de Preços nº 2011020.044/2017, sendo-lhe vedada qualquer alegação 

posterior de insuficiência de documentos ou informação relativos à referida licitação. 

 

Os interessados em participar do certame são responsáveis pelo exame de todas as 

instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações e regulamentações 

aplicáveis à presente licitação e ao contrato dela decorrente. 

 

Os licitantes arcarão integralmente com todos os custos e despesas que incorrerem para 

participação no certame, incluindo a realização de estudos, investigações, levantamentos e 

projetos relacionados à elaboração de sua proposta comercial e ao processo de contratação 

do objeto desta licitação. 

 

As dúvidas quanto à interpretação deste Edital e seus Anexos deverão ser objeto de 

consulta, POR ESCRITO, redigida em língua portuguesa, devendo ser dirigida à Gerência 

de Compras e Gestão de Contratos do IPSEMG, pelo e-mail gecmas.hgip@ipsemg. 

mg.gov.br, até o dia 23/04/2018, no máximo. Com o auxílio da Comissão Permanente de 

Licitação e/ou da área técnica demandante, a Gerência de Compras e Gestão de Contratos 

prestará os devidos esclarecimentos, também por escrito, mediante correspondência 

enviada por e-mail ao consulente e a todos os interessados que tiverem enviado a este 

Instituto o “Comprovante de Retirada do Edital”, e os disponibilizará em forma de “Nota de 

Esclarecimento”, no sítio eletrônico do IPSEMG. 

 

Este procedimento licitatório será regido pela Lei federal nº 8.666, de 21/06/93 (com suas 

http://www.ipsemg.mg.gov.br/
mailto:gecmas.hgip@ipsemg.%20mg.gov.br
mailto:gecmas.hgip@ipsemg.%20mg.gov.br


alterações), pela Lei estadual nº 13.994, de 18/09/01, regulamentada pelo Decreto estadual 

nº 45.902, de 27/01/12, e obedecerá às seguintes condições: 

 

1 DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS – RECEBIMENTO E ABERTURA 
 

1.1 Os envelopes contendo os Documentos de Habilitação (Envelope nº 1) e a Proposta 

Comercial (Envelope nº 2) deverão ser protocolizados no Protocolo Geral do Hospital 

Governador Israel Pinheiro – HGIP do IPSEMG, localizado na Alameda Ezequiel Dias, 

nº 225 – Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte - MG, até as 18:00 (dezoito) 

horas do dia 02 de maio de 2018. 

1.2 A abertura dos envelopes contendo a documentação será processada às 09:00 

(nove) horas do dia 03 de maio de 2018, em sessão pública, pela Comissão 

Permanente de Licitação (CPL), no endereço informado no subitem 1.1, no Auditório 

do Mezanino 3, perante seus membros e representantes credenciados pelos 

licitantes. 

1.3 Após o horário referido no subitem 1.2, a Comissão Permanente de Licitação não 

receberá nenhum outro documento, nem serão permitidos quaisquer adendos ou 

acréscimos à documentação e às propostas comerciais, salvo esclarecimentos 

solicitados pela referida Comissão. 
 

2 DO OBJETO  

 

2.1 O objeto da presente licitação, cuja especificação detalhada consta do Projeto Básico 

- Anexo I deste Edital, é a contratação de empresa especializada de engenharia para 

a prestação de serviços de execução de obra para ampliação e adequação dos 

Cômodos de Resíduos e adequação do Setor de Marcenaria, ambos do Hospital 

Governador Israel Pinheiro do IPSEMG, sob regime de execução indireta, mediante 

empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e de mão de obra pela 

contratada.  

3 DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS 

 

3.1 Poderão participar desta licitação as empresas cadastradas junto ao Cadastro Geral 

de Fornecedores – CAGEF, gerido pela Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão – SEPLAG, de que dispõe o Decreto estadual nº 45.902/12, ou que atenderem 

a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data 

do recebimento das propostas (art. 22, § 2º, da Lei federal nº 8.666/93).  

3.2 No local, data e horário indicados no subitem 1.1, os licitantes deverão protocolizar 

a documentação de habilitação e a proposta de preço, em 2 (dois) envelopes distintos 

e fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2011020.044/2017 

 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

OBJETO:  Contratação de empresa especializada de engenharia para a prestação de 

serviços de execução de obra para ampliação e adequação dos Cômodos de 

Resíduos e adequação do Setor de Marcenaria, ambos do Hospital 

Governador Israel Pinheiro do IPSEMG. 

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 18:00 (dezoito) horas do dia 02/05/2018. 

INÍCIO DA SESSÃO DE ABERTURA: Às 09:00 (nove) horas do dia 03/05/2018. 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ________________________________________  

Nº DO CNPJ: _____________________________________ 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2011020.044/2017 

 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO  

 

OBJETO:  Contratação de empresa especializada de engenharia para a prestação de 

serviços de execução de obra para ampliação e adequação dos Cômodos de 

Resíduos e adequação do Setor de Marcenaria, ambos do Hospital 

Governador Israel Pinheiro do IPSEMG. 

ENTREGA DOS ENVELOPES: Até às 18:00 (dezoito) horas do dia 02/05/2018. 

INÍCIO DA SESSÃO DE ABERTURA: Às 09:00 (nove) horas do dia 03/05/2018. 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ________________________________________  

Nº DO CNPJ: _____________________________________ 
 

 

3.3 As empresas licitantes sediadas fora da cidade de Belo Horizonte – MG que desejarem 

poderão enviar ao IPSEMG, por via postal, exclusivamente através do serviço de 

remessa SEDEX dos Correios, de modo a garantir o cumprimento do prazo 

estabelecido no subitem 1.1, a documentação de habilitação e a proposta de preço, 

acondicionadas em 2 (dois) envelopes distintos e fechados, contendo em sua parte 

externa os dizeres referidos no subitem 3.2 deste Edital. 

3.4 Na hipótese prevista no subitem 3.3, o envelope ou pacote postado nos Correios 

deverá ser subscrito a: 

 

 

3.5 O IPSEMG não se responsabilizará por envelopes “Documentos de Habilitação”, e 

“Proposta de Preço” endereçados via postal ou por outra forma, entregues em local 

diverso do Protocolo Geral do Hospital Governador Israel Pinheiro, e que, por isso, 

não cheguem a este Instituto até a data e o horário previstos no subitem 1.1 deste 

Edital. 

3.6 Não poderão participar desta licitação como licitantes: 

a) servidor público ou dirigente da entidade contratante ou responsável pela 

licitação e pessoas jurídicas que possuam como diretores, responsáveis técnicos 

ou sócios, servidor, empregado ou ocupante de cargo comissionado do Governo 

do Estado de Minas Gerais ou que tenham tido vínculo há menos de 180 (cento 

e oitenta) dias anteriores à data da publicação deste Edital; 

b) empresas que tenham como proprietários controladores ou diretores membros 

dos poderes legislativos da União, Estados ou Municípios o que nelas exerçam 

funções remuneradas, conforme art. 54, II, “a”, c/c art. 29, IX, ambos da 

Constituição da República; 

c) pessoas jurídicas que estiverem em situação de falência, concurso de credores, 

dissolução, liquidação e sociedades estrangeiras não autorizadas a funcionar no 

País; 

d) empresas declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal; 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais  

A/C da Comissão Permanente de Licitação do IPSEMG 

Alameda Ezequiel Dias nº 225 – Mezanino 3 – Bairro Santa Efigênia  

BELO HORIZONTE – MG 

CEP: 30130-110 

Referência: Licitação Tomada de Preços nº 2011020.044/2017  

Início da Sessão de Abertura: às 09:00 (nove) horas do dia  03/05/2018 



e) empresas reunidas em consórcio; 

f) empresa que esteja inscrita no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e 

Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP, instituído pela Lei 

estadual nº 13.994/01, alterada pela Lei estadual nº 18.376, de 08/09/09, e 

regulamentada pelo Decreto estadual nº 45.902/12. 

3.7 Previamente à abertura do Envelope nº 1 – Documentos de Habilitação, a Comissão 

Permanente de Licitação deverá consultar o CAFIMP, junto ao Sistema Integrado de 

Administração de Material e Serviço - SIAD, no endereço www.compras.mg.gov.br, 

no módulo “Cidadão”, opção “Consulta a Fornecedores Impedidos”. 

3.8 O licitante inscrito no CAFIMP será impedido de participar desta licitação, conforme 

previsto no art. 52, inc. III, do Decreto estadual nº 45.902, de 27/01/12. 
 

4 DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (Envelope nº 1) 
 

4.1 O Envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – deverá conter, 

obrigatoriamente, sob pena de inabilitação da empresa licitante, os seguintes 

documentos: 

4.1.1 Certificado de Registro Cadastral - CRC, pertinente à linha de fornecimento 

do objeto da presente licitação. 

1) O Certificado de Registro Cadastral - CRC poderá ser apresentado por 

meio de documento obtido via Internet (endereço: 

www.compras.mg.gov.br). 

2) Caso algum documento relacionado no CRC esteja com prazo de 

validade vencido, o licitante deverá apresentar outro correspondente, 

em vigor, juntamente com o CRC, conforme art. 18, § 2º, do Decreto nº 

45.902/12. 

3) Caso conste no CRC resultado igual ou menor do que 1 (um) em 

qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) ou 

Liquidez Corrente (LC), o licitante deverá apresentar o balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

observando o disposto no subitem 4.3.4 deste Edital, para os fins do 

previsto no inciso 7 da alínea “a” do referido subitem. 

4.1.2 Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (tributos administrados pela 

Secretaria da Receita Federal e Dívida Ativa da União), mediante 

apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão Conjunta Positiva 

com Efeito de Negativa, conforme legislação própria. 

4.1.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente na forma da lei. 

4.1.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas 

(CNDT) nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452 de 1º de maio de 1943. 

4.1.5 Comprovação de registro no Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia 

– CREA da empresa licitante e do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s), 

conforme legislação em vigor. 

4.1.6 Indicação do(s) responsável(is) técnico(s) pela prestação dos serviços ou, 

se for o caso, por cada etapa distinta, feita pelo representante legal da 

empresa licitante, através de “Termo de Compromisso” próprio, conforme 

modelo constante no Anexo II deste Edital. 

4.1.6.1 A empresa licitante vencedora deverá comprovar, na data da 

assinatura do contrato decorrente desta licitação, que o(s) 

responsável(is) técnico(s) indicado(s) no “Termo de Compromisso” 

a que se refere o subitem 4.1.6 está(ão) a ela vinculado(s) por 

uma das formas legais, mediante apresentação de um dos 

seguintes documentos: contrato de prestação de serviços 

celebrado de acordo com a legislação civil comum, contrato de 

trabalho, contrato social ou outro(s) documento(s) 

comprobatório(s), na forma da lei. 

4.1.7 Atestado(s) de desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital, emitido(s) 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/


 

 
 

  

 

 

7 
 

IPSEMG GECGC 

registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) 

de acervo técnico, descrevendo os serviços já executados pelo licitante, de 

forma a comprovar sua similaridade de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior ao objeto da presente licitação, devendo 

constar a execução dos seguintes serviços: 

4.1.7.1 Reforma e/ou ampliação e/ou construção de Unidades de Saúde; 

4.1.7.2 Instalação elétrica; 

4.1.7.3 Pisos; 

4.1.7.4 Revestimentos. 

4.1.7.5 O(s) atestado(s) a que se refere o subitem 4.1.7 deverá(ão) ser 

apresentado(s) em papel timbrado da empresa ou órgão emitente, 

contendo as seguintes informações: 

a) nome e endereço completo, número de telefone e e-mail da 

empresa  ou órgão emitente; 

b) nome completo e assinatura do responsável pelas 

informações; 

c) a descrição completa dos serviços prestados; 

d) a qualificação dos serviços prestados, retratando o grau de 

satisfação da empresa ou órgão emitente. 

4.1.7.6 A empresa licitante deverá apresentar o(s) Certificado(s) de 

Acervo(s) Técnico(s) do(s) responsável(is) técnico(s) por ela 

indicado(s) no “Termo de Compromisso”, expedido(s) pelo CREA – 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, na hipótese de o(s) 

nome(s) do(s) mesmo(s) não constar(em) nas certidão(ões) de 

acervo técnico exigidas no subitem 4.1.7 deste Edital. 

4.1.8 Declaração, conforme modelo constante no Anexo IV deste Edital, de 

compromisso de aquisição e emprego, na obra objeto desta licitação, de 

produtos e subprodutos de madeira de origem nativa, de procedência legal, 

conforme exigência do Decreto estadual nº 44.903, de 24/09/08. 

4.1.9 Declaração de que na empresa não há realização de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, por menores de 18 (dezoito) anos, nem a realização 

de qualquer trabalho, por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, segundo determina o inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e o inciso V do artigo 27 da Lei 

federal nº 8.666/93, conforme modelo constante do Anexo V deste ato 

convocatório. 

4.2 Caso o licitante seja uma sociedade cooperativa deverá apresentar, além dos 

documentos exigidos no subitem 4.1, o Certificado de Registro na OCEMG ou em 

outra organização de cooperativas estadual, conforme previsto na Lei federal nº 

5.764, de 16/12/1971 (art. 17, da Lei estadual nº 15.075, de 05/04/2004). 

4.3 Caso o licitante não possua o Certificado de Registro Cadastral exigido no 

subitem 4.1.1, poderá apresentar, em substituição ao mesmo, os 

documentos enumerados nos arts. 28, 29, 30 e 31 da Lei federal nº 

8.666/93, acrescidos dos documentos exigidos pelos subitens 4.1.5 a 4.1.9 

e, se for o caso, também do exigido no subitem 4.2 deste Edital, a saber: 
 

4.3.1 Relativos à Habilitação Jurídica: 

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 

individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alterações 

posteriores ou instrumento consolidado, devidamente registrado na 

Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias ou 

cooperativas e, no caso de sociedade de ações, acompanhado de 

documentos de eleição ou designação de seus administradores; 

c) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas 

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de 



prova da diretoria em exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

4.3.2 Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (tributos administrados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Dívida Ativa da União), 

mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou Certidão 

Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, conforme legislação própria; 

d) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

e) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, ou outra equivalente na forma da lei; 

f) Certificado de Situação Regular perante o Sistema de Seguridade Social 

– INSS. 

g) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), conforme legislação própria. 

h) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 

1943. 

4.3.2.1 A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deverá ser 

efetuada mediante a apresentação das competentes certidões 

negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativas. 

 

4.3.3 Relativos à Qualificação Técnica: 

Os documentos a serem apresentados para fins de qualificação técnica 

encontram-se relacionados nos subitens 4.1.5 a 4.1.8 deste Edital. 
 

4.3.4 Relativos à Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, registrados na Junta Comercial ou órgão equivalente na forma da 

legislação vigente, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 

comprovem a boa situação financeira da licitante, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta. 

b) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida por 

cartório distribuidor da comarca da sede da empresa licitante a, no 

máximo, 60 (sessenta) dias úteis antes da data prevista no subitem 1.1 

deste Edital para a entrega dos envelopes. 

4.3.4.1 Para o caso de apresentação do balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis transmitidos via SPED (Sistema Público 

de Escrituração Digital), o prazo será o mesmo previsto no art. 

1.078 do Código Civil (Lei federal nº 10.406/2002), ou seja, 30 de 

abril do ano subsequente ao término do exercício social. 

4.3.4.2 Entende-se por “apresentados na forma da lei” o Balanço 

Patrimonial e Demonstrações Contábeis apresentados na forma do 

artigo 1179 e seguintes do Código Civil/2002, devidamente 

datados e assinados pelo responsável da empresa e por 

profissional de contabilidade habilitado e devidamente registrado 

no Conselho Regional de Contabilidade. 

4.3.4.3 O Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis deverão ser 

apresentados em cópias autenticadas das folhas do Livro Diário 
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onde os mesmos se encontram transcritos, acompanhados de 

cópia autenticada dos Termos de Abertura e Encerramento dos 

respectivos livros, ou por publicações em jornais de grande 

circulação ou diário oficial, quando se tratar de Sociedade 

Anônima. 

4.3.4.4 A comprovação de boa situação financeira da empresa licitante 

será baseada também na obtenção de índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes 

da aplicação das fórmulas: 

 

LG = ___Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo_ 

                Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

SG = _________Ativo Total____________________ 

     Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 

LC = ________Ativo Circulante___________ 

               Passivo Circulante 

 

4.3.4.5 As empresas optantes pelo Simples Nacional (Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 

pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte) deverão 

apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 

último exercício social, em face da exigência do inciso I do art. 31 

da Lei federal nº 8.666/93. 

4.3.4.6 As empresas com menos de um ano de existência deverão 

apresentar o “Balanço de Abertura”, para atendimento da 

exigência do inciso I do art. 31 da Lei federal n. 8.666/93. 

4.3.4.7 A empresa licitante que apresentar em seu balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis resultado igual ou menor do que 1 (um) 

em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral 

(SG) ou Liquidez Corrente (LC) deverá comprovar que possui 

patrimônio líquido correspondente a R$ 30.094,99 (trinta mil, 

noventa e quatro reais e noventa e nove centavos). 

4.4 Os documentos mencionados no subitem 4.3 deste Edital deverão ser apresentados 

em envelope fechado, identificado como “ENVELOPE Nº 1 – 

DOCUMENTAÇÃO/HABILITAÇÃO PRELIMINAR”, contendo em sua parte externa os 

seguintes dizeres: 
 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2011020.044/2017 

 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO PRELIMINAR 

 

OBJETO:  Contratação de empresa especializada de engenharia para a prestação de serviços 

de execução de obra para ampliação e adequação dos Cômodos de Resíduos e 

adequação do Setor de Marcenaria, ambos do Hospital Governador Israel Pinheiro 

do IPSEMG. 

ENTREGA DESTE ENVELOPE: Até o dia 25/04/2018. 

INÍCIO DA SESSÃO DE ABERTURA: Às 09:00 (nove) horas do dia 03/05/2018. 

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE: ________________________________________  

Nº DO CNPJ: _____________________________________ 
 

 



4.4.1 O envelope de que trata o subitem 4.4 deverá ser protocolizado no Protocolo 

Geral do Hospital Governador Israel Pinheiro – HGIP do IPSEMG, localizado 

no endereço indicado no subitem 1.1 deste Edital, juntamente com o 

envelope da Proposta de Preço (Envelope nº 2), até o terceiro dia útil anterior 

à data do recebimento das propostas, ou seja, até 25/04/2018, conforme 

estabelece o art. 22, § 2º, da Lei federal nº 8.666/93. 

4.4.1.1 Será impedido de participar desta licitação, pela Comissão 

Permanente de Licitação, o licitante que não cumprir o prazo 

referido no subitem 4.4.1. 

4.5 Os documentos de que tratam os subitens 4.1, 4.2 e 4.3 poderão ser apresentados 

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

ou em cópia simples acompanhada do respectivo original para ser autenticada por 

servidor membro da Comissão Permanente de Licitação, no ato da abertura desta 

licitação, no momento da análise dos documentos de habilitação, ou, ainda, em 

publicação feita em veículo de Imprensa Oficial, em original, em cópia autenticada 

por cartório competente, ou em cópia simples acompanhada do original. 

4.5.1 No caso de requerimento de habilitação preliminar, a documentação que 

substitui o CRC, relacionada no subitem 4.3 deste Edital, deverá ser 

apresentada em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por 

cartório competente, observando o prazo previsto no subitem 4.4.1 deste 

instrumento convocatório. 

4.6 Os documentos que contiverem prazo de validade deverão estar em vigor na data 

fixada no subitem 1.2 deste Edital para realização da sessão de abertura da presente 

licitação. 

4.7 Se a empresa licitante for estabelecimento matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome da matriz e de acordo com o seu CNPJ. 

4.8 Se a empresa licitante for estabelecimento filial, todos os documentos deverão estar 

em nome da filial e de acordo com o seu CNPJ, exceto aqueles documentos que, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

4.9 Não será aceito protocolo de entrega ou de solicitação de documento em substituição 

a documento exigido no presente Edital e seus Anexos. 

4.10 É facultado à Comissão Permanente de Licitação verificar informações e obter 

documentos que constem de sítios eletrônicos de órgãos e entidades das esferas 

municipal, estadual e federal, emissores de certidões, devendo tais documentos ser 

juntados aos autos do processo licitatório respectivo. 

4.11 Em caso de dúvida quanto à autenticidade de documento apresentado pelo licitante, 

a Comissão Permanente de Licitação abrirá, mediante comunicação formal ao 

licitante, prazo de 2 (dois) dias úteis para a apresentação do documento original. 
 

5 DO CREDENCIAMENTO DO PREPOSTO 
 

5.1 Somente o representante devidamente credenciado pela empresa licitante, o qual 

deverá identificar-se perante a Comissão Permanente de Licitação, poderá fazer 

manifestação oral ou escrita na(s) sessão(ões) de abertura dos envelopes contendo 

os documentos de habilitação e as propostas de preços, rubricar documentação e 

propostas de licitantes e assinar as atas da CPL. 

5.2 O credenciamento do preposto da empresa licitante poderá ser feito mediante 

apresentação de um dos seguintes documentos: 

5.2.1 carta de credenciamento, conforme modelo constante no Anexo VI deste 

Edital; 

5.2.2 procuração pública ou particular (mandato com poderes específicos para 

representar a licitante em todos os atos e reuniões relativos à licitação 

Tomada de Preços nº 2011020.044/2017, rubricar propostas e documentos, 

assinar atas, recorrer de todas as fases da presente licitação, apresentar 

impugnações a recursos e renunciar ao direito de recurso); 

5.2.3 Estatuto ou Contrato Social em vigor e ato de designação do administrador, 

se for o caso, se o licitante se fizer representar por sócio ou pessoa designada 

para administração da sociedade, no qual deverão estar expressos seus 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura. 

5.3 Na hipótese prevista no subitem 5.2.1 e em caso de credenciamento por meio de 
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procuração particular, deverá ser apresentado documento que comprove a 

capacidade do signatário para a outorga. 

5.4 Os documentos a que se refere o subitem 5.2 deverão ser apresentados à Comissão 

Permanente de Licitação no início dos trabalhos da sessão de abertura da presente 

licitação, FORA DE QUALQUER ENVELOPE, em original ou cópia autenticada por 

cartório competente ou em cópia simples acompanhada do documento original para 

autenticação por membro da CPL. 

5.5 Não se credenciará mais de um preposto por empresa licitante, nem se admitirá a 

atuação do mesmo preposto ou representante legal para duas ou mais empresas 

licitantes. 
 

6 DA HABILITAÇÃO 

 

6.1 Na sessão inicial serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo a 

documentação dos licitantes (Envelope nº 1), a qual será examinada para julgamento 

da habilitação. 

6.2 Será inabilitado pela Comissão Permanente de Licitação o licitante que deixar de 

apresentar os documentos exigidos nos subitens 4.1, 4.2 ou 4.3, conforme o caso, 

ou que os apresentar em desacordo com o presente ato convocatório. 

6.3 Previamente à decisão relativa à habilitação dos licitantes, deverá ser consultado pela 

CPL o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 

Administração Pública Estadual – CAFIMP, conforme determina o art. 52, III, do 

Decreto estadual nº 45.902, de 27/01/12. 

6.3.1 O licitante inscrito no CAFIMP deverá ser inabilitado pela CPL (art. 52, II, do 

Decreto estadual nº 45.902/12). 

6.4 Ao licitante inabilitado será devolvido, de imediato, o Envelope nº 2 – Proposta de 

Preço, inviolado, mediante recibo, desde que não tenha apresentado recurso ou então 

após sua denegação. 

6.5 Na mesma sessão inicial, a seu critério exclusivo, a Comissão Permanente de 

Licitação poderá: 

6.5.1 apreciar a documentação de habilitação dos licitantes, oferecer seu 

julgamento à fase de habilitação e proclamar o resultado; 

6.5.2 passar à fase seguinte da licitação e abrir os envelopes contendo as 

propostas de preços (Envelope nº 2) dos licitantes julgados habilitados, 

ressalvado o disposto no subitem 6.4; 

6.5.3 suspender a sessão e convocar os licitantes para se apresentarem em outro 

horário, data e local para continuação dos trabalhos. 

6.6 Havendo manifestação por parte de qualquer licitante no sentido de apresentar 

recurso, a sessão será suspensa, sendo consignado em ata a referida manifestação. 

Nesta hipótese, a Comissão Permanente de Licitação designará nova data de abertura 

das propostas, observando o prazo de julgamento do recurso interposto. 

6.7 Será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura desta licitação, que será 

assinada por todos os representantes credenciados dos licitantes presentes e pelos 

membros da Comissão Permanente de Licitação. 

6.8 A documentação apresentada, bem como os envelopes contendo as propostas ao 

certame, serão rubricados por todos os representantes dos licitantes presentes e 

pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

6.9 A inabilitação do licitante importa em preclusão do seu direito de participar das fases 

subsequentes desta licitação. 

6.10 Após a fase de habilitação não haverá desistência de proposta, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente devidamente justificado pelo licitante e aceito pela 

Comissão Permanente de Licitação. 

6.11 Quando todos os licitantes forem inabilitados, a Comissão Permanente de Licitação 

poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação 

escoimada das causas motivadoras de sua rejeição. 
 



7 DA PROPOSTA (Envelope nº 2) 
 

7.1 A proposta será apresentada em original, que fará parte integrante do respectivo 

processo licitatório, datilografada ou digitada, redigida em língua portuguesa (salvo 

expressão técnica de uso corrente em outra língua), sem emenda, rasura ou borrão, 

acréscimo ou entrelinha, rubricada em todas as suas páginas e assinada na última 

pelo representante legal da empresa licitante, devendo conter: 

7.1.1 nome, endereço, número do CNPJ, assinatura do representante legal da 

empresa licitante e data de abertura da licitação, prevista neste Edital; 

7.1.2 percentual de desconto ofertado pela licitante, em algarismos, com duas 

casas decimais, e por extenso, que incidirá sobre o valor global da Planilha 

de Orçamento que integra o Projeto Básico – Anexo I deste Edital; 

7.1.3 prazo de validade da proposta, em algarismos e por extenso, não inferior a 

60 (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura desta licitação; 

7.1.4 prazo de execução dos serviços, em algarismos e por extenso, não superior 

a 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de  

publicação do extrato do contrato decorrente desta licitação na Imprensa 

Oficial.  

7.1.5 prazo de garantia dos serviços não inferior a 12 (doze) meses, contados a 

partir da data de emissão, pelo IPSEMG, do Termo de Recebimento Definitivo 

da obra; 

7.1.6 planilha de orçamento contendo a descrição dos serviços, materiais e 

respectivas marcas e origem (nacional ou estrangeira), quantitativos, preços 

unitários e globais. 

7.1.6.1 Os preços unitários e globais de cada item, a que se refere o 

subitem 7.1.6, deverão ser apresentados em moeda corrente 

nacional (R$),  com duas casas depois da vírgula, e o valor global 

da proposta expresso algarismos e por extenso. 

7.1.6.2 Caso constate erro no cálculo do valor cotado, a Comissão 

Permanente de Licitação providenciará a sua correção e registrará 

tal ocorrência em ata. Para a correção do cálculo deverá ser 

considerado o valor unitário indicado na planilha de orçamento 

apresentada junto com a proposta comercial; e, caso haja 

divergência entre os valores expressos em algarismos e por 

extenso, deverá prevalecer este último; 

7.1.7 planilha contendo a composição analítica do BDI ofertado, devendo ser 

utilizado o modelo “Demonstrativo do BDI – Sem Desoneração” encontrado 

no site da SETOP (www.transportes.mg.gov.br);  

7.1.8 nome do responsável técnico pelos serviços e do representante legal da 

empresa licitante; 

7.1.9 cronograma físico-financeiro para execução da obra, observando o disposto 

no subitem 7.1.4 deste Edital; 

7.1.10 oferta firme e precisa, sem alternativa de valores ou de qualquer outra 

condição que, quando analisada, suscite dúvida que induza o julgamento a 

levar a mais de um resultado; 

7.1.11 indicação do representante legal da empresa licitante apto a assinar o 

contrato decorrente da homologação  desta licitação (nome, nacionalidade, 

profissão, estado civil, CPF, carteira de identidade, residência e domicílio), 

mediante declaração, sob as penas da lei, de que a indicação é verdadeira e 

que a licitante está apta a comprovar a habilitação legal do representante 

legal indicado. 

7.1.11.1 A comprovação de que o representante legal indicado possui 

poderes para firmar compromisso pela empresa deverá ser feita 

pelo licitante adjudicatário, junto à Gerência de Gestão de 

Contratos do IPSEMG, previamente à assinatura do contrato, 

mediante apresentação da procuração em vigor ou, quando se 

tratar de sócio-diretor, do contrato social e de sua última alteração, 

se houver, na forma do disposto no subitem 4.6 deste Edital. 

7.2 Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, 

financeiros e trabalhistas, taxas, despesas com salários, transporte, alimentação e 

hospedagem de pessoal, fornecimento de materiais e frete até o destino, seguros e 

http://www.transportes.mg.gov.br/
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quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação dos serviços 

objetos da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da 

contratada, não cabendo ao IPSEMG responsabilidades por problemas advindos de 

riscos, de acidentes e de violação às normas de segurança do trabalho. 

7.3 A proposta não poderá impor condições, nem será considerada qualquer oferta de 

preço ou vantagem baseada nas propostas apresentadas pelos demais licitantes. 

7.4 A oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos não poderá ser 

considerada para fins de classificação das propostas, cabendo, entretanto, a sua 

análise pela Comissão Permanente de Licitação, nos limites deste ato convocatório. 

 

8 DO TIPO DA LICITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

 

8.1 O tipo da presente licitação é o de MENOR PREÇO (art. 45, § 1º, inciso I, da Lei 

federal nº 8.666/93), levando-se em consideração, para escolha da proposta mais 

vantajosa para a Administração, o maior percentual de desconto ofertado sobre o 

valor global dos materiais a serem fornecidos e serviços a serem executados, que 

constituem o seu objeto, indicado na Planilha de Orçamento que integra o Projeto 

Básico – Anexo I deste Edital. 

8.2 No dia e horário a serem definidos pela Comissão Permanente de Licitação, será 

realizada a sessão pública de abertura dos envelopes contendo as propostas de 

preços (Envelope nº 2) dos licitantes julgados habilitados, lavrando-se ata 

circunstanciada de sua realização, a ser assinada pelos membros da CPL e pelos 

representantes credenciados pelas empresas proponentes. 

8.3 O julgamento das propostas será objetivo e processado através da verificação da 

conformidade de cada proposta com os requisitos deste Edital e seus Anexos e, 

conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão oficial 

competente, promovendo a Comissão Permanente de Licitação a desclassificação das 

propostas desconformes ou incompatíveis com o presente instrumento convocatório. 

8.3.1 Os preços unitários adotados na Planilha de Orçamento que integra o Projeto 

Básico – Anexo I deste Edital foram obtidos da Planilha Referencial de Preços 

da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP, disponível 

no site www.transportes.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-

precos-setop (Região Central - Planilha Sem Desoneração). 

8.4 Para averiguação da exequibilidade dos preços propostos pelos licitantes será 

observado o disposto no art. 48, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93, utilizando-se o 

seguinte critério: 

a) divide-se pela metade (50%) o preço global estimado pelo IPSEMG, constante na 

Planilha de Orçamento que integra o Projeto Básico - Anexo I deste Edital; 

b) verifica-se quais as propostas classificadas se situam acima dos 50% (cinquenta 

por cento) do preço global estimado pelo IPSEMG; 

c) propostas com valores inferiores aos 50% (cinquenta por cento) ficam em 

separado; 

d) elabora-se a média aritmética das propostas superiores a 50% (cinquenta por 

cento) do valor estimado pelo IPSEMG, constante na Planilha de Orçamento do 

Projeto Básico - Anexo I do Edital, obtendo-se o resultado “A”; 

e) compara-se o resultado A” com o valor “B”, que é representado pelo valor global 

estimado pelo IPSEMG para a contratação (Planilha de Orçamento do Anexo I do 

Edital), verificando-se qual é o menor, se “A” ou “B”; 

f) definido o menor valor (“A” ou “B”), extrai-se dele o percentual de 70% (setenta 

por cento). O valor encontrado será o limite mínimo para a exequibilidade das 

propostas comerciais apresentadas, e aquelas com valor abaixo desse limite 

mínimo (70%) serão desclassificadas pela CPL como inexequíveis. 

8.5 Por se tratar de licitação do tipo menor preço, a classificação dos licitantes dar-se-á 

pela ordem crescente dos preços propostos, prevalecendo, no caso de empate, o 

disposto no subitem 8.6 deste Edital. 

8.6 Ocorrendo empate entre duas ou mais propostas, em absoluta igualdade de 

http://www.transportes.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-setop
http://www.transportes.mg.gov.br/municipio/consulta-a-planilha-de-precos-setop


condições, à vista dos critérios e fatores de julgamento estabelecidos neste Edital, e 

após obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei federal nº 8.666/93, a 

classificação se fará por meio de sorteio, em ato público, a ser realizado pela 

Comissão Permanente de Licitação em local, data e horário previamente comunicados 

aos interessados. Tal ato, para o qual todos os licitantes serão convocados, na forma 

da lei, será realizado pela Comissão Permanente de Licitação com ou sem a presença 

dos  interessados. 

8.7 Objetivando cumprir o direito de preferência previsto no art. 44 da Lei Complementar 

federal nº 123/06, a Comissão Permanente de Licitação verificará se o licitante que 

apresentou a proposta classificada de menor preço para o objeto desta licitação é 

microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas no art. 3º da referida 

Lei Complementar. Tendo a CPL constatado que o autor da proposta classificada de 

menor preço para o objeto desta licitação não é microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá adotar os seguintes procedimentos: 

a) verificará se há, dentre os licitantes cujas propostas foram classificadas, 

microempresas e empresas de pequeno porte detentoras de propostas de valores 

iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao preço do licitante que apresentou 

a proposta  de menor preço para o objeto desta licitação; 

b) convocará, por escrito, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 

classificada para que apresente, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados 

do recebimento da convocação feita pela CPL, sob pena de preclusão, proposta 

contendo preço inferior àquele do proponente que apresentou a proposta 

classificada de menor preço para o objeto desta licitação; 

c) convocará as demais empresas que porventura se enquadrem na hipótese prevista 

na alínea “a”, acima, observada a ordem classificatória, para que exerçam o 

mesmo direito concedido à microempresa ou à empresa de pequeno porte mais 

bem classificada, caso não ocorra a contratação desta. 

8.8 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte, que se encontrem no intervalo de 10% (dez por cento) 

estabelecido na alínea “a” do subitem 8.7, será realizado sorteio entre elas, pela 

Comissão Permanente de Licitação, em ato público, na forma da lei, para que se 

identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor proposta. 

8.9 Somente se aplicará o direito de preferência previsto no subitem 8.7 quando a melhor 

oferta inicial válida não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

8.10 A Comissão Permanente de Licitação desclassificará a proposta que: 

a) não estiver assinada pelo representante legal da empresa licitante; 

b) não atender às exigências do presente Edital e seus Anexos; 

c) apresentar cotação de opção de materiais ou serviços (proposta alternativa); 

d) contiver preços excessivos ou comprovadamente inexequíveis, observadas as 

disposições contidas nos arts. 44, § 3º, e 48, inciso II, todos da Lei federal nº 

8.666/93. 

8.11 No julgamento das propostas a Comissão Permanente de Licitação, sob pena de 

nulidade, observará estritamente as prescrições da Lei federal nº 8.666/93 (com suas 

modificações) e, principalmente, o tipo de licitação e o critério de julgamento 

estabelecidos neste Edital. 

8.12 Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de 

Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação 

de outras escoimadas das causas ensejadoras de sua rejeição, mencionadas nas 

alienas “a” a “d” do subitem 8.10. 

8.13 Em nenhum caso, sob pena de responsabilidade, serão objeto de reformulação os 

fatores e critérios de julgamento previstos neste Edital. 

8.14 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, pela microempresa 

ou empresa de pequeno porte declarada vencedora, será assegurado pela Comissão 

Permanente de Licitação o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial 

corresponderá à data de publicação, no Diário Oficial “Minas Gerais”, do resultado do 

julgamento das propostas apresentadas à presente licitação. 

8.15 O prazo referido no subitem anterior poderá ser prorrogado por igual período, a 

critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de negativa, conforme previsto no art. 43, § 1.º, da Lei Complementar federal 
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nº 123/06. 

8.16 Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 8.14, a microempresa ou empresa de 

pequeno porte declarada vencedora será comunicada por escrito, pela Comissão 

Permanente de Licitação, para que providencie a regularização de sua documentação 

fiscal e a apresente à referida Comissão, no prazo estabelecido. 

8.17 A não regularização da documentação fiscal, no prazo previsto no subitem 8.14, 

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93 e no item 17 deste Edital, sendo facultado à 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

assinatura do contrato ou para retirar a nota de empenho ou documento equivalente, 

ou revogar a presente licitação, conforme estabelecido no art. 43, § 2.º, da Lei 

Complementar federal nº 123/06. 

8.18 A Comissão Permanente de Licitação, após haver procedido à classificação e 

julgamento das propostas apresentadas nesta licitação, e à publicação do resultado, 

na forma da lei, submeterá a Ata de Julgamento à decisão da autoridade competente 

do IPSEMG. 

8.19 Decorridos 60 (sessenta) dias da entrega das propostas, sem convocação para a 

contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 

9 DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

9.1 A empresa contratada deverá realizar os fornecimentos de materiais e executar os 

serviços descritos no Projeto Básico – Anexo I deste Edital em rigorosa observância 

às disposições nele contidas, na Especificação de Materiais e Serviços, no projeto 

arquitetônico, na legislação e normas pertinentes da ABNT e nas recomendações dos 

fabricantes dos materiais especificados. Em função destas recomendações, o IPSEMG 

não aceitará alegações da empresa contratada referentes a desconhecimento, 

incompreensão, dúvida ou esquecimento de quaisquer informações indispensáveis à 

execução da obra objeto desta licitação. 

9.2 Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) 

dias corridos, contados a partir da data de publicação do extrato do contrato 

decorrente desta licitação no Diário Oficial “Minas Gerais”. Entretanto, não havendo 

a entrega do objeto do contrato no prazo estipulado, o ajuste poderá ser prorrogado, 

na forma da lei, a critério do contratante, até que seja cumprido em sua 

integralidade, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

9.3 Caberá à fiscalização do IPSEMG o direito de rejeitar qualquer material colocado na 

obra em desacordo com o Projeto Básico (Anexo I deste Edital) e suas especificações 

ou que apresente falhas ou defeitos. Além disso, em caso de dúvidas, poderá 

submetê-los a testes próprios ditados pelas normas mencionadas no subitem 9.1, às 

expensas da contratada. 

9.4 Todos os serviços deverão ser executados por pessoal especializado, recrutado, 

contratado e mantido pela empresa contratada, podendo a fiscalização do IPSEMG 

rejeitar serviços mal executados, sem que isto resulte em indenização ou justificativa 

para atraso na execução da obra. 

 

10 DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 

10.1 O objeto desta licitação será recebido: 

a) provisoriamente, por engenheiro(s) do Departamento de Gestão de Bens e 

Serviços – DEGBS do IPSEMG, para posterior comprovação da conformidade dos 

materiais fornecidos e serviços executados com a exata especificação constante 

neste Edital e seus Anexos e na proposta comercial apresentada pela contratada; 

b) definitivamente, pelo responsável pelo Departamento de Gestão de Bens e 

Serviços – DEGBS do IPSEMG, após a comprovação da qualidade dos materiais 

fornecidos e dos serviços executados, e de sua consequente aceitação, observado 

o disposto na alínea anterior (“a”). 



10.2 O IPSEMG rejeitará, no todo ou em parte, os serviços prestados ou materiais 

fornecidos em desacordo com este Edital e seus Anexos. 

10.3 Ainda que recebidos em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a 

responsabilidade da contratada pela qualidade, perfeição e segurança dos serviços 

prestados e materiais fornecidos ao IPSEMG. 

 

11 DAS MEDIÇÕES, DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO 

 

11.1 As medições dos serviços e materiais fornecidos pela contratada serão mensais. Em 

cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços executados, a 

contratada deverá apresentar as notas fiscais de aquisição dos produtos e 

subprodutos de madeira utilizados na obra e, no caso de madeira de origem nativa, 

acompanhadas dos documentos relacionados no art. 5º, II, do Decreto estadual nº 

44.903, de 24/09/08, sob pena de aplicação do disposto no art. 46 da Lei federal nº 

9.605, de 12/02/98. 

11.2 Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após 

as medições mensais realizadas por engenheiro(s) do Departamento de Gestão de 

Bens e Serviços – DEGBS do IPSEMG, as quais observarão os quantitativos da 

planilha de preços e o cronograma físico-financeiro elaborado pela contratada, que 

constituem partes integrantes de sua proposta comercial apresentada nesta licitação. 

11.3 A liberação da última parcela devida à contratada ficará condicionada à conclusão da 

obra, ao recebimento definitivo e aceitação dos serviços contratados, pelo 

responsável pelo Departamento de Gestão de Bens e Serviços – DEGBS do IPSEMG. 

11.4 A(s) nota(s) fiscal(is), que será(ão) emitida(s) somente após a liberação das 

medições e autorização da fiscalização do DEGBS/IPSEMG, deverá(ão) ser 

apresentada(s) pela contratada acompanhada(s) da Certidão Negativa de Débito 

(CND) perante o INSS e do Certificado de Regularidade do FGTS, em vigor, de modo 

a comprovar a sua regularidade com o sistema de seguridade social (INSS) e com o 

FGTS, conforme determinam o art. 195, § 3.º, da Constituição Federal e o art. 55, 

inciso XIII, da Lei federal nº 8.666/93. 

11.5 A inadimplência da contratada relativa a encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais não transfere para o IPSEMG a responsabilidade por seu 

pagamento e não pode onerar o objeto do contrato decorrente desta licitação. 

11.6 A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) deverá(ão) ser emitida(s) em real(R$). 

11.7 A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) será(ão) devolvida(s) à contratada, para as 

necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-

se o prazo estabelecido no subitem 11.2 a partir da data de sua reapresentação ao 

IPSEMG, devidamente corrigida(s). 

11.8 A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pelo IPSEMG em hipótese alguma 

servirá de pretexto para que a empresa contratada suspenda a prestação dos 

serviços objetos desta licitação. 

11.9 A validação/emissão de Notas Fiscais referentes ao objeto desta licitação, inclusive 

aquelas emitidas eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo de Fatura 

Eletrônica - eFatura, disponibilizado no Sistema Integrado de Administração  de 

Materiais e Serviços - SIAD, disponível no sítio  www.compras.mg.gov.br. 

11.10 Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração Pública 

Estadual, o pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as 

datas do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pró-rata 

tempore” do INPC, ou outro índice que venha a substituí-lo, conforme a legislação 

vigente. 

 

12 DOS PREÇOS 

 

12.1 Os preços apresentados nas propostas dos licitantes, na data da abertura desta 

licitação, serão fixos e irreajustáveis, considerando que a prestação dos serviços que 

constituem o seu objeto ocorrerá em prazo inferior a 12 (doze) meses. 

13 DO CONTRATO 
 

13.1 A contratação dos serviços objetos da presente licitação será formalizada mediante 

contrato, a ser assinado pelas partes, cuja minuta encontra-se no Anexo III deste 
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Edital, devendo ser observadas as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21/06/93 

(com suas alterações). 

13.2 O IPSEMG providenciará, por sua conta, a publicação do extrato do contrato no órgão 

oficial  "Minas Gerais", como condição indispensável para sua eficácia, até o quinto 

dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias 

daquela data. 

13.3 O licitante adjudicatário terá o prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do recebimento 

da convocação do IPSEMG, para assinatura do contrato, sob pena de decair do direito 

à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei federal nº 

8.666/93. 

13.4 É facultado ao IPSEMG, quando o convocado não assinar o termo de contrato, no 

prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 

primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao preço, ou revogar a licitação, 

independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93. 

13.5 A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, 

impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 

desconstituir os já produzidos. 

13.6 A nulidade não exonera o IPSEMG do dever de indenizar a contratada pelo que esta 

houver executado até a data em que ela for declarada, e por outros prejuízos 

regularmente comprovados contanto que não lhe sejam imputáveis, promovendo-se 

a responsabilidade do servidor que lhe deu causa. 

13.7 São vedadas a sub-contratação total ou parcial do objeto da presente licitação, a 

associação da contratada com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, a 

fusão, cisão ou incorporação, salvo prévia e expressa autorização do IPSEMG, e desde 

que não afete a boa execução do contrato. 

 

14 DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

14.1 O contrato decorrente da homologação desta licitação deverá ser executado 

fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 

federal nº 8.666/93, respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

14.2 A contratada é responsável pelos danos causados direta ou indiretamente ao IPSEMG 

ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 

pelo IPSEMG. 

14.3 A contratada é responsável pelos encargos acidentários, trabalhistas, sociais, 

previdenciários, fiscais, comerciais e seguros resultantes da execução do contrato. O 

IPSEMG poderá, a qualquer tempo, exigir a comprovação da quitação, de tais 

encargos, como condição de pagamento dos créditos da contratada. 

14.4 A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato decorrente desta 

licitação ficarão a cargo de engenheiro(s) designado(s) pela Coordenação do 

Departamento de Gestão de Bens e Serviços – DEGBS do IPSEMG, que 

acompanhará(ão) e verificará(ão) a sua perfeita execução até o recebimento 

definitivo do objeto. 

14.5 Fica obrigada a contratada a manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas por ocasião desta licitação. 

 

15 DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

15.1 O contrato decorrente da presente licitação poderá ser alterado unilateralmente pelo 

IPSEMG, ou por acordo das partes, nos casos e condições previstos no art. 65 da Lei 

federal nº 8.666/93, mediante termo aditivo. 

15.2 A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 



acréscimos ou reduções no objeto do contrato, que se fizerem necessários, por 

necessidade ou conveniência administrativa devidamente justificada, a critério 

exclusivo do IPSEMG, observados os limites fixados na Lei federal nº 8.666/93. 

 

16 DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

16.1 Pela inexecução total ou parcial do contrato decorrente desta licitação poderá haver 

a sua rescisão em qualquer tempo, determinada por ato unilateral e escrito do 

contratante, nos casos enumerados na Lei federal nº 8.666/93, assegurando-se o 

contraditório e ampla defesa da contratada, na forma da lei. 

16.2 Poderá haver a rescisão unilateral do contrato, mediante simples aviso extrajudicial, 

com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, reduzida a termo no processo, 

precedida de autorização escrita e fundamentada do Presidente do IPSEMG, desde 

que haja conveniência administrativa e relevante interesse público. 

16.3 Poderá haver a rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, precedida 

de autorização escrita e fundamentada do Presidente do IPSEMG, desde que haja 

conveniência administrativa. 
 

17 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

17.1 A recusa injustificada do licitante adjudicatário em assinar o contrato decorrente 

desta licitação caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas perante 

o IPSEMG, sujeitando-o às penalidades previstas neste instrumento convocatório.  

17.2 O disposto no subitem anterior não se aplica aos licitantes convocados nos termos 

do art. 64, § 2º, da Lei federal nº 8.666/93, que não assinarem o contrato nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo 

e preço. 

17.3 A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.14, ou a 

recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou 

instrumento equivalente, no prazo previsto no subitem 13.3 deste Edital, 

caracterizarão o descumprimento total da obrigação assumida perante o IPSEMG, 

sujeitando o licitante adjudicatário à multa administrativa correspondente a 20% 

(vinte por cento) do valor total que lhe tiver sido adjudicado pela Administração, na 

forma do disposto nos artigos 81 e 87, II, da Lei federal nº 8.666/93, sem prejuízo 

das demais sanções legais cabíveis. 

17.4 Em caso de inadimplência total ou parcial do objeto do presente Edital, garantida a 

prévia defesa, a contratada estará sujeita às penalidades previstas nos arts. 86, 87 

e 88 da Lei federal nº 8.666/93. 

17.5 As penalidades serão, em cada caso, graduadas pela Administração, de acordo com 

a gravidade da infração, observados os seguintes limites máximos fixados pelo 

Decreto estadual nº 45.902/12: 

a) advertência – a ser feita por meio de comunicação formal, à contratada, sobre o 

descumprimento do contrato ou outras obrigações assumidas perante o IPSEMG, 

e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

b) multa administrativa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º 

(trigésimo) dia de atraso na execução do contrato, incidentes sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado; 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra 

não realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto 

com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, 

ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

d) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a critério da autoridade 

competente, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízo para a 

Administração; 

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

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

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na 

alínea “d” deste subitem. 
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17.6 As sanções previstas nas alíneas “a”, “d” e “e” do subitem anterior poderão ser 

aplicadas cumulativamente com as penas de multa previstas nas alíneas “b”  e  “c” 

e no subitem 17.3, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo 

prazo de defesa é de 10 (dez) dias da abertura de vista, a ser aplicada na forma 

estabelecida no art. 87, § 3º da Lei federal nº 8.666/93. 

17.7 As penalidades serão obrigatoriamente, registradas no Cadastro Geral de 

Fornecedores do Estado – CAGEF e, no caso de suspensão temporária de participação 

em licitação e impedimento de contratar com a Administração, o licitante será 

descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 

no contrato, e das demais cominações legais, sendo seu nome inscrito no Cadastro 

de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública 

Estadual – CAFIMP, gerido pela Controladoria-Geral do Estado – CGE. 

 

18 DOS RECURSOS 

 

18.1 Das decisões relacionadas com esta licitação caberá recurso no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos seguintes casos: 

18.1.1 habilitação ou inabilitação do licitante; 

18.1.2 julgamento das propostas; 

18.1.3 anulação ou revogação da licitação; 

18.1.4 rescisão do contrato, a que se refere o inc. I do art. 79 da Lei federal nº 

8.666/93; 

18.1.5 aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa 

administrativa, previstas no item 17 deste Edital. 

18.2 A intimação dos atos referidos nos subitens 18.1.1 a 18.1.5 será feita mediante 

publicação na Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos nos subitens 18.1.1 e 

18.1.2, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, 

quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

18.3 Para interposição de recurso deverão ser atendidas as seguintes exigências: 

a) fundamentar o alegado e, se for o caso, juntar as provas que se fizerem 

necessárias; 

b) ser a peça recursal assinada por sócio, pessoa designada para a administração 

da sociedade, ou procurador, e vir acompanhada de estatuto ou contrato social 

e suas posteriores alterações, se houver; do ato de designação do administrador, 

ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes 

específicos para recorrer de todas as fases da presente licitação), conforme o 

caso, na forma do subitem 4.5. Caso a procuração não seja pública, será 

necessário o reconhecimento, por cartório competente, da firma de seu 

subscritor, que deverá ter poderes para outorgá-la;  

c) protocolizar no Protocolo Geral do Hospital Governador Israel Pinheiro, sito na 

Alameda Ezequiel Dias nº 225 -  bairro Santa Efigênia, em dias úteis, no horário 

de 07:00 (sete) às 18:00 (dezoito) horas, dentro do prazo estabelecido pelo 

subitem 18.1, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação. 

18.4 Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação das partes 

(subitem 18.3, letra “b”), a Comissão Permanente de Licitação, nos casos dos 

recursos previstos nos subitens 18.1.1 e 18.1.2 deste Edital, marcará prazo razoável 

para ser sanado o defeito (artigo 76 CPC). 

18.5 Não sendo sanado o defeito, no prazo determinado pela Comissão Permanente de 

Licitação, o recurso não poderá ser conhecido por falta de legitimidade ativa do 

signatário ou desinteresse processual do recorrente. 

18.6 Os recursos previstos nos subitens 18.1.1 e 18.1.2 terão efeito suspensivo. No 

entanto, o Presidente do IPSEMG, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, poderá atribuir eficácia suspensiva aos demais recursos interpostos. 

18.7 Os recursos interpostos serão comunicados aos demais licitantes, que poderão 

impugná-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 



18.8 Os recursos previstos nos subitens 18.1.1 e 18.1.2 serão dirigidos ao Presidente do 

IPSEMG, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Se não o fizer deverá, 

nesse mesmo prazo, fazê-lo subir devidamente informado, com as impugnações dos 

demais licitantes, se houver, ao Presidente do IPSEMG para julgá-lo. Nesse caso a 

decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

18.8.1 Os recursos de que tratam os subitens 18.1.3 a 18.1.5 serão dirigidos à 

autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-los subir, devidamente informados, devendo, neste 

caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

18.9 Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou 

corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

18.10 Não será conhecido o recurso enviado pelo licitante por fax ou e-mail sem que seja 

apresentado o original na forma prevista na alínea “c” do subitem 18.3 e no prazo 

estabelecido no subitem 18.1 deste Edital. 

 

19 DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

19.1 A petição de impugnação a este ato convocatório será dirigida ao Presidente do 

IPSEMG, por intermédio da Gerência de Compras de Materiais e Serviços deste 

Instituto, devendo: 

19.1.1 ser observados, rigorosamente, os prazos estabelecidos nos subitens 19.2 e 

19.3 deste ato convocatório; 

19.1.2 ser a petição de impugnação protocolizada junto ao Protocolo do Hospital 

Governador Israel Pinheiro do IPSEMG, na Alameda Ezequiel Dias, nº 225 – 

bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte – MG. 

19.2 Prazo do CIDADÃO - Qualquer cidadão poderá impugnar o presente Edital, por 

irregularidade na aplicação da lei, devendo protocolizar o pedido até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, e o IPSEMG 

julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis. 

19.2.1 Considera-se cidadão a pessoa física que comprove a sua regularidade 

perante a Justiça Eleitoral, mediante apresentação de seu Título de Eleitor, 

que deverá ser anexado ao recurso (será aceita cópia reprográfica 

autenticada em cartório), observando-se, no entanto, o disposto ao final do 

art. 4º, da Lei federal nº 8.666/93. 

19.3 Prazo do LICITANTE - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data de abertura dos 

envelopes de habilitação, apontando falhas ou irregularidades que o viciariam. Nesta 

hipótese, tal comunicação não terá efeito de recurso de impugnação, não sendo seu 

mérito objeto de exame por parte do IPSEMG, em virtude de preclusão do direito do 

licitante. 

19.3.1 Considera-se licitante a pessoa jurídica que manifesta o seu interesse em 

participar da licitação, que será comprovado mediante a apresentação do 

“Comprovante de Retirada do Edital” junto ao sítio do IPSEMG 

(www.ipsemg.mg.gov.br) ou pelo protocolamento dos envelopes contendo 

os documentos (não impugnados, se for o caso) e a proposta de preço. 

19.3.2 A petição deverá ser firmada por sócio, proprietário ou dirigente da empresa 

licitante e vir acompanhada de estatuto ou contrato social e suas posteriores 

alterações, se houver, ou de procuração pública ou particular (mandato com 

poderes específicos para recorrer de todas as fases da presente licitação), a 

ser apresentado em cópia reprográfica autenticada por cartório competente. 

Caso a procuração não seja pública, será necessário o reconhecimento, por 

cartório competente, da firma de seu subscritor, que deverá ter poderes para 

outorgá-la. 

19.3.3 Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade de representação 

das partes (subitem 19.3.2), a Gerência de Compras de Materiais e Serviços 

marcará prazo razoável para ser sanado o defeito (artigo 76 CPC). 

http://www.ipsemg.mg.gov.br/
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19.3.4 Não sendo sanado o defeito no prazo determinado pela Gerência de Compras 

de Materiais e Serviços, a impugnação ao Edital não poderá ser conhecida 

por falta de legitimidade ativa do signatário ou desinteresse processual do 

impugnante. 

19.3.5 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de 

participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela 

pertinente. 

19.4 Não será conhecida a petição de impugnação enviada pelo interessado por fax ou e-

mail, sem que seja apresentado o original na forma prevista no subitem 19.1.2 e nos 

prazos estabelecidos, conforme o caso, pelos subitens 19.2 e 19.3 deste Edital. 

 

20 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

20.1 As despesas decorrentes da contratação dos serviços objetos desta licitação 

ocorrerão à conta dos recursos consignados, para o exercício de 2018, na dotação 

orçamentária nº 2011.10.122.71.4234.1.449051-3.0.50.1. 

  

21 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

20.2 É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à autoridade superior, em 

qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 

20.3 A anulação do procedimento licitatório, por motivo de ilegalidade, não exonera a 

Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado 

até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente 

comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a 

responsabilidade de quem lhe deu causa. 

20.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início, incluir-

se-á o do vencimento e considerar-se-ão os dias consecutivos. 

20.5 Só se iniciam e vencem os prazos referidos no subitem anterior em dia de expediente 

no IPSEMG. 

20.6 Todos os licitantes têm direito subjetivo à fiel observância do pertinente 

procedimento estabelecido na Lei federal nº 8.666/93, podendo qualquer cidadão 

acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou 

impedir a realização dos trabalhos em sessão pública. 

20.7 O licitante é responsável pela veracidade e legitimidade das informações e 

documentos apresentados em qualquer fase desta licitação, bem como pela 

manutenção do compromisso de executar o objeto deste Edital nas condições 

estabelecidas, dentro do prazo de validade das propostas. 

20.8 Não havendo expediente no IPSEMG ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização da sessão de abertura na data marcada, será ela transferida, 

automaticamente, para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local 

estabelecidos neste Edital, desde que não haja comunicação expressa, da Gerência 

de Compras de Materiais e Serviços ou da Comissão Permanente de Licitação, em 

contrário. 

20.9 As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não se comprometam o 

interesse público, a finalidade e a segurança do contrato a ser firmado. 

20.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento 

do proponente, podendo a Comissão Permanente de Licitação, no interesse da 

Administração, relevar as falhas e omissões meramente formais por ele cometidas, 

desde que: 

20.1.2 sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 

proposta;  

20.1.3 não comprometa a lisura e o caráter competitivo da licitação; 



20.1.4 possam ser sanadas as falhas no prazo fixado pela Comissão Permanente de 

Licitação, observado o disposto no subitem 21.1 deste Edital. 

20.11 Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições contidas na legislação constante 

no preâmbulo deste Edital. 

20.12 O foro de Belo Horizonte - MG será o único competente para dirimir e julgar todas e 

quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, renunciando-se a qualquer 

outro, por mais privilegiado que possa ser. 

 

Belo Horizonte, 11 de abril de 2018. 
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ANEXO I – PROJETO BÁSICO 

 

PROJETO BÁSICO 

 

01 - OBJETO 

 

Contratação de empresa de engenharia para a prestação de serviços de execução de obra 

para ampliação e adequação dos Cômodos de Resíduos do Hospital Governador 

Israel Pinheiro - HGIP e adequação do Setor de Marcenaria. 

 

02 - JUSTIFICATIVAS DA PROPOSTA 

 

2.1 - A contratação tem o objetivo ampliar e adequar a área física dos Cômodos de Resíduos 

do Hospital Governador Israel Pinheiro, em atendimento às normas e às exigências do Órgão 

fiscalizador e pareceres técnicos emitidos pelo mesmo perante o Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS do HGIP, que ainda está em processo de 

aprovação, uma vez que o quantitativo de resíduos gerado é maior do que o quantitativo 

que abrigo de armazenamento externo comporta.  

 

2.2 - A adequação da área física do Setor de Marcenaria é necessária para viabilizar o 

acréscimo de área dos Cômodos de Resíduos do Hospital Governador Israel Pinheiro, visto 

que parte da área, atualmente ocupada pela Marcenaria, será utilizada para a ampliação da 

área dos cômodos de resíduos. 

 

2.3 - O Hospital está em processo de renovação do Licenciamento Ambiental e a aprovação 

do PGRSS é condicionante para a liberação do mesmo.  

 

2.4 - Oferecer melhores condições de trabalho aos servidores envolvidos nas atividades de 

armazenamento e recolhimento dos resíduos gerados no HGIP.  

 

03 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

3.1 - A forma de prestação dos serviços contratados será de execução indireta, sob regime 

de empreitada por preço global, incluindo o fornecimento de materiais e de mão-de-obra. 

 

3.2 - Deverão ser observadas na prestação dos serviços todas as disposições contidas neste 

Projeto Básico, na legislação vigente e normas da ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas pertinentes ao assunto. Em função desta recomendação o IPSEMG não aceitará 

alegações da empresa contratada referentes a desconhecimento, incompreensão, dúvida ou 

esquecimento de qualquer informação indispensável à prestação dos serviços. 

 

3.3 - Não faz parte do objeto da presente contratação serviços de troca, conservação e 

modernização de equipamentos que constituam peças isoladas e que não estejam 

incorporadas à obra, inclusive elevadores. 

 

3.4 - Para a prestação dos serviços, o IPSEMG fornecerá à empresa Contratada a 

Especificação de Materiais e Serviços e o Projeto Arquitetônico dos locais a serem 

reformados. 

 

04 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

4.1 - Ordem de Serviço 

 



4.1.1 - Ordem de Serviço Inicial: Será emitida uma Ordem de Serviço para dar início ao 

contrato. 

 

4.2 - Observar-se-ão, por ocasião da execução dos serviços, todas as disposições contidas 

neste Projeto Básico, na Especificação de Materiais e Serviços, no projeto arquitetônico e na 

legislação e normas pertinentes da ABNT. Em função dessas recomendações, o IPSEMG não 

aceitará alegações da empresa contratada referentes a desconhecimento, incompreensão, 

dúvida ou esquecimento de quaisquer informações indispensáveis à execução dos serviços. 

 

05 - RESPONSABILIDADES DOS LICITANTES 

 

5.1 - A Contratada será responsável pela observância das leis, dos decretos, dos 

regulamentos, das portarias e das normas vigentes, direta ou indiretamente aplicáveis ao 

objeto deste Projeto Básico, inclusive quanto às normas de acessibilidade, ambientais, 

Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, patrimônio histórico, artístico, cultural e 

paisagístico e demais órgãos. 

 

5.2 - Para conhecimento dos locais onde as obras serão executadas, as empresas poderão 

realizar visita prévia ao local, sendo necessário, para tanto, o agendamento prévio junto ao 

Departamento de Gestão de Bens e Serviços do IPSEMG, de segunda a sexta-feira, das 

09:00 às 17:00 horas, na Alameda Ezequiel Dias nº 225 - Mezanino do Bloco D, bairro  Santa 

Efigênia,  nesta  Capital,  ou  pelo  telefone (31) 3237-2280. 

 

5.3 - Não caberá a qualquer licitante o direito de alegar desconhecimento das condições do 

local de execução do serviço. 

 

5.4 - Apresentação dos documentos abaixo relacionados: 

 

5.4.1 - Prova de registro junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA da 

empresa e de seu(s) responsável(is) técnico(s), obedecida a legislação vigente; 

 

5.4.2 - Atestados de capacidade técnica com dados precisos emitidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, devidamente registrados no CREA, acompanhados das 

respectivas certidões de acervo técnico, descrevendo os serviços já executados pelo 

licitante, de forma a comprovar sua similaridade de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior ao objeto da presente licitação, devendo constar a execução dos 

seguintes serviços: 

 

        5.4.2.1 - Reforma e/ou ampliação e/ou construção de Unidades de Saúde; 

        5.4.2.2 - Instalação elétrica; 

        5.4.2.3 - Pisos 

        5.4.2.4 - Revestimentos. 

 

5.4.3 - Indicação do(s) responsável (is) técnico(s) pelos serviços, feita pelo representante 

legal da empresa proponente, que deverá assumir e conduzir a execução dos serviços, 

devendo estar presente na obra, juntamente com a fiscalização. 

 

5.4.4 - Apresentar declaração, conforme modelo constante no edital, de compromisso de 

aquisição e emprego, na obra objeto desta licitação, de produtos e subprodutos de madeira 

de origem nativa, de procedência legal, conforme exigência do Decreto estadual nº 44.903, 

de 24/09/08. 

 

5.4.5 - A  empresa licitante vencedora deverá comprovar, na data da assinatura do contrato 

decorrente desta licitação, que o(s) responsável(is) técnico(s)  pelos serviços, indicado(s) 

nos termos do subitem 5.4.3, está(ão) a ela vinculado(s) por uma das formas legais, 

mediante apresentação de um dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços 

celebrado de acordo com a legislação civil comum, contrato de trabalho, contrato social ou 

outro(s) documento(s) comprobatório(s), na forma da lei. 
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06 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 - A empresa contratada será responsável pela Anotação de Responsabilidade Técnica 

(ART) de execução dos serviços junto ao CREA, cuja cópia deverá ser apresentada ao 

IPSEMG por ocasião da emissão de cada Ordem de Serviços. Ademais, a execução dos 

serviços deverá ser coordenada por profissionais habilitados.  

 

6.2 - Observância rigorosa dos prazos estabelecidos na Ordem de Serviços.  

 

6.3 - Responsabilidade por todos os impostos, taxas, fretes (materiais e equipamentos 

colocados e instalados no local), seguros e demais obrigações fiscais que vierem a incidir 

sobre o objeto do contrato, até o recebimento definitivo dos serviços. 

6.4 - Fornecimento de todos os materiais (devidamente especificados), mão-de-obra, 

equipamentos, acessórios e ferramentais necessários à execução dos serviços, tais como 

escadas, furadeiras, máquinas de corte, etc. 

 

6.5 - Uniformização de todos os operários envolvidos. 

 

6.6 - Observância rigorosa às normas de segurança do trabalho, incluindo o fornecimento 

de equipamentos de proteção individual (EPIs) a todos os funcionários, ficando responsável 

pela fiscalização do uso dos mesmos. 

 

6.7 - Armazenamento e transporte dos materiais inerentes à execução dos serviços. 

 

6.8 - Manter no local de execução da obra, referente à Ordem de Serviços, o Diário de Obras, 

que deverá ser preenchido e atualizado diariamente. 

 

6.9 - A contratada deverá definir o fluxo de funcionários, adequando-se à realidade do 

Hospital Governador Israel Pinheiro, inclusive quanto a horários. Considerando que o 

hospital estará em pleno funcionamento durante a execução da obra, a execução dos 

serviços deverá ser programada de forma a permitir o funcionamento normal do hospital, 

adotando as providências necessárias para não comprometer o seu funcionamento. 

 

6.9.1 - Caso seja necessária a realização de serviços fora do expediente normal, a 

fiscalização deverá ser comunicada previamente para aprovação. 

 

6.10 - Indenizações por quaisquer danos materiais e/ou pessoais surgidos em consequência 

da execução dos serviços. 

 

6.11 - Cuidados necessários à garantia da segurança do edifício, dos funcionários e 

transeuntes. 

 

6.12 - Elaboração de “as built” dos projetos de adequação das instalações executadas, 

quando necessário, após a conclusão dos serviços.  

 

6.13 - Comunicar à fiscalização, para aprovação, qualquer necessidade técnica de alteração 

no projeto executivo e/ou planilha de orçamento. 

 

6.14 - Informar à fiscalização do IPSEMG a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou 

circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços dentro do prazo 

previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação. 

 

6.15 - Manter o local limpo, com remoção diária do entulho produzido nos serviços, com 

descarte de acordo com a legislação. 

 



6.16 - Instalar, quando necessário, tapumes em todo o perímetro do local de execução dos 

serviços. 

 

6.17 - Fornecimento e instalação de todos os materiais rigorosamente dentro das técnicas 

e normas específicas vigentes. 

 

6.18 - Manter, durante todo o período de execução do contrato, a regularidade da 

documentação e condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

 

6.19 - Elaborar, e apresentar ao IPSEMG no primeiro mês do contrato, o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil - PGRCC, para a obra objeto deste 

Projeto Básico. 

 

6.20 - Apresentar ao IPSEMG, mensalmente, os Relatórios Mensais de Gestão de Resíduos 

da Construção Civil, da obra objeto deste Projeto Básico. 

 

07 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

 

7.1 - Promover condições de acesso dos funcionários da empresa contratada, devidamente 

identificados, aos locais dos serviços. 

 

7.2 - Fornecimento da Especificação de Materiais e Serviços e do Projeto Arquitetônico dos 

locais a serem reformados. 

 

7.3 - Fornecimento de água e energia elétrica no local dos serviços, durante a sua execução. 

 

7.4 - Instalações sanitárias e de higiene pessoal para os operários. 

 

7.5 - Fiscalização dos serviços. 

 

08 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

8.1 - A fiscalização será exercida por engenheiro do IPSEMG, o qual poderá questionar 

serviços executados, bem como materiais utilizados, sendo também responsável pela 

liberação do pagamento. Ressalta-se, ademais, que essa liberação não exime a contratada 

de sua responsabilidade sobre a totalidade dos serviços contratados. 

 

8.2 - Os materiais utilizados deverão estar dentro das especificações estabelecidas. 

 

8.3 - A fiscalização poderá exigir amostras, testes ou ensaios, conforme as normas da ABNT, 

para aprovação e aceitação de materiais ou serviços. 

 

09 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

9.1 - O pagamento será efetuado 30 (trinta) dias corridos após as medições mensais, as 

quais observarão os quantitativos da planilha de preços e o cronograma físico-financeiro 

elaborado pela empresa proponente, que constituem partes integrantes da proposta. 

 

9.2 - As notas fiscais, que serão emitidas somente após a liberação das medições e 

autorização da fiscalização, deverão estar acompanhadas de cópias da Certidão Negativa de 

Débito (CND) perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e do Certificado de 

Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

 

9.3 - As notas fiscais não aprovadas pelo IPSEMG serão devolvidas à empresa contratada 

para as eventuais correções, acompanhadas das informações que motivaram a rejeição. 

Nesses casos, o prazo estabelecido no subitem 9.1 contar-se-á a partir da reapresentação 

do documento regularizado. 

 

9.4 - A Contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, a regularidade da 

documentação exigida na licitação, a qual estará vinculada à liberação dos pagamentos. 
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10 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

10.1 - A empresa contratada deverá apresentar ao IPSEMG, durante a fase de execução, 

sugestões e respostas às consultas técnicas e outras relacionadas aos serviços contratados. 

 

11 - PROPOSTA 

 

11.1 - Para elaboração da proposta, a empresa interessada deverá analisar criteriosamente 

o edital e seus anexos, o Projeto Básico e, caso seja necessário, solicitar ao IPSEMG 

informações sobre qualquer ponto que suscite dúvidas, de forma a permitir a apresentação 

de uma proposta de preços de maneira completa e satisfatória.  

 

11.2 - Os licitantes deverão considerar em seus preços materiais de primeira linha, com 

marcas e qualidades reconhecidas e aprovadas pelo mercado, bem como a execução de 

serviços fora do horário de expediente. 

 

11.3 - A proposta deverá conter, necessariamente: 

 

11.3.1 - Nome da empresa licitante, endereço, número do CNPJ, data de abertura da 

licitação prevista no edital e assinatura do representante legal. 

 

11.3.2 - Percentual de desconto ofertado pela licitante, em algarismos com duas casas 

decimais e por extenso, que incidirá sobre a planilha de orçamento fornecida pelo IPSEMG.  

 

11.3.3 - Prazo de validade da proposta, em algarismos e por extenso, não inferior a sessenta 

(60) dias contados a partir da data de abertura da licitação.  

 

11.3.4 - Prazo de execução dos serviços, em algarismos e por extenso, não superior a cento 

e cinquenta (150) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de 

Início emitida pelo IPSEMG.  

 

11.3.5 - Prazo de garantia dos serviços não inferior a doze (12) meses, contados a partir da 

data de emissão, pelo IPSEMG, do Termo de Recebimento Definitivo da obra. 

 

11.3.6 - Planilha de orçamento contendo preços unitários e globais. 

 

11.3.7 - Nome do responsável técnico e do representante legal da empresa licitante. 

 

11.3.8 - Cronograma físico-financeiro de execução da obra. 

 

11.3.9 - planilha contendo a composição analítica do BDI ofertado, devendo ser utilizado o 

modelo “Demonstrativo do BDI – Sem Desoneração” encontrado no site da SETOP 

(www.transportes.mg.gov.br). 

 

12 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 - A execução de quaisquer serviços que não se incluam no edital deverão ser 

submetidos formal e oficialmente à fiscalização do IPSEMG para aprovação, respeitados os 

requisitos e limites previstos na Art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 

12.2 - Incluir-se-ão no preço global dos serviços todo o material e toda a mão-de obra 

necessária, conforme as especificações, assim como todas as despesas relativas a encargos 

sociais, impostos, seguros, fretes, não cabendo ao IPSEMG responsabilidades por problemas 

advindos de riscos, de acidentes e de violação às normas de segurança do trabalho. 

 

http://www.transportes.mg.gov.br/


12.3 - Nenhum pagamento adicional será efetuado à Contratada em ressarcimento aos 

serviços descritos neste Projeto Básico, devendo os respectivos custos estar incluídos na sua 

proposta. 

 

12.4 - Os serviços executados deverão observar a legislação vigente, as normas pertinentes 

da ABNT e as recomendações dos fabricantes dos materiais especificados. 

 

12.5 - À fiscalização do IPSEMG caberá análises e decisões quanto a casos omissos, 

esclarecimentos de dúvidas da empresa contratada referentes às especificações e outros 

documentos, bem como a exigência de seu cumprimento. 

 

12.6 - Todos os serviços deverão ser executados por pessoal especializado, podendo a 

fiscalização do IPSEMG rejeitar serviços indevidamente executados, sem que disso resultem 

indenizações ou justificativas para atrasos nos serviços, bem como solicitar a substituição 

de qualquer profissional da equipe técnica da contratada, desde que entenda benéfica ao 

desenvolvimento dos serviços. 

 

12.7 - Ao término dos serviços o IPSEMG emitirá o Termo de Recebimento Provisório (TRP) 

para a Ordem de Serviços. 

 

12.8 - Decorridos noventa (90) dias da emissão do Termo de Recebimento Provisório, após 

o atendimento de eventuais correções solicitadas pela fiscalização, feitas através de 

notificações nesse período, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo (TRD), 

encerrando-se o processo de execução dos serviços referentes à Ordem de Serviços, 

preservada a garantia contratual e legal. 

 

12.9 - Todo material proveniente de demolições, reaproveitável, deverá ser relacionado e 

depositado em local a ser definido pela fiscalização. 

 

12.10 - As marcas e produtos indicados nas especificações constantes na proposta 

apresentada pela empresa contratada na licitação, decorrente deste Projeto Básico, somente 

poderão ser substituídos por outros, caso seja comprovado o seu desempenho mediante 

testes e/ou ensaios previstos em normas e aceitos pela fiscalização. 

 

12.11 - Para a execução dos serviços a empresa contratada deverá ter pessoal qualificado 

de acordo com as especificidades necessárias. 

 

12.12 - A empresa contratada deverá providenciar, dentro do prazo de quinze (15) dias, 

contados a partir da data de recebimento da Ordem de Início emitida pelo IPSEMG, as 

equipes para a execução dos serviços determinados em planilha para a Ordem de Serviços 

emitida pelo IPSEMG. 

 

12.13 - A empresa contratada deverá estar preparada para se mobilizar com rapidez e com 

equipes capazes de executar os serviços constantes em planilha, de acordo com a Ordem 

de Serviços emitida pelo IPSEMG, sem comprometimento da qualidade dos mesmos. 

 

12.14 - Nos casos que julgar conveniente, o IPSEMG poderá solicitar que a Contratada faça 

uma vistoria técnica para o levantamento dos serviços e aprovação da fiscalização. 

 

12.15 - A empresa licitante deverá esclarecer, previamente, junto à fiscalização do IPSEMG, 

as dúvidas a respeito dos serviços a serem executados, ficando sob suas expensas eventual 

visita ao local para compreensão dos serviços constantes na planilha de orçamento. 

 

12.16 - O IPSEMG não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer 

responsabilidade da empresa contratada para outras entidades, sejam fabricantes, 

fornecedores, técnicos, etc. 

 

12.17 - O local de lançamento de bota fora deverá estar perfeitamente regularizado, 

conforme as exigências legais. 
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12.18 - Manter as vias de circulação, passagens livres de entulho, sobras de material, 

material novo, equipamentos e ferramentas. 

 

12.19 - Proteger os objetos existentes no local de realização dos serviços com lonas ou outro 

material adequado, a fim de evitar danos aos mesmos. 

 

12.20 - Movimentar equipamentos, móveis e outros elementos existentes nas unidades, 

com o objetivo de facilitar a execução dos serviços, com prévia autorização da fiscalização. 

 

12.21 - As normas de segurança constantes neste Projeto Básico não desobrigam a 

contratada do cumprimento de outras disposições legais pertinentes, sendo de sua inteira 

responsabilidade os processos, ações ou reclamações movidas por pessoas físicas ou 

jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização 

de material inaceitável na execução dos serviços. 

 

12.22 - Observação: Esclarecemos que o percentual de BDI de 25% adotado por este 

Departamento na planilha de orçamento da obra, objeto deste Projeto Básico, não é fixo, 

sendo, portanto, objeto de disputa entre as empresas licitantes, que adotarão o BDI mais 

conveniente conforme a sua margem de lucros e os seus custos indiretos. 

 

13 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

A dotação orçamentária para acobertar a despesa com a contratação proposta é: 

2011.10.122.071.4.234.0001.449051.0.50.1 

 

Belo Horizonte, 04 de outubro de 2017. 

 

 

 

 

     (a)Ildeu Cândido da Silva         (a)Maria da Conceição Moreira Novaes 
Engº Civil CREA-MG 55.638/D         Arquiteta e Urbanista  CAU A172227  

   Departamento de Gestão          Chefe do Departamento de Gestão 

        de Bens e Serviços                      de Bens e Serviços 
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ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 

 

Objeto:  Execução de obra de reforma para ampliação e adequação da área física 

dos cômodos de resíduos e adequação da área física do Setor de 

Marcenaria, localizados no subsolo do Hospital Governador Israel Pinheiro 

do IPSEMG.  

 

Endereço: Alameda Ezequiel Dias nº 225 - Subsolo - Bairro Santa Efigênia - Belo 

Horizonte - MG 

 

Índice: 

 

 

Descrição dos serviços                               Pág. 

 

 

01 - Instalação da obra       .................................................02 

02 - Projetos     ..........................................................................02 

03 - Demolições e remoções .................................................02 

04 - Estrutura           ...........................................................04 

05 - Alvenaria            ...........................................................04 

06 - Revestimento      ................................................................05 

07 - Pisos, soleiras e rodapés     ....................................................06 

08 - Impermeabilização      ...........................................................07 

09 - Pintura       ..................  ............................................. 07 

10 - Trabalhos em terra .........................................................  08 

11 - Serralheria   .................................................08 

12 - Instalações hidro-sanitárias   ...............................................08 

13 - Instalações elétricas       ............................................10 

14 - Transportes                ....................................13 

15 - Paisagismo                        ......................................13 

16 - Diversos        .............................................14 

17 - Limpeza geral          ..........................................14 

 

 

Observações: 

 

a) Os materiais a serem usados na obra serão de primeira qualidade e aplicados segundo 

as normas técnicas brasileiras. 

 

b) Esta especificação é parte integrante do projeto e os materiais aqui especificados não 

poderão ser substituídos por similares, salvo autorização da fiscalização do IPSEMG. 

 

c) Para a execução de qualquer serviço as medidas deverão ser previamente conferidas 

no local da obra. 

 

01 - Instalação da obra: 

 

1.1 - Fornecimento e instalação de placa de obra, confeccionada em chapa galvanizada 

nº 26, medindo 3,0 m x 1,50 m, fixada com rebites em estrutura metálica de metalon 20 

x 20 mm, suportes em eucalipto, pintada com fundo anticorrosivo e tinta automotiva, 

conforme modelo a ser fornecido pelo IPSEMG. 

 

1.2 - Fornecimento e instalação de tapume em chapa de compensado de 12 mm e 

pontaletes H= 2,20 m. 
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02 - Projetos: 

 

2.1 - Elaboração de projeto de instalações hidro-sanitárias. 

 

2.2 - Elaboração de projeto de instalações elétricas. 

 

2.3 - Elaboração de projeto de cálculo estrutural. 

 

03 - Demolições e remoções: 

 

3.1 - Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, conforme indicação em projeto. 

 

3.2 - Demolição do reboco da alvenaria interna de fundos da sala de guarda de 

contenedores vazios e do cômodo de resíduo comum. 

 

3.3 - Demolição do piso cimentado, conforme indicação em projeto. 

 

3.4 - Demolição de concreto armado (antiga base de tanque de gases), conforme 

indicação em projeto. 

 

3.5 - Demolição de portas, janelas, marcos e alizares, conforme indicação em projeto. 

 

3.6 - Remoção de todas as ferragens (dobradiças, fechaduras e maçanetas) das 

esquadrias a serem demolidas. 

 

3.7 - Demolição do piso cerâmico existente nos cômodos de resíduos e no hall dos 

elevadores de serviços, conforme indicação em projeto. 

 

3.8 - Remoção de todas as luminárias das áreas a serem reformadas. 

 

3.9 - Remoção de telha de fibrocimento existente na cobertura próxima ao portão. 

 

3.10 - Demolição de calçamento em bloquetes, conforme indicação em projeto. 

 

3.11 - Demolição do piso de concreto pré-moldado intertravado, conforme indicação em 

projeto. 

 

3.12 - Demolição de alvenaria em tijolo de vidro, conforme indicação em projeto 

arquitetônico. 

 

3.13 - Remoção de louças sanitárias (bacia e lavatório) da instalação sanitária existente 

no Setor de Marcenaria. 

 

3.14 - Remoção de metais sanitários (torneiras, sifões, registros, ligações flexíveis). 

 

3.15 - Remoção de armários, conforme indicação em projeto. 

 

3.16 - Remoção de bancada existente no Setor de Marcenaria e prateleiras em granito 

no abrigo de lâmpadas. 

 

3.17 - Demolição de soleiras em granito dos cômodos de resíduos. 

 

3.18 - Demolição do passeio em concreto na rua interna. 

 



3.19 - Remoção de tubulações de instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e de 

gases medicinais, conforme indicação em projeto. 

 

3.20 - Demolição do revestimento cerâmico de paredes, conforme indicação em projeto. 

 

3.21 - Execução de apicoamento no reboco da parede existente do cômodo de Resíduo 

comum, para obtenção de melhor aderência para o novo revestimento a ser instalado. 

 

3.22 - Remoção da grade de fechamento existente na área onde serão construídos os 

cômodos de resíduos orgânicos e balança. 

 

04 - Estrutura: 

 

4.1 - Execução de laje pré-moldada para sobrecarga de 200 Kg/m² e comprimento de 5 

m, a revestir, inclusive capeamento na espessura de 4 cm, conforme indicação em projeto 

arquitetônico 

 

4.2 - Execução de vergas retas em concreto armado fck 15 MPa para todos os vãos. 

 

4.3 - Execução de alvenaria em blocos de concreto cheios com concreto fck 15 Mpa e 

armação com aço, conforme o projeto de cálculo estrutural a ser elaborado pela empresa 

contratada. 

 

4.4 - Execução de forma em compensado resinado de 10 mm de espessura. 

 

4.5 - Execução de escoramento tubular convencional para laje pré-moldada. 

 

4.6 - Execução de desforma de laje pré-moldada. 

 

4.7 - Fornecimento e lançamento de concreto estrutural usinado bombeado fck 20 Mpa. 

 

05 - Alvenaria: 

 

5.1 - Execução de alvenaria em tijolo cerâmico de 10 cm de espessura, conforme 

indicação em projeto arquitetônico. 

5.2 - Execução de alvenaria em tijolo maciço requeimado de 10 cm de espessura, 

conforme indicação em projeto arquitetônico. 

 

5.3 - Execução de caixa de inspeção / passagem em alvenaria em tijolo maciço 

requeimado de 10 cm de espessura, conforme indicação em projeto arquitetônico. 

 

06 - Revestimento: 

 

6.1 - Execução de chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, em volume, 

nas alvenarias a serem construídas e locais onde houver necessidade de recomposição 

de reboco. 

 

6.2 - Execução de reboco com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, em volume, 

desempenado e feltrado nas paredes e tetos, conforme indicação em projeto.  

 

6.3 - Execução de emboço com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, em volume, 

nas paredes que receberão revestimento cerâmico, conforme indicação em projeto. 

 

6.4 - Execução de revestimento com azulejo branco 15 x 15 cm, assentados com 

argamassa pré-fabricada, nas paredes conforme indicação em projeto arquitetônico. 

 

6.5 - Fornecimento e instalação de cerâmica esmaltada 10 x 10 cm PEI IV, assentada 

com argamassa pré-fabricada, nas paredes conforme indicação em projeto arquitetônico. 
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6.6 - Fornecimento e instalação de cerâmica esmaltada 20 x 20 cm, PEI IV, assentada 

com argamassa pré-fabricada, nos pisos conforme indicação em projeto arquitetônico. 

 

6.7 - Execução de espala com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, em volume, 

desempenado e feltrado nas paredes, conforme indicação em projeto. 

 

6.8 - Execução de enchimento de rasgos em alvenaria com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:6, em volume, desempenado e feltrado nas paredes, conforme indicação em 

projeto. 

 

6.9 - Execução de cortes em alvenarias para passagem de eletrodutos, conforme 

indicação em projeto. 

 

6.10 - Execução de cortes em piso de concreto para a passagem de tubulações de esgoto 

com diâmetros de 65 a 100 mm. 

6.11 - Execução de rejuntamento das paredes revestidas com azulejo ou cerâmica, com 

rejunte industrializado cor branca. 

 

07 - Pisos, soleiras e rodapés: 

 

7.1 - Execução de camada de regularização com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3, em volume, com 3 cm de espessura, conforme indicação no projeto arquitetônico. 

 

7.2 - Execução de camada de regularização, desempenada e feltrada, com argamassa de 

cimento e areia no traço 1:3, em volume, com 5 cm de espessura, conforme indicação 

no projeto arquitetônico. 

 

7.3 - Fornecimento e instalação de cerâmica antiderrapante 30 x 30 cm PEI 5, cor branca, 

para alto tráfego, para o piso dos ambientes, conforme indicação no projeto arquitetônico. 

 

7.4 - Execução de contrapiso desempenado com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3, em volume, com 5 cm de espessura, para as áreas de piso cerâmico, conforme 

indicação no projeto arquitetônico. 

 

7.5 - Execução de piso em concreto no traço 1:2:4, em volume, fck 13 MPa com 8 cm de 

espessura, acabamento sarrafeado, para as áreas externas conforme indicação no projeto 

arquitetônico. 

 

7.6 - Execução de piso em marmorite na cor cinza, polido, com junta plástica 1 x 1 m, 

no Setor de Marcenaria, conforme indicação no projeto arquitetônico. 

 

7.7 - Fornecimento e instalação de soleira em granito cinza andorinha de 2 cm de 

espessura, conforme indicação no projeto arquitetônico. 

 

7.8 - Fornecimento e instalação de rodapé em granito cinza andorinha de 2 cm de 

espessura e 7 cm de altura, conforme indicação no projeto arquitetônico. 

 

08 - Impermeabilização: 

 

8.1 - Execução de impermeabilização de laje com manta asfáltica de 4mm com armação 

de poliéster, soldada com maçarico a gás GLP, incluindo a execução de camada de 

regularização da superfície, execução de meia cana, aplicação de primer, teste de 

estanqueidade, aplicação de papel kraft com calda de cimento e areia.  

 

8.2 - Execução de proteção mecânica com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, 

espessura mínima de 2 cm, com juntas de dilatação. 



09 - Pintura: 

 

9.1 - Fornecimento e aplicação de líquido selador para preparação de superfícies novas a 

serem pintadas.  

 

9.2 - Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta acrílica cor branco gelo, para as 

paredes internas, conforme indicação em projeto arquitetônico. 

 

9.3 - Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta acrílica na cor branco gelo para 

os tetos, conforme indicação no projeto arquitetônico. 

 

9.4 - Fornecimento e aplicação de duas demãos de massa corrida à base de PVA, com 

intervalo mínimo de 1 hora entre as demãos, nas paredes e tetos e locais onde for 

necessária a recomposição. 

 

9.5 - Fornecimento e aplicação de duas demãos de esmalte sintético acetinado cor branca, 

nas esquadrias metálicas. 

 

9.6 - Fornecimento e aplicação de duas demãos de pintura anticorrosiva (zarcão) nas 

esquadrias metálicas. 

 

9.7 - Execução de lixamento da pintura das paredes, para aplicação de nova pintura. 

 

9.8 - Execução de lixamento da pintura das esquadrias metálicas. 

 

10 - Trabalhos em terra: 

 

10.1 - Execução de desaterro manual no jardim, para ampliação do cômodo de resíduos 

orgânicos, conforme indicação no projeto arquitetônico. 

 

10.2 - Execução de escavação manual de valas para instalação de tubulações e 

fundações, conforme indicação nos projetos hidrossanitário e de cálculo estrutural. 

  

11 - Serralheria: 

 

11.1 - Execução de revisão geral em todas as esquadrias metálicas existentes, com 

substituição de peças danificadas, proporcionando um perfeito funcionamento. 

 

11.2 - Fornecimento e instalação de estrutura em perfis metálicos para a cobertura em 

policarbonato. 

 

11.3 - Fornecimento e instalação de grade de ferro fixa. 

 

11.4 - Fornecimento e instalação de janela com grade e tela mosquiteiro, confeccionada, 

conforme detalhe no projeto arquitetônico. 

 

11.5 - Fornecimento e instalação de grelha confeccionada em chapa de aço 5/8” X 5/8” 

X 1/8” e ferro de 1/2”, com espaços de 2 cm e 10 cm de largura, conforme detalhe em 

projeto arquitetônico. 

 

11.6 - Fornecimento e instalação de corrimão duplo confeccionado com tubos de aço 

galvanizado DIN 2440, diâmetro de 1 1/2”, fixado em alvenaria e altura conforme projeto 

arquitetônico. 

 

11.7 - Fornecimento e instalação de porta completa de duas (02) folhas, estrutura em 

chapa, marco em chapa dobrada, tela mosquiteiro, dispositivo para cadeado, conforme 

detalhe em projeto arquitetônico.  

 

12 - Instalações hidro-sanitárias: 
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Execução de adaptação das instalações hidro-sanitárias, para os cômodos de resíduos e 

para o Setor de Marcenaria, para a instalação de ralos, torneiras, etc. 

12.1 - Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rígido com diâmetro de 100 mm, 

inclusive conexões e suportes, conforme projeto de instalações hidro-sanitárias a ser 

elaborado pela empresa contratada. 

 

12.2 - Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rígido com diâmetro de 50 mm, 

inclusive conexões e suportes, conforme projeto de instalações hidro-sanitárias a ser 

elaborado pela empresa contratada. 

 

12.3 - Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rígido com diâmetro de 75 mm, 

inclusive conexões e suportes, conforme projeto de instalações hidro-sanitárias a ser 

elaborado pela empresa contratada. 

 

12.4 - Fornecimento e assentamento de tubo em PVC rígido com diâmetro de 150 mm, 

inclusive conexões e suportes, conforme projeto de instalações hidro-sanitárias a ser 

elaborado pela empresa contratada. 

 

12.5 - Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido soldável com diâmetro de 32 

mm, inclusive conexões e suportes, conforme projeto de instalações hidro-sanitárias a 

ser elaborado pela empresa contratada. 

 

12.6 - Fornecimento e instalação de torneira para tanque cromada 1/2”, referência 1152, 

conforme projeto de instalações hidro-sanitárias a ser elaborado pela empresa 

contratada. 

 

12.7 - Fornecimento e instalação de ponto de água fria embutido, em tubo de PVC rígido 

soldável com diâmetro de 1/2" inclusive conexões. 

  

12.8 - Fornecimento e instalação de ponto de esgoto, incluindo tubo em PVC rígido com 

diâmetro de 100 mm, conexões e suportes. 

 

12.9 - Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido, roscável com diâmetro de 1”, 

inclusive conexões e suportes, conforme projeto de instalações hidro-sanitárias a ser 

elaborado pela empresa contratada. 

 

12.10 - Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido, roscável com diâmetro de 1/2",  

inclusive conexões e suportes, conforme projeto de instalações hidro-sanitárias a ser 

elaborado pela empresa contratada. 

 

12.11 - Fornecimento e instalação de registro de pressão com canopla cromada, diâmetro 

de 15,mm (1/2”). 

  

12.12 - Fornecimento e instalação de registro de pressão com canopla cromada, diâmetro 

de 25mm (1”). 

 

12.13 - Fornecimento e instalação de registro de esfera em PVC soldável, diâmetro de 

32,mm. 

 

12.14 - Fornecimento e instalação de ponto de esgoto com tubo em PVC rígido, soldável 

com diâmetro de 50 mm,  inclusive conexões. 

 

12.15 - Fornecimento e instalação de buzinote para lajes, dreno com tubo de diâmetro 

de 2",  embutido no concreto.   

 



12.16 - Fornecimento e instalação de condutor de água pluvial com tubo em PVC esgoto 

com diâmetro de 100 mm, inclusive conexões e suportes. 

 

12.17 - Fornecimento e instalação de ralo sifonado em PVC cilíndrico 100 x 70 x 40 mm, 

com grelha quadrada, conforme indicação no projeto de instalações hidro-sanitárias a ser 

elaborado pela empresa contratada. 

 

12.18 - Fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC com grelha quadrada de 150 

x 150 x 50 mm, conforme indicação no projeto de instalações hidro-sanitárias a ser 

elaborado pela empresa contratada.  

 

12.19 - Execução de caixa de alvenaria 30 x 30 x 30 cm, em tijolo maciço, revestida com 

argamassa de cimento e areia traço 1:3, conforme indicação no projeto de instalações 

hidro-sanitárias a ser elaborado pela empresa contratada. 

 

12.20 - Execução de caixa de alvenaria 55 x 50 x 45 cm, em tijolo maciço, revestida com 

argamassa de cimento e areia traço 1:3, com tampa de concreto, conforme indicação no 

projeto de instalações hidro-sanitárias a ser elaborado pela empresa contratada. 

  

13 - Instalações elétricas: 

 

Execução de infraestrutura e instalação de energia elétrica para circuitos e tomadas, 

conforme projeto a ser desenvolvido pela empresa contratada. 

 

13.1 - Fornecimento e instalação de eletrocalha lisa galvanizada eletrolítica chapa 14, 

100  x 50 mm, com tampa, conexões e suportes. 

 

13.2 - Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido, diâmetro 3/4", rosca, 

inclusive conexões. 

 

13.3 - Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido, diâmetro 1", rosca, 

inclusive conexões. 

  

13.4 - Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado leve, diâmetro 1", 

inclusive conexões. 

 

13.5 - Fornecimento e instalação de caixa de aço esmaltada 4 x 4”. 

 

13.6 - Fornecimento e instalação de caixa de aço esmaltada 2 x 4”. 

 

13.7 - Fornecimento e instalação de caixa de passagem 20 x 20 cm em chapa de ferro 

com tampa cega. 

 

13.8 - Fornecimento e instalação de cabo de cobre de 2,5 mm², com isolamento anti-

chama, 450 / 750 V. 

 

13.9 - Fornecimento e instalação de cabo de cobre de 4,0 mm², com isolamento anti-

chama, 450 / 750 V. 

 

13.10 - Fornecimento e instalação de cabo de cobre de 25,0 mm², com isolamento anti-

chama, 450 / 750 V. 

 

13.11 - Fornecimento e instalação de canaleta em PVC para instalação elétrica aparente 

20 x 10 mm, inclusive as conexões. 

 

13.12 - Fornecimento e instalação de duto corrugado de polietileno de alta densidade, 

para proteção de cabos subterrâneos diâmetro de 50 mm (2”). 

 

13.13 - Fornecimento e instalação de conjunto de interruptores paralelos com placa. 
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123.14 - Fornecimento e instalação de interruptor com duas teclas simples de 10 A, 250 

V. 

 

13.15 - Fornecimento e instalação de tomada dupla 2P + T, 20 A, com placa. 

 

13.16 - Fornecimento e instalação de tomada simples 2P + T, 10 A, com placa. 

 

13.17 - Fornecimento e instalação de conjunto de uma tomada e um interruptor, com 

placa. 

 

13.18 - Fornecimento e instalação de conduletes em alumínio para eletroduto roscado de 

3/4" de diâmetro. 

 

13.19 - Fornecimento e instalação de caixa de passagem de embutir 230 x 230 x 102 cm 

em chapa de aço com tampa cega. 

 

13.20 - Fornecimento e instalação de luminárias de sobrepor, 2 x 28 W para lâmpadas 

fluorescentes tubulares, com corpo em chapa de aço tratada, pintura eletrostática na cor 

branca, refletores facetados em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta 

pureza 99,85%, soquetes push-in G-13 de engate rápido, reatores eletrônicos AFP, ref. 

LS-812 Intral ou equivalente. 

 

13.21 - Fornecimento e instalação de luminárias de sobrepor, 2 x 16 W para lâmpadas 

fluorescentes tubulares, com corpo em chapa de aço tratada, pintura eletrostática na cor 

branca, refletores facetados em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta 

pureza 99,85%, soquetes push-in G-13 de engate rápido, reatores eletrônicos AFP, ref. 

LS-812 Intral ou equivalente. 

 

13.22 - Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuitos para trinta (30) 

módulos com barramento 100 A. 

 

13.23 - Fornecimento e instalação de disjuntores monopolares eletrônicos de 20 A, 5KA. 

 

13.24 - Fornecimento e instalação de disjuntores bipolares eletrônicos de 20 A, 5KA. 

 

13.25 - Fornecimento e instalação de disjuntores tripolares eletrônicos de 50 A, 5KA. 

 

13.26 - Fornecimento  e  instalação  de  disjuntores  tripolares  eletrônicos de 100 A, 

5KA. 

 

13.27 - Fornecimento e instalação de ponto de luz embutido, inclusive o eletroduto em 

PVC rígido e caixa 2 x 4” com espelho. 

 

13.28 - Fornecimento e instalação de ponto de tomada de embutir, inclusive o eletroduto 

em PVC rígido e caixa 2 x 4” com espelho. 

 

13.29 - Fornecimento e instalação de mangueira de PVC flexível corrugado de 3/4" de 

diâmetro. 

 

13.30 - Fornecimento e instalação de emendas, curvas horizontais e verticais para 

eletrodutos, buchas, parafusos, tirantes, arruelas, etc, necessários à execução da 

infraestrutura elétrica. 

 

14 - Transporte de materiais:  

14.1 - Execução de transporte de material proveniente de demolições durante a execução 

da obra em caçambas para destinação final. 



14.2 - Execução de transporte de material proveniente de demolições durante a execução 

da obra em carrinhos de mão e acondicionamento em caçambas para destinação final. 

 

15 - Paisagismo: 

Execução de paisagismo com o plantio de espécies, conforme especificação, nos canteiros 

do jardim, conforme indicação no projeto arquitetônico.  

15.1- Fornecimento e colocação de terra vegetal no jardim, conforme indicação no projeto 

arquitetônico. 

 

15.2 - Fornecimento e plantio de grama esmeralda em placas, conforme indicação no 

projeto arquitetônico. 

 

15.3 - Fornecimento e plantio de palmeiras areca lutescens. 

 

15.4 - Fornecimento e plantio de arbustos bela emília. 

 

15.5 - Fornecimento e plantio de forração alcalypha. 

 

15.6 - Fornecimento e plantio de arbustos camará. 

 

15.7 - Execução de preparo de terra nos canteiros do jardim, abertura de covas e plantio 

de arbustos ornamentais. 

 

16 - Diversos: 

16.1 - Fornecimento e instalação de forro em lambris de PVC na cor branca, com estrutura 

em aço galvanizado, para as áreas indicadas em projeto arquitetônico. 

 

16.2 - Fornecimento e instalação de bate maca em chapa metálica nº 14, com 20 cm de 

largura, fixados com parafusos e buchas 10, para as áreas e alturas indicadas em projeto 

arquitetônico. 

 

16.3 - Fornecimento e instalação de chapim metálico com pingadeiras, em  chapa 

galvanizada nº 24, para os locais indicados em projeto arquitetônico. 

 

16.4 - Fornecimento e instalação de cantoneira em alumínio para proteção de quinas de 

paredes. 

 

16.5 - Fornecimento e instalação de lona preta para proteção de equipamentos e 

instalação na face externa do muro de arrimo a ser executado. 

 

16.6 - Fornecimento e instalação de cobertura em policarbonato, conforme indicação em 

projeto arquitetônico. 

 

16.7 - Fornecimento, montagem e desmontagem de andaime de madeira. 

 

17 - Limpeza: 

17.1 - Execução de limpeza geral com remoção de entulhos e materiais inservíveis. 

 

Belo Horizonte, 03 de agosto de 2017. 

 

 

 

(a)Ildeu Cândido da Silva 

Engenheiro Civil CREA-MG 55.638/D 

 Departamento de Gestão de Bens 

 e Serviços 
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           IPSEMG -  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
OBRA: ADAPTAÇÃO DOS CÔMODOS DE RESÍDUOS DO HGIP - HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO 

ENDEREÇO: ALAMEDA EZEQUIEL DIAS Nº 225  BAIRRO SANTA EFIGÊNIA      

MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE - MG  

ÍTEM 

 DESCRIÇÃO   UN.  QUANT. PR.UN. PR.TOTAL 

1 INSTALAÇÃO DA OBRA         

1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA 
METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, 
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE 
E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA 
AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO 
GOVERNO DE MINAS UN 1,00 

 
1.095,14  

      
1.095,14  

1.2 TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 
2,20 M M2 22,40 

    
136,70  

      
3.062,08  

  SUB-TOTAL 

      

      
4.157,22  

            

2  PROJETOS          

2.1 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS PR 
A1 

2,00     
999,20  

      
1.998,40  

2.2 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PR 
A1 

2,00  
1.076,92  

      
2.153,84  

2.3 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO PR 
A1 

2,00     
921,27  

      
1.842,54  

  SUB-TOTAL             
5.994,78  

            

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO         

3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 30,60 

      
85,61  

      
2.619,67  

3.2 DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO 
M2 25,80 

      
10,90  

         
281,22  

3.3 DEMOLIÇÃO DE  PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 
ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 36,40 

      
12,45  

         
453,18  

3.4 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO 
ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M3 12,30 

      
58,47  

         
719,18  

3.5 REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M2 31,60 

         
9,34  

         
295,14  

3.6 REMOÇÃO DE FERRAGENS (DOBRADIÇAS, FECHADURAS, 
MAÇANETAS) UN 8,00 

      
11,34  

           
90,72  

3.7 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, 
INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 104,10 

      
11,05  

      
1.150,31  

3.8 RETIRADA DE LUMINARIAS FLUORESCENTES 
UN 15,00 

      
13,24  

         
198,60  

3.9 REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M2 12,50 

         
8,56  

         
107,00  

3.10 CALÇAMENTO EM BLOQUETE, RETIRADA E REASSENTAMENTO 
SOBRE COXIM DE AREIA M2 22,90 

      
26,37  

         
603,87  

3.11 DEMOLIÇÃO DE  PISO  DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
INTERTRAVADO M2 18,70 

      
16,15  

         
302,01  

3.12 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO VIDRO SEM 
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 2,80 

      
36,80  

         
103,04  

3.13 RETIRADA DE LOUÇAS SANITÁRIAS 
UN 3,00 

      
52,56  

         
157,68  



3.14 RETIRADA DE METAIS COMUNS 
UN 6,80 

      
12,34  

           
83,91  

3.15 RETIRADA DE ARMÁRIOS SOB BANCADA/SUSPENSOS 
M2 6,40 

      
12,90  

           
82,56  

3.16 REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, 
ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) M2 8,40 

      
12,45  

         
104,58  

3.17 DEMOLIÇÃO DE PEITORIL/SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO 
M2 2,00 

         
5,46  

           
10,92  

3.18 DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO 
MANUALMENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 39,20 

      
21,79  

         
854,17  

3.19 RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, 
ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS M 90,00 

      
11,51  

      
1.035,90  

3.20 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU 
LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 52,20 

      
12,45  

         
649,89  

3.21 APICOAMENTO DE PISO OU PAREDE - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM 
M2 43,20 

         
6,82  

         
294,62  

3.22 REMOÇÃO DE GRADES 
M2 30,30 

         
9,34  

         
283,00  

  SUB-TOTAL          10.481,17  

            

4 ESTRUTURA         

4.1 LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 
CM, SC = 200 KG/M2, L = 5,00 M M2 74,40 

      
94,74  

      
7.048,66  

4.2 VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA 
M3 0,60 

 
1.759,08  

      
1.055,45  

4.3 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO, CONCRETO FCK = 
15 MPA, E ARMAÇÃO E = 20 CM M2 27,50 

    
142,69  

      
3.923,98  

4.4 FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 
10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) M2 19,40 

      
66,59  

      
1.291,85  

4.5 DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE 
ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES M3 50,00 

         
8,40  

         
420,00  

4.6 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 
USINADO BOMBEADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE 
ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 

M3 6,00 
    

376,54  
      

2.259,24  

  SUB-TOTAL          15.999,18  

            

5 ALVENARIA         

5.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 10 CM, A 
REVESTIR M2 126,80 

      
38,53  

      
4.885,60  

5.2 ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO E = 10 CM, A 
REVESTIR  M2 8,90 

      
82,43  

         
733,63  

5.3 CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO 
INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA FORA 

UN 4,00 
    

369,70  
      

1.478,80  

  SUB-TOTAL 

      

      
7.098,03  

            

6 REVESTIMENTO         

6.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA 
M2 283,60 

         
5,89  

      
1.670,40  

6.2 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA 
M2 140,40 

      
30,94  

      
4.343,98  

6.3 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:4, CIMENTO E AREIA 
M2 278,60 

      
25,70  

      
7.160,02  

6.4 REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 15 X 15 CM, JUNTA A 
PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

M2 38,40 
      

66,01  
      

2.534,78  

6.5 CERÂMICA ESMALTADA 10 X 10 CM PEI IV, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 101,50 

      
65,90  

      
6.688,85  

6.6 CERÂMICA ESMALTADA 20 X 20 CM PEI IV, ASSENTADA COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 237,30 

      
65,90     15.638,07  

6.7 ESPALA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:6 
M 32,40 

      
12,65  

         
409,86  
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6.8 ENCHIMENTO DE RASGOS ALVENARIA OU CONCRETO TRAÇO 1:4, 
D = 32 MM A 50 MM   150,00 

         
5,99  

         
898,50  

6.9 RASGOS ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO D = 32 
MM A 50 MM   150,00 

         
8,34  

      
1.251,00  

6.10 RASGO CONCRETO PARA TUBULAÇÃO D = 65 A 100 MM (1 1/2" A 
4") M   43,00 

      
30,09  

      
1.293,87  

  SUB-TOTAL          41.889,33  

            

7 PISO         

7.1 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM M2 88,30 

      
29,81  

      
2.632,22  

7.2 CAMADA DE REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA E FELTRADA, COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESP. 5,0 CM M2 136,20 

      
47,39  

      
6.454,52  

7.3 PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, EXCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 215,30 

      
78,21     16.838,61  

7.4 CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA 
E = 5 CM M2 188,30 

      
39,69  

      
7.473,63  

7.5 PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO 
SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA M2 123,50 

      
42,27  

      
5.220,35  

7.6 PISO EM MARMORITE CINZA - JUNTA PLÁSTICA 1 X 1 M 
M2 72,40 

      
60,53  

      
4.382,37  

7.7 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM 
M2 2,00 

    
208,28  

         
416,56  

7.8 RODAPÉ DE GRANITO H = 7 CM CINZA ANDORINHA 
M 38,60 

      
29,08  

      
1.122,49  

  SUB-TOTAL          44.540,75  

            

8 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO         

8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E 
= 4 MM M2 74,40 

      
57,86  

      
4.304,78  

8.2 PROTEÇÃO MECÂNICA COM AREIA E CIMENTO E = 2,0 CM 
M2 74,40 

      
19,78  

      
1.471,63  

  SUB-TOTAL 

      

      
5.776,41  

            

9 PINTURA         

9.1 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES E TETOS, 
PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR M2 563,80 

         
4,98  

      
2.807,72  

9.2 PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA 
CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR M2 260,40 

      
25,70  

      
6.692,28  

9.3 PINTURA ACRÍLICA, EM TETOS, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA 
PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR M2 303,40 

      
25,70  

      
7.797,38  

9.4 EMASSAMENTO DE PAREDES E TETOS COM 2 DEMÃO DE MASSA 
PVA M2 29,20 

      
13,47  

         
393,32  

9.5 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 2 DEMÃOS EM 
ESQUADRIAS METÁLICAS M2 136,80 

      
24,25  

      
3.317,40  

9.6 PINTURA ANTICORROSIVA A CROMATO DE ZINCO EM ESQUADRIA 
E SUPERFÍCIE METÁLICA (ZARCÃO) M2 43,20 

      
10,15  

         
438,48  

9.7 LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE 
M2 212,00 

         
2,05  

         
434,60  

9.8 LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA 
M2 85,40 

         
3,48  

         
297,19  

  SUB-TOTAL          22.178,37  

            

10  TRABALHOS EM TERRA         

10.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) 
M3 31,60 

      
27,28  

         
862,05  



10.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M 
M3 12,70 

      
46,38  

         
589,03  

  SUB-TOTAL 

      

      
1.451,08  

            

11 SERRALHERIA         

11.1 REVISÃO GERAL DAS ESQUADRIAS EXISTENTES 
M2 18,00 

      
67,50  

      
1.215,00  

11.2 FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS SOLDADOS KG 300,00 

      
10,50  

      
3.150,00  

11.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO 
M2 13,80 

    
250,18  

      
3.452,48  

11.4 JANELA EM GRADE E TELA MOSQUITEIRO, CONFORME 
DETALHES E ESPECIFICAÇÕES M2 13,10 

    
329,91  

      
4.321,82  

11.5 GRELHA EM CANTONEIRA DE AÇO 5/8" X 5/8" X 1/8" E FERRO DE 
1/2" ESPAÇADOS DE 2 CM, L = 10 CM M 9,10 

      
96,80  

         
880,88  

11.6 CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - 
FIXADO EM ALVENARIA M 18,20 

    
106,38  

      
1.936,12  

11.7 PORTA COMPLETA, 2 FOLHAS, ESTRUTURA EM CHAPA, MARCO 
EM CHAPA DOBRADA, TELA MOSQUITEIRO, FECHADURA TIPO 
ALAVANCA, ASSENTADA , CONFORME DETALHES E 
ESPECIFICAÇÕES M2 15,40 

    
349,90  

      
5.388,46  

  SUB-TOTAL          20.344,76  

            

12 INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA         

12.1 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-
7362 D = 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES M 144,00 

      
25,85  

      
3.722,40  

12.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-
7362 D = 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES M 60,00 

      
13,55  

         
813,00  

12.3 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-
7362 D = 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES M 30,00 

      
16,82  

         
504,60  

12.4 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-
7362 D = 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES M 18,00 

      
51,27  

         
922,86  

12.5 TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E 
SUPORTES, 32 MM M 132,00 

      
25,06  

      
3.307,92  

12.6 TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2" - REF. 1152 
UN 7,00 

      
86,82  

         
607,74  

12.7 PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC 
RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES PT 7,00 

      
88,05  

         
616,35  

12.8 PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 
DE 100 MM E CONEXÕES PT 10,00 

      
72,68  

         
726,80  

12.9 TUBO DE PVC BRANCO ROSCÁVEL Ø 1" 
M 10,00 

      
14,84  

         
148,40  

12.10 TUBO DE PVC BRANCO ROSCÁVEL Ø 1/2" 
M 40,00 

         
7,34  

         
293,60  

12.11 REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 15 MM (1/2") 
UN 7,00 

      
51,59  

         
361,13  

12.12 REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 25 MM (1") 
UN 2,00 

      
52,70  

         
105,40  

12.13 REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL, Ø 32 MM 
UN 2,00 

      
26,84  

           
53,68  

12.14 PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL 
DE 50 MM E CONEXÕES PT 2,00 

      
72,13  

         
144,26  

12.15 BUZINOTE PARA LAJES - DRENO COM TUBO DE 2" EMBUTIDO NO 
CONCRETO m 25,10 

      
19,97  

         
501,25  

12.16 CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, 
INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM m 12,00 

      
57,64  

         
691,68  

12.17 RALO SIFONADO PVC CILINDRICO 100 X 70 X 40 MM COM GRELHA 
QUADRADA UN 4,00 

      
20,27  

           
81,08  

12.18 CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 
150X150X50MM UN 8,00 

      
54,23  

         
433,84  

12.19 CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 30 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇO 
PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA UN 4,00 

    
210,46  

         
841,84  



 

 
 

  

 

 

43 
 

IPSEMG GECGC 

12.20 CAIXA ALVENARIA 55 X 50 X 45 CM, TAMPA EM CONCRETO 
INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 
BOTA FORA 

UN 4,00 
    

289,33  
      

1.157,32  

  SUB-TOTAL          16.035,15  

            

13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          

13.1 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 
X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO M 20,00 

      
56,54  

      
1.130,80  

13.2 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 
3/4" M 120,00 

      
12,86  

      
1.543,20  

13.3 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" 
M 70,00 

      
14,23  

         
996,10  

13.4 ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D 
= 1" M 50,00 

      
29,52  

      
1.476,00  

13.5 CAIXA DE FERRO ESMALTADA 4 X 4" 
UN 6,00 

         
6,29  

           
37,74  

13.6 CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" 
UN 12,00 

         
7,01  

           
84,12  

13.7 CAIXA DE PASSAGEM 20 X 20 CM EM CHAPA DE FERRO COM 
TAMPA CEGA UN 4,00 

      
27,94  

         
111,76  

13.8 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 
450/750 V M 800,00 

         
4,55  

      
3.640,00  

13.9 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4,0 MM2, 
450/750 V M 450,00 

         
5,71  

      
2.569,50  

13.10 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25,0 MM2, 
450/750 V M 120,00 

      
14,70  

      
1.764,00  

13.11 CANALETA EM PVC PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA APARENTE, 
INCLUSIVE CONEXÕES, DIMENSÕES 20 X 10 MM M 30,00 

         
7,15  

         
214,50  

13.12 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2" 
(50 MM) M 22,00 

      
24,76  

         
544,72  

13.13 CONJUNTO 3 INTERRUPTORES PARALELOS, COM,PLACA 
CJ 4,00 

      
41,08  

         
164,32  

13.14 INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V 
UN 3,00 

      
20,86  

           
62,58  

13.15 TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA 
UN 8,00 

      
23,22  

         
185,76  

13.16 TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA 
UN 12,00 

      
22,59  

         
271,08  

13.17 CONJUNTO DE 1 TOMADA + 1 INTERRUPTOR COM PLACA 
CJ 4,00 

      
28,92  

         
115,68  

13.18 CONDULETE EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 3/4" 
UN 12,00 

      
24,69  

         
296,28  

13.19 CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO, EMBUTIR 230 X 230 X 
102 MM UN 3,00 

      
95,91  

         
287,73  

13.20 LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 28 
W  COMPLETA UN 18,00 

    
162,39  

      
2.923,02  

13.21 LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16 
W OU 2 X 20 W, COMPLETA UN 4,00 

    
146,92  

         
587,68  

13.22 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM 
BARRAMENTO 100 A UN 1,00 

    
394,91  

         
394,91  

13.23 DISJUNTOR MONOPOLAR  5KA, DE 20A 
UN 12,00 

      
17,54  

         
210,48  

13.24 DISJUNTOR BIPOLAR  5KA, DE 20A 
UN 8,00 

      
41,73  

         
333,84  

13.25 DISJUNTOR TRIPOLAR 10KA, DE 50A 
UN 4,00 

      
76,61  

         
306,44  

13.26 DISJUNTOR TRIPOLAR 5KA, DE 100A 
UN 1,00 

      
88,92  

           
88,92  



13.27 PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC 
RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) PT 12,00 

    
167,23  

      
2.006,76  

13.28 PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE 
PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO PT 12,00 

    
155,03  

      
1.860,36  

13.29 MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4" 
M 200,00 

         
6,51  

      
1.302,00  

13.30 
MISCELANEA-EMENDAS,CURVAS HORIZ /VERT,P/ELETROC. 
BUCHA NYLON / PARAF. S8,CONJ. PARAF.LENTILHA 1/4, 
PARABOLT 1/4,  TIRANTE 1/4 E BUCHA /ARRUELA Ø 1". VB 1,00 600,00 600,00 

  SUB-TOTAL          26.110,28  

            

14 TRANSPORTES (PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE 
EDIFICAÇÃO)         

14.1 TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA 
(MUNICÍPIO: BELO HORIZONTE) M3 60,00 

      
44,00  

      
2.640,00  

14.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 
CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M M3 30,00 

      
27,28  

         
818,40  

  SUB-TOTAL 

      

      
3.458,40  

            

15 PAISAGISMO         

15.1 PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO 
FORNECIMENTO DAS MUDAS M2 32,00 

      
18,19  

         
582,08  

15.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS M2 26,00 

      
17,02  

         
442,52  

15.3 FORNECIMENTO DE PALMEIRA ARECA LUTESCENS 
UN 9,00 

      
22,80  

         
205,20  

15.4 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - BELA EMÍLIA 
UN 40,00 

         
2,00  

           
80,00  

15.5 FORNECIMENTO DE FORRAÇÃO - ALCALYPHA 
M2 32,00 

         
2,00  

           
64,00  

15.6 FORNECIMENTO DE ARBUSTO - CAMARA 
UN 40,00 

         
1,50  

           
60,00  

15.7 PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS 
EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS UN 40,00 

         
6,82  

         
272,80  

  SUB-TOTAL 

      

      
1.706,60  

            

16 DIVERSOS         

16.1 FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM 
M2 64,00 

      
41,00  

      
2.624,00  

16.2 BATE MACA DE CHAPA METÁLICA 
M 84,00 

      
49,05  

      
4.120,20  

16.3 CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 
24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM M 23,00 

      
51,27  

      
1.179,21  

16.4 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS 
M 36,00 

      
16,96  

         
610,56  

16.5 LONA PRETA 
M2 200,00 

         
2,19  

         
438,00  

16.6 FORNECIMENTO E INSTALACÃO DE CHAPA DE POLICARBONATO 
COMPACTO CRISTAL - 1MM M2 11,20 

    
118,00  

      
1.321,60  

16.7 MONTAGEM/DESMONTAGEM ANDAIME DE MADEIRA 1 M2 
ALVENARIA - APROVEITAMENTO 6 VEZES M2 30,00 

         
6,37  

         
191,10  

  SUB-TOTAL          10.484,67  

            

17 LIMPEZA GERAL         

17.1 LIMPEZA GERAL 
M2 400,00 

         
4,64  

      
1.856,00  

  SUB-TOTAL 

      

      
1.856,00  

            

  SUB -TOTAL GERAL        239.562,18  
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18 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA         

18.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA 
UN 1,00 0,50% 

      
1.197,81  

  SUB -TOTAL GERAL COM  MOBILIZAÇÃO         240.759,99  

            

  BDI - 25%          60.190,00  

            

  TOTAL DA PLANILHA  300.949,99  

      
                                  
 
 
 
 

                                (a)Milton Fernandes                                                   (a)Raphael Sousa Pimenta Rodrigues  
                      Engº Civil – CREA-MG 121.852/D                                       Engº Civil – CREA-MG 168.179/D 

            Departamento de Gestão de Bens e Serviços                     Departamento de Gestão de Bens e Serviços                              

Visto Chefe DEGBS:                 (a)Maria da Conceição Moreira Novaes 
                                                            Chefe do Departamento de Gestão de Bens e Serviços 

Os preços unitários adotados nesta planilha foram obtidos da planilha referencial de preços da Secretaria de 
Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP 
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ANEXO II – MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

 

(Usar papel timbrado da empresa) 

 

Ao  

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 

Belo Horizonte - MG 

 

 

A empresa ________________________________________________, CNPJ/MF n.º 

_________________, participante da licitação Tomada de Preços nº 2011020.044/2017, 

cujo objeto é contratação de empresa especializada de engenharia para a prestação de 

serviços de execução de obra para ampliação e adequação dos Cômodos de Resíduos e 

adequação do Setor de Marcenaria, ambos do Hospital Governador Israel Pinheiro do 

IPSEMG, sob regime de execução indireta, mediante empreitada por preço global, com 

fornecimento de materiais e de mão de obra pela contratada, em observância ao 

estabelecido pelo subitem 4.1.6 do Edital respectivo, compromete-se a manter como 

Responsável(eis) Técnico(s) pelos serviços, até a sua conclusão, o(s) seguinte(s) 

profissional(is), que está(ão) sendo indicado(s) no presente Termo de Compromisso: 

 

Nome: ___________________________ 

CPF: _____________________________ 

Profissão: _____________________ 

Nº de Registro no CREA-___: _________________ 

 

Nome: ___________________________ 

CPF: _____________________________ 

Profissão: _____________________ 

Nº de Registro no CREA-___: _________________ 

 

Declara-se ciente de que: 

 

a) a substituição do (de qualquer dos) profissional(is) acima indicado(s), que poderá ser 

feita por outro de experiência equivalente ou superior, somente será possível mediante 

justificativa fundamentada desta empresa, devidamente aceita e aprovada pelo 

IPSEMG; 

b) o não-cumprimento do presente compromisso implicará a desobediência ao parágrafo 

10 do artigo 30 da  Lei federal  nº 8.666/93, possibilitando à Administração a aplicação 

das sanções legais cabíveis.                                                                  

                   

_________________, __ de _____________ de 20__ 

 

 

___________________________________________________________ 

Nome e  assinatura do representante legal da empresa licitante 

 

De acordo. Data supra. 

  

________________________________ 

Nome e assinatura do responsável técnico 

 

__________________________________ 

Nome e assinatura do responsável técnico 



ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO  

 

 

CONTRATO Nº _____ 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 

o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de 

Minas Gerais - IPSEMG e a empresa 

_______________________, originário da licitação 

modalidade Tomada de Preços nº 2011020.044/2017. 

 

 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

- IPSEMG, pessoa jurídica de direito público, regido pela Lei estadual nº 9.380, de 

18/12/86, regulamentado pelo "Estatuto" aprovado pelo Decreto estadual nº 26.562, de 

19/02/87, com sede e foro em Belo Horizonte – MG, no Edifício Gerais, na Cidade 

Administrativa Presidente Tancredo Neves, localizada na Rodovia Papa João Paulo II, nº 

4001 - Bairro Serra Verde, CNPJ nº 17.217.332/0001-25, neste ato representado por seu 

_______________________________________________________________________ 

(qualificação) 

e a empresa _____________________________________________________________ 

CNPJ nº _________________________, inscrição estadual nº ____________________ 

sediada à ______________________________________________________________ 

                        (endereço completo) 

por seu representante legal _______________________________________________, 

CI nº _________________________, CPF nº ____________________, residente e 

domiciliado na __________________________________________________________ 

doravante designados, respectivamente, CONTRATANTE e CONTRATADA, firmam o 

presente Contrato de Prestação de Serviços, decorrente da homologação da licitação 

Tomada de Preços nº 201102.044/2017, sujeitando-se os Contratantes à Lei federal nº 

8.666, de 21/08/93 (com suas modificações), à Lei estadual nº 13.994, de 18 de setembro 

de 2001 e pelos Decretos estaduais nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012, nº 37.924, de 

16 de maio de 1996, e nº 45.035, de 02 de fevereiro de 2009, com suas alterações 

posteriores, e às Cláusulas contratuais abaixo descritas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

O objeto do presente Contrato é a execução de obras de reforma, pela 

CONTRATADA, para ampliação e adequação dos Cômodos de Resíduos e adequação do 

Setor de Marcenaria, ambos do Hospital Governador Israel Pinheiro do CONTRATANTE, 

localizado na Alameda Ezequiel Dias nº 225 – bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte – 

MG, sob regime de execução indireta, mediante empreitada por preço global, com 

fornecimento de materiais e de mão de obra pela CONTRATADA.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

 

A descrição detalhada dos serviços e as obrigações assumidas pela CONTRATADA 

constam no Edital e no Projeto Básico de que trata a licitação Tomada de Preços nº 

2011020.044/2017. O processo e as normas referentes ao citado procedimento licitatório, 

bem como a proposta comercial da CONTRATADA passam a integrar este instrumento 

contratual, independentemente de transcrições. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

 

Este Contrato tem vigência por ____ (___________________) dias corridos, 

contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial “Minas Gerais”. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

O prazo a que se refere o caput corresponde àquele constante na proposta 

apresentada pela CONTRATADA na licitação que originou o presente instrumento, por ela 

ofertado para a execução e entrega, ao CONTRATANTE, dos serviços que constituem o seu 

objeto. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

Não havendo a entrega do objeto deste Contrato no prazo estipulado nesta 

Cláusula, o presente ajuste poderá ser prorrogado, na forma da lei, a critério do 

CONTRATANTE, até que seja cumprido em sua integralidade pela CONTRATADA, sem 

prejuízo das sanções cabíveis. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO 

 

Este Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

condições avençadas no Edital da licitação Tomada de Preços nº 2011020.044/2017 e, 

principalmente, observando-se a Lei federal nº 8.666/93 (com suas modificações), 

respondendo a parte inadimplente pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO RECEBIMENTO 

 

O objeto do presente Contrato será recebido pelo CONTRATANTE: 

 

a) provisoriamente, por engenheiro(s) do Departamento de Gestão de Bens e 

Serviços – DEGBS do CONTRATANTE, para posterior comprovação da conformidade dos 

materiais fornecidos e serviços executados com a exata especificação constante no Edital 

e seus Anexos da licitação que deu origem a este instrumento e na proposta comercial 

apresentada pela CONTRATADA; 

b) definitivamente, pelo responsável pelo Departamento de Gestão de Bens e 

Serviços – DEGBS do CONTRATANTE, após a comprovação da qualidade dos materiais 

fornecidos e dos serviços executados pela CONTRATADA, e de sua consequente aceitação, 

observado o disposto na alínea anterior (“a”). 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços prestados e materiais 

fornecidos que estiverem em desacordo com o estipulado no presente Contrato e seus 

Anexos. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá, na forma da lei, a 

responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade e segurança do objeto deste Contrato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 

 

O preço global do presente Contrato é de R$ __________ (_____________), no 

qual já estão incluídas todas as despesas relativas ao fornecimento de materiais e à 

prestação dos serviços que constituem o seu objeto, cujo detalhamento por item, assim 

como os seus respectivos preços unitário e total constam na Planilha de Orçamento que 

integra a proposta apresentada pela CONTRATADA na licitação que deu origem a este 



instrumento contratual. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO 

 

Os preços constantes na proposta apresentada pela CONTRATADA, na data da 

abertura da licitação Tomada de Preços nº 2011020.044/2017, serão fixos e irreajustáveis, 

considerando que a prestação dos serviços objetos deste Contrato ocorrerá em prazo 

inferior a 12 (doze) meses. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO 

 

Para fins de faturamento e pagamento dos serviços e fornecimentos de materiais 

objetos deste Contrato, as medições serão mensais e observarão os quantitativos da 

Planilha de Orçamento e o Cronograma Físico-Financeiro que constituem partes integrantes 

da proposta comercial apresentada pela CONTRATADA na licitação Tomada de Preços nº 

2011020.044/2017. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

Em cada medição, como condição para recebimento das obras ou serviços e 

fornecimentos realizados, a CONTRATADA deverá apresentar as notas fiscais de aquisição 

dos produtos e subprodutos de madeira utilizados na obra e, no caso de madeira de origem 

nativa, acompanhadas dos documentos relacionados no art. 5º, II, do Decreto estadual nº 

44.903, de 24/09/08, sob pena de aplicação do disposto no art. 46 da Lei federal nº 9.605, 

de 12/02/98. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após 

as medições mensais realizadas por engenheiro(s) do Departamento de Gestão de Bens e 

Serviços do CONTRATANTE, as quais observarão os quantitativos da Planilha de Orçamento 

e o Cronograma Físico-Financeiro elaborado pela CONTRATADA, a que alude a Cláusula 

Sexta deste Contrato. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

 

A liberação da última parcela devida à CONTRATADA ficará condicionada à 

conclusão da obra, ao recebimento definitivo e aceitação dos serviços contratados, pelo 

Departamento de Gestão de Bens e Serviços do CONTRATANTE. 

 

PARÁGRAFO QUARTO 

 

A(s) nota(s) fiscal(is), que deverá(ão) ser emitida(s) em real (R$) e somente após 

a liberação das medições e autorização da fiscalização do DEGBS do CONTRATANTE, será 

(ão) apresentada(s) pela CONTRATADA acompanhada(s) da Certidão Negativa de Débito 

(CND) perante o INSS e do Certificado de Regularidade do FGTS, em vigor, de modo a 

comprovar a sua regularidade com o sistema de seguridade social (INSS) e com o FGTS, 

conforme determinam o art. 195, § 3.º, da Constituição Federal e o art. 55, inciso XIII, da 

Lei federal nº 8.666/93. 
 

PARÁGRAFO QUINTO 
 

A inadimplência da CONTRATADA relativa a encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais não transfere para o CONTRATANTE a responsabilidade por seu 

pagamento e não pode onerar o objeto deste Contrato. 

 

PARÁGRAFO SEXTO 

A(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) será(ão) devolvida(s) à CONTRATADA, para as 
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necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o 

prazo estabelecido no Parágrafo Segundo desta Cláusula a partir da data de sua 

reapresentação ao CONTRATANTE, devidamente corrigida(s). 
 

PARÁGRAFO SÉTIMO 
 

A devolução da nota fiscal/fatura não aprovada pelo CONTRATANTE em hipótese 

alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a prestação dos serviços 

objetos deste Contrato. 

 

PARÁGRAFO OITAVO 
 

A validação/emissão de notas fiscais referentes ao objeto deste Contrato, inclusive 

aquelas emitidas eletronicamente, deverão ser processadas pelo módulo de Fatura 

Eletrônica - eFatura, disponibilizado no Sistema Integrado de Administração  de Materiais 

e Serviços - SIAD, disponível no sítio  www.compras.mg.gov.br. 
 

PARÁGRAFO NONO 
 

Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração Pública 

Estadual, o pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas 

do vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pró-rata tempore” do 

INPC, ou outro índice que venha a substituí-lo, conforme a legislação vigente. 

 

PARÁGRAFO DEZ 

 

A CONTRATADA deverá manter, durante toda a execução deste Contrato, a 

regularidade da documentação exigida na licitação Tomada de Preços nº 

2011020.044/2017, a qual estará vinculada à liberação dos pagamentos pelo 

CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes do presente Contrato ocorrerão à conta dos recursos 

consignados, para o exercício de 2017, na dotação orçamentária nº 

2011.10.122.71.4234.1.449051-3.0.50.1. No exercício seguinte, as despesas ocorrerão 

pela(s) dotação(ões) orçamentária(s) própria(s), alocada(s) para esta finalidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

A fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços e fornecimentos 

objetos deste instrumento ficarão a cargo do(s) engenheiro(s) designado(s) pela 

Coordenação do Departamento de Gestão de Bens e Serviços - DEGBS do CONTRATANTE, 

que verificará(ão) a sua perfeita execução até o recebimento definitivo do seu objeto. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

São obrigações da CONTRATADA: 

 

I) responsabilizar-se pela Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de 

execução dos serviços junto ao CREA, cuja cópia deverá ser apresentada ao IPSEMG por 

ocasião da emissão de cada Ordem de Serviços. Ademais, a execução dos serviços deverá 

ser coordenada por profissionais habilitados; 



II) a observância rigorosa dos prazos estabelecidos na Ordem de Serviços;  

III) responsabilizar-se pelo pagamento de todos os impostos, taxas, fretes (materiais 

e equipamentos colocados e instalados no local), seguros e demais obrigações fiscais que 

vierem a incidir sobre o objeto deste Contrato, até o recebimento definitivo dos serviços 

que constituem o seu objeto. 

IV)  o fornecimento de todos os materiais (devidamente especificados), mão de obra, 

equipamentos, acessórios e ferramentais necessários à execução dos serviços, tais como 

escadas, furadeiras, máquinas de corte, etc.; 

V) uniformização de todos os operários envolvidos na obra; 

VI) observância rigorosa às normas de segurança do trabalho, incluindo o 

fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) a todos os funcionários, 

ficando responsável pela fiscalização do uso dos mesmos; 

VII) armazenamento e transporte dos materiais inerentes à execução dos serviços; 

VIII) manter no local de execução da obra, referente à Ordem de Serviços, o Diário 

de Obras, que deverá ser preenchido e atualizado diariamente; 

IX) definir o fluxo de funcionários, adequando-se à realidade do Hospital 

Governador Israel Pinheiro - HGIP, inclusive quanto a horários. Considerando que o HGIP 

estará em pleno funcionamento durante a realização da obra, a execução dos serviços 

deverá ser programada de forma a permitir o funcionamento normal do HGIP, adotando 

as providências necessárias para não comprometer o seu funcionamento; 

X) caso seja necessária a realização de serviços fora do expediente normal, a 

fiscalização do CONTRATANTE deverá ser comunicada, previamente, para aprovação; 

XI) responsabilizar-se pelas indenizações por quaisquer danos materiais e/ou 

pessoais surgidos em consequência da execução dos serviços objetos deste Contrato; 

XII) adotar os cuidados necessários à garantia da segurança do edifício onde serão 

executados os serviços, dos funcionários e transeuntes; 

XIII) a elaboração de “as built” dos projetos de adequação das instalações 

executadas, quando necessário, após a conclusão dos serviços;  

XIV) comunicar à fiscalização do CONTRATANTE, para aprovação, qualquer 

necessidade técnica de alteração no projeto executivo e/ou planilha de orçamento; 

XV) informar à fiscalização do CONTRATANTE a ocorrência de quaisquer atos, fatos 

ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir a conclusão dos serviços dentro do prazo 

previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situação; 

XVI) manter o local da obra limpo, com remoção diária do entulho produzido nos 

serviços, com descarte de acordo com a legislação; 

XVII) instalar, quando necessário, tapumes em todo o perímetro do local de 

execução dos serviços; 

XVIII) o fornecimento e instalação de todos os materiais rigorosamente dentro das 

técnicas e normas específicas vigentes; 

XIX) manter, durante todo o período de execução deste Contrato, a regularidade 

da documentação e condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação Tomada 

de Preços nº 2011020.044/2017; 

XX) elaborar, e apresentar ao DEGBS do CONTRATANTE, no primeiro mês de 

vigência deste Contrato, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil 

- PGRCC, para a obra objeto deste instrumento; 

XXI) apresentar ao DEGBS do CONTRATANTE, mensalmente, os Relatórios Mensais 

de Gestão de Resíduos da Construção Civil, da obra objeto deste Contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

 São obrigações do CONTRATANTE: 

 

I) promover condições de acesso dos funcionários da CONTRATADA, devidamente 

identificados, ao local dos serviços; 

II) fornecer à CONTRATADA a Especificação de Materiais e Serviços e o Projeto 

Arquitetônico dos locais a serem reformados; 

III) fornecer água e energia elétrica no local dos serviços, durante a sua execução; 

IV) disponibilizar instalações sanitárias e de higiene pessoal para operários da 
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CONTRATADA; 

V) fiscalizar a prestação dos serviços e fornecimentos de materiais objetos deste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA – DOS ENCARGOS 

 

A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, 

fiscais, comerciais e seguros resultantes da execução deste Contrato.  

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos nesta 

Cláusula não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, 

observado, no entanto, quanto aos encargos previdenciários, o disposto no art. 71, § 2º, 

da Lei federal nº 8.666/93, com suas posteriores modificações. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência deste Contrato, 

exigir a comprovação de quitação dos encargos descritos no "caput" desta Cláusula, como 

condição para pagamento dos créditos da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO 

 

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, poderá o CONTRATANTE, facultada 

ampla e prévia defesa à CONTRATADA, aplicar as penalidades previstas no item 17 do 

Edital da Tomada de Preços nº 2011020.044/2017. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

As penalidades serão, em cada caso, graduadas pela Administração, de acordo com 

a gravidade da infração, observados os seguintes limites máximos fixados pelo Decreto 

estadual nº 45.902/12: 

 

A) advertência – a ser feita por meio de comunicação formal, à CONTRATADA, 

sobre o descumprimento deste Contrato ou de outras obrigações assumidas 

perante o CONTRATANTE, e a determinação da adoção das necessárias medidas 

de correção; 

B) multa administrativa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º 

(trigésimo) dia de atraso na execução deste Contrato, incidentes sobre o valor 

do fornecimento ou serviço não realizado; 

C)  multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço ou obra 

não realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, ou entrega do objeto 

com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, 

ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

D) suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração 

Pública Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, a critério da autoridade 

competente, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízo para a 

Administração; 

E) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

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

que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 



prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da  sanção aplicada com base na 

alínea  “D” desta Cláusula. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

As sanções previstas nas alíneas “A”, “D” e “E” desta Cláusula poderão ser aplicadas 

em separado ou em conjunto com qualquer das sanções previstas nas alíneas “B” e “C”, 

facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, com exceção da declaração de inidoneidade, cujo prazo de defesa é de 10 (dez) 

dias da abertura de vista, a ser aplicada na forma estabelecida no art. 87, § 3º, do mesmo 

diploma legal. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO 

 

As penalidades previstas nesta Cláusula serão obrigatoriamente registradas no 

Cadastro Geral de Fornecedores do Estado – CAGEF e, no caso de suspensão temporária 

de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, a 

CONTRATADA será descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas 

neste Contrato, e das demais cominações legais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 

 

O presente ajuste poderá ser rescindido, em qualquer tempo, por ato unilateral e 

escrito do CONTRATANTE, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, nos casos 

enumerados no art. 78, inciso I ao XII, XVII e XVIII, e observado o art. 79, §§ 1º, 2º e 5º, 

e art. 80, todos da Lei federal nº 8.666/93, assegurando-se o contraditório e ampla defesa 

da CONTRATADA. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

 

Mediante simples aviso extrajudicial, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

poderá haver a rescisão unilateral deste instrumento, reduzida a termo no processo 

respectivo, precedida de autorização escrita e fundamentada da Presidente do 

CONTRATANTE, desde que haja conveniência administrativa e relevante interesse público, 

na forma estabelecida no art. 79, §§ 1º e 2º, da Lei federal nº 8.666/93. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

 

Poderá também ocorrer a rescisão amigável deste Contrato, por acordo entre as 

partes, precedida de autorização escrita e fundamentada da Presidente do CONTRATANTE, 

desde que haja conveniência administrativa, na forma estabelecida no art. 79, inciso II e 

parágrafo 1º da Lei federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

 

Aplicam-se aos casos omissos as demais disposições contidas na legislação constante 

no preâmbulo deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE 

 

O CONTRATANTE providenciará a publicação, em resumo, no Diário Oficial do Estado 

"Minas Gerais", do extrato deste Contrato, bem como publicações de extratos de termos 

aditivos, se for o caso, e outras determinadas em lei, na forma prescrita no art. 61, 

parágrafo único, da Lei federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO 
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Para todas as questões oriundas do presente Contrato será competente o foro de 

Belo Horizonte - MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E por estarem ajustadas, firmam as partes o presente Contrato em 3 (três) vias de 

igual teor e forma, para um só efeito de direito, na presença das  testemunhas abaixo. 

 

Belo Horizonte,______ de ___________________ de 20__. 

 

 

 

________________________________________________ 

_________________ do IPSEMG (CONTRATANTE) 

 

 

 

________________________________________________ 

Representante legal da Empresa (CONTRATADA) 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

1) ___________________________________________________ 

 

 

2) ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

(UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM NATIVA 

DE PROCEDÊNCIA LEGAL). 

 

 

(Usar papel timbrado da empresa) 

 

 

Ao 

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG 

BELO HORIZONTE – MG 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

Em conformidade com o disposto no artigo 4º do Decreto estadual nº 44.903,  de  24  de 

setembro de 2008,  que  estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização 

de  produtos e  subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de 

engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais: 

 

Eu, _________________________________________, R.G nº _______________, 

legalmente nomeado representante da empresa _______________________________ 

______________________, CNPJ ____________________, para fins de qualificação 

técnica no procedimento licitatório modalidade Tomada de Preços  nº 2011020.044/2017, 

declaro, sob as penas da lei, que para a execução do contrato decorrente da referida 

licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos  de  madeira  de  procedência  

legal,  decorrentes  de exploração autorizada,  certificada,  ou  de  manejo   florestal 

aprovados  por órgão ambiental competente, integrante  do  Sistema Nacional do Meio 

Ambiente - SISNAMA, com autorização de transporte concedida  pelo Instituto Estadual de 

Florestas - IEF ou Instituto Brasileiro  do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis  - IBAMA,  tendo  ciência  de  que  o  não  atendimento  da  presente exigência  

na  fase  de execução do contrato poderá  acarretar  as sanções administrativas previstas 

nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, e  no  art. 72, § 8º, inciso V da  Lei  federal  

nº 9.605/98,   sem   prejuízo  das  implicações  de  ordem   criminal contempladas na 

referida lei. 

 

Local e data 

 

 

____________________________________________________ 

(Nome e assinatura do representante legal da empresa licitante) 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO (INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CF) 

 

 

 

 

(Usar papel timbrado da empresa) 

                                                                    

DECLARAÇÃO DE MENORES 

 

A empresa ______________________________, CNPJ nº. ________________, com sede 

à ______________________, declara, sob as penas da lei, a inexistência de trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a realização de 

qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, na 

forma da lei. 

Data e local. 

____________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VI – MODELO DE CREDENCIAL 

 

 

(Usar papel timbrado da empresa) 

 

 

 

À 

Comissão Permanente de Licitação do IPSEMG 

Belo Horizonte - MG 

 

 

Prezados Senhores, 

 

          

A empresa____________________________________, CNPJ/MF n.º______________, 

por seu representante legal infra-assinado, credencia o(a) Sr.(a) ________________ 

_______________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº_______________, expedida pelo(a) ______________, CPF nº __________________, 

para representá-la em todos os atos e reuniões relativos à licitação Tomada de Preços nº 

2011020.044/2017, ficando autorizado(a) a fazer manifestação oral ou escrita durante as 

sessões de abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de 

preços, assinar atas, rubricar documentações e propostas de licitantes, assinar e 

apresentar impugnações, recursos e contestações, renunciar o direito de recurso, receber 

notificações e, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 

Belo Horizonte,______ de _______________ de _______ . 

 

 

 

_________________________________________________ 

Nome e assinatura do  representante legal da empresa licitante 


