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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

EDITAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 04/2014 

PROCESSO Nº 92/2014 
ABERTURA: 16/5/14 às 14:00 horas 

JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ, através do Presidente da Comissão Permanente de 
Licitações, designada pela Portaria nº 580/2014, torna público que fará realizar licitação, na 
modalidade de Concorrência Pública nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, 
Lei complementar nº. 123/06 e demais normas específicas que integram este Edital. 
 

1 - OBJETO 
 
1.1. A presente licitação visa a escolha da melhor proposta para Execução de Revitalização do 
centro comercial composto pelas Praças Wenceslau Br az e Teodomiro Santiago e as Ruas 
Dr. João de Azevedo , Coronel Francisco Braz e Dr. Silvestre Ferraz, ruas  exclusivas para 
pedestres no centro comercial de Itajubá , proporcionando incremento no turismo e aumento da 
receita, sob a responsabilidade única e exclusiva da CONTRATADA, conforme especificações 
constantes dos Anexos I,  II, III e IX . 
 

2 - RECURSOS FINANCEIROS 
 
2.1. A respectiva contratação será atendida pela dotação orçamentária constante do exercício de 
2014, conforme segue: 02.13.01.15.451.0021.1000.4.4.90.51.00 e exercício subsequente. 
 

3 - SUPORTE LEGAL 
 
3.1. Esta licitação é regulada pelos seguintes dispositivos legais: 
 
3.1.1. Constituição da República Federativa do Brasil; 
 
3.1.2. Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93 e alterações; 
 
3.1.3. Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 
 
3.1.4. Demais disposições legais aplicáveis, inclusive subsidiariamente, os princípios gerais de 
Direito. 
 

4 - FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 
 
4.1. O edital completo da presente licitação poderá ser adquirido pelo interessado junto ao 
Departamento de Licitações, na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de 
Itajubá, Estado de Minas Gerais - Telefones: Tel.: (35) 3692-1702 Fax: (35) 3692-1703 ou 
gratuitamente através de “download” junto a “home page” da prefeitura, na Internet, no endereço 
de acesso http://www.itajuba.mg.gov.br 
 
4.2. Mais informações e esclarecimentos  referentes à presente licitação serão fornecidas pelo 
Departamento de Licitações, desde que requeridas por escrito e mediante protocolo, até o 2º dia 
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útil anterior à data de Abertura, no endereço acima, no horário compreendido entre 8h00 e 17h00 
ou pelo e-mail: licita@itajuba.mg.gov.br 
 
4.3. Em caso de não solicitação pelas proponentes de esclarecimentos e informações, pressupõe-
se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, 
posteriormente, o direito a qualquer reclamação. 
 

5 - PRAZOS - DOCUMENTOS - PROPOSTA 
 
5.1.  Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser 
entregues simultaneamente no Protocolo do Centro Administrativo Presidente Tancredo Neves, 
situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de 
Minas Gerais, até às 13:45 horas do dia 16/05/2014, improrrogavelmente. 
 
5.1.1 Não serão recebidas propostas que não sejam entregues por representante com 
credenciamento reconhecido em cartório, conforme modelo (Anexo XII) constante neste Edital.  

5.1.2 Os envelopes contendo os documentos de Habilitação e Proposta Comercial deverão ser 
entregues em envelopes pardos e não transparentes, separados, fechados e rubricados no fecho, 
contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, ALÉM DA 
IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE 01 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/14 
EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 
 
ENVELOPE 02 
PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/14 
EMAIL/TEL/FAX/ENDEREÇO DA EMPRESA 
 
5.1.3 Nenhuma proposta será recebida pela Comissão após o início da abertura do Envelope nº 1, 
de Habilitação.  

5.2. ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTOS 
 
Os documentos exigidos no envelope nº 1 são: 
 
 5.2.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
 5.2.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, a mesma deverá apresentar 
também documento de eleição dos seus administradores; 
 
 5.2.3. Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de diretoria em exercício, no 
caso de sociedade civil; 
 
 5.2.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país; 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
                         Avenida Doutor Jerson Dias, n°. 500, Bairro Estiva, Itajubá-MG, CEP 37.500-000 
                         Tel.: 35 3692-1700                                                         www.itajuba.mg.gov.br     

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 

 

Página 3 / 89 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

 
 5.2.5. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte estadual ou municipal, se houver, 
relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 
objeto do contrato; 
 
  5.2.5.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 
nome da matriz. 
 
 5.2.6. Prova de regularidade do domicílio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto da licitação através de Certidão Negativa de Débito ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa  para com: 
  

5.2.6.1. a Dívida Ativa da União e Planejamentos Federal; 
 
5.2.6.2. a Estadual (no mínimo, no que se refere ao ICMS) ou Municipal (no 

mínimo, no que se refere a tributos mobiliários);  
 
 5.2.7. Prova de regularidade para com o FGTS, através de Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF), demonstrando situação regular quanto aos recolhimentos. 
 
 5.2.8. Prova de regularidade relativo ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, através 
de Certidão Negativa de Débito (CND) ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 
 
 5.2.9. Prova de regularidade relativa a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

5.2.10. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da 
proposta, inclusive para microempresas. O Balanço patrimonial deverá estar registrado. 
 
  5.2.10.1. As licitantes deverão comprovar através do balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis, a existência de patrimônio 
liquido ou capital social  de no mínimo R$ 333.333,00 (trezentos e trinta e três mil, treze ntos 
e trinta e três reais) , em conformidade com o Parágrafo 3º do Artigo 31 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
  5.2.10.2 Planilha de Cálculo da Situação Financeira da Empresa (ANEXO X), a ser 
obrigatoriamente, preenchida, sob pena de inabilitação, com dados do balanço patrimonial do 
último exercício social, registrados na Junta Comercial da sede da Empresa, demonstrando a 
pontuação, de no mínimo 4 (quatro), atribuída ao somatório dos índices de Estrutura de Capital, 
Liquidez Corrente e Liquidez Geral e no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) de Disponibilidade 
Financeira Atual, calculados da seguinte forma: 
 
 Estrutura de Capital: índice calculado por 100 (cem) vezes a soma do Passivo Circulante 
mais o Passivo Exigível a Longo Prazo, dividido pelo Patrimônio Líquido. Submetendo-se o índice 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
                         Avenida Doutor Jerson Dias, n°. 500, Bairro Estiva, Itajubá-MG, CEP 37.500-000 
                         Tel.: 35 3692-1700                                                         www.itajuba.mg.gov.br     

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 

 

Página 4 / 89 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

calculado à Tabela de Índice Padrão a ele se atribui a nota correspondente ao seu Índice Padrão. 
A pontuação da Estrutura de Capital será o resultado da nota atribuída multiplicada pelo peso 
0,60. 
 
 Liquidez Corrente: Índice calculado pelo resultado da divisão do Ativo Circulante sobre o 
Passivo Circulante. Submetendo-se o índice calculado à tabela de Índices Padrão, lhe é atribuída 
a nota correspondente ao seu Índice Padrão. A pontuação da Liquidez Corrente será o resultado 
da multiplicação da nota atribuída pelo peso 0,22. 
 
 Liquidez Geral: Índice calculado pelo resultado da divisão da soma do Ativo Circulante 
mais o Ativo Realizável a Longo Prazo sobre a soma do Passivo Circulante mais o Passivo 
Exigível a Longo Prazo. Submetendo-se o índice calculado à tabela de índices Padrão lhe é 
atribuída a nota correspondente ao índice padrão. A pontuação da Liquidez Geral será o resultado 
da multiplicação da nota atribuída pelo peso 0,18. 
 
 Nota Geral: a atribuição da nota ao conjunto dos três índices calculados (Estrutura de 
Capital, Liquidez Corrente e Liquidez Geral) é feita pelo somatório da pontuação obtida em cada 
um dos índices. O resultado da soma será apresentado com duas casas decimais, desprezando-
se as demais. 
 
 Disponibilidade Financeira Atual: percentual calculado pela soma algébrica do Ativo 
Circulante menos o Passivo Circulante, mais as Imobilizações de Veículos, Máquinas e 
Equipamentos, menos o Fundo de Depreciações dos Veículos, Máquinas e Equipamentos, 
resultado este multiplicado por 2 e depois divididos pelo valor do orçamento da COPASA MG 
mais o Saldo de Compromissos Contratuais contraídos pela proponente. O resultado dessa 
operação multiplicado por 100 (cem) expressará o percentual correspondente à disponibilidade 
financeira atual. 
 
  5.2.10.3 Anexo à Planilha de Cálculo da Situação Financeira da Empresa, deverá 
ser apresentada uma Declaração, conforme modelo (Anexo XI), assinada pelo representante 
legal da empresa (identificar a assinatura) dos Compromissos Contratuais contraídos pela 
proponente informando, no mínimo, o Contratante, Objeto e Saldo Financeiro. Caso a empresa 
não tenha Compromissos Contratuais deverá ser apresentada uma Declaração, assinada pelo 
representante legal da empresa (identificar a assinatura), informando, sob as penas da lei, que a 
empresa não tem Compromissos Contratuais. Esta declaração do saldo de sua carteira de 
contratos, quando houver, deverá, obrigatória e expressamente, contemplar o somatório de todos 
os contratos assinados por ela podendo ser desconsiderados também expressamente aqueles 
valores relativos a: 
 

A) Saldo remanescente de contratos paralisados pelo Contratante durante sua execução. 
B) Saldo total do contrato assinado cuja ordem de serviço não foi emitida e nem o será 

durante o prazo previsto para execução do contrato objeto da licitação para cuja proposta 
seja sendo elaborada a Declaração de Saldo Contratual. 

C) Saldo de parcela de um contrato que tenha sido sub-empreitado com específica 
descriminação da parcela física e financeira objeto da sub-contratação. 

D) Saldo de parcela, objeto de contratos particulares existentes entre empreiteiras que de 
alguma forma desonerem, total ou parcialmente, a signatária da Declaração do Saldo 
Contratual em foco, com descriminação física (se for o caso) e/ou financeira da parcela a 
ser desconsiderada. 
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OBS.: As desconsiderações de parcelas financeiras acima previstas em todos os casos somente 
serão aceitas pela Comissão Permanente de Licitações quando através de documento oficial 
emitido pela Contratante fique provada a paralisação do contrato; a falta de emissão da O. S e a 
perspectiva negativa de sua emissão no prazo previsto; a subcontratação nas circunstâncias 
previstas na letra “C” acima e/ou; o conhecimento e  aquiescência quanto à existência de 
eventuais ajustes particulares de qualquer natureza previsto na letra “D” acima. 
 
 5.2.11. Certidão negativa de recuperação judicial, extrajudicial, falência e concordata, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
 5.2.12. Certidão de Registro junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da empresa e dos 
responsáveis técnicos, na modalidade Engenharia Civil ou Arquitetura ou outra modalidade  
com habilitação para Obra de Engenharia Civil. 
 
  5.2.12.1. No caso do profissional detentor do Acervo Técnico estiver como 
responsável técnico na Certidão de Registro do CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
(CAU) da Empresa (pessoa jurídica) não há necessidade da apresentação da Certidão do 
Profissional (pessoa física). 
 
 5.2.13. Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e 
compatíveis em características semelhantes e complexidade tecnológica equivalente ou superior 
ao objeto da presente licitação, através de comprovação da licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior, detentor de 
Certificado de Acervo Técnico, emitido pelo CREA-Conselho de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), na modalidade Engenharia Civil 
ou Arquitetura ou outra modalidade com habilitação para Obra de Engenharia Civil  e 
atestado de responsabilidade técnica fornecidos por pessoa jurídica de direito público, em nome 
da Licitante, comprovando ter a mesma executado obras e serviços da mesma natureza dos aqui 
licitados, abaixo mencionados, observado o disposto nos itens 5.2.13.1, 5.2.13.2 e 5.2.13.3 
 

• Remoção de pavimento, qualquer tipo, com quantidade igual ou superior a 5.370 (cinco mil 
trezentos e setenta) m²; 

• Recomposição de pavimento em pré-moldado de concreto, qualquer tipo, com quantidade 
igual ou superior a 6000 (seis mil) m²; 

• Escavação mecânica de material de primeira categoria, com quantidade igual ou superior 
a 2.574 (dois mil quinhentos e setenta e quatro) m³; 

• Transporte local, em perímetro urbano (material em geral) a granel, com quantidade igual 
ou superior a 65.846 m³.km; 

• Carga mecânica (material em geral) com quantidade igual ou superior a 2.574 (dois mil 
quinhentos e setenta e quatro) m³; 

• Assentamento de tubo de PVC para água/esgoto. 
 

5.2.13.1. Tanto o Atestado de Capacidade Técnico-Profissional quanto o Atestado 
de Capacidade Técnico-Operacional deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados 
das respectivas Certidões emitidas pelo CREA. 
 

  5.2.13.2. A proponente deverá comprovar, também: 
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a) O vínculo entre ela, proponente, e o profissional por ela indicado como RT – Responsável 
Técnico. 
 

a.1) A comprovação de vínculo empregatício se fará pela apresentação de cópia da 
CTPS – Carteira de Trabalho e de Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e 
Informações a Previdência Social (GFIP), com a respectiva relação de funcionários, 
referente ao último recolhimento devido anterior a data da entrega da proposta, 
devidamente quitada. Caso o empregado tenha sido admitido entre a data de 
pagamento da GFIP e a data fa licitação, não será necessária a apresentação da 
mesma. 
 
a.2) cópia do contrato social atualizado e consolidado ou do contrato social 
acompanhado das atualizações em vigor, devidamente registrados no órgão 
competente, quando se tratar de sócio-gerente ou de administrador não-sócio 
indicado no próprio contrato social; ou 
 
a.3) cópia do contrato social atualizado e consolidado, ou do contrato social 
acompanhado das atualizações em vigor e da ata de eleição dos administradores, 
quando se tratar de administrador não-sócio e não indicado no contrato social; ou  
 
a.4) cópia das publicações, no Diário Oficial, das atas das assembléias em que 
foram aprovados os estatutos e em eu foi eleita a diretoria em exercício, em se 
tratando de administrador estatutário de sociedade anônima; ou 
 
a.5) cópia do contrato de prestação de serviços, se prestador de serviços 
autônomo. 

 
  5.2.13.3. A Capacidade Técnico-Operacional deverá ser comprovada com apenas 
01 (um) atestado. 
  
 
 5.2.14. Declaração formal de disponibilidade das instalações, de aparelhamento e pessoal 
técnico, necessários para realização do objeto do certame conforme (ANEXO VIII). 
 
 
 5.2.15. Atestado de visita técnica que será realizada às 13:00 horas do dia 13/05/2014 – 
LOCAL: Secretaria Municipal de Planejamento, Centro Administrativo Presidente Tancredo 
Neves, Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, Bairro Estiva, Município de Itajubá, Estado de Minas 
Gerais, Tel.: 35 3692-1735; 
 
a) A visita técnica deverá ser realizada por qualquer profissional capacitado, credenciado pela 
empresa interessada em participar do certame. Carta de Credenciamento – ANEXO XIII – da 
empresa assinada pelo responsável legal, juntamente com o contrato social em vigor; 
 
 
b) A empresa deverá protocolar os documentos para a realização da Visita Técnica até às 12 
horas e 45 minutos do dia 13/05/2014, no serviço de protocolo do Centro Administrativo 
Presidente Tancredo Neves, localizado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, 
Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, (35)3692-1748. 
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   5.2.15.2.1. Locais e endereços para realização da v isita, situados no 
Centro Comercial de Itajubá : 
 

• Praça Wenceslau Braz; 

• Praça Teodomiro Santiago; 

• Rua Dr. João Azevedo; 

• Rua Coronel Francisco Braz; 

• Rua Dr. Silvestre Ferraz. 

 

5.2.16. Apresentação das seguintes Declarações: 
 
  5.2.16.1. Declaração, expressa e sob as penas da lei (ANEXO IV), de que: 

 
  a) não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, 
  b) não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de qualquer esfera; 
 
  c) não existe fato impeditivo à sua habilitação; 
 
  d) não possui entre seus proprietários nenhum titular de mandato eletivo; 
 
  e) não possui no seu quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
  f) encontra-se de acordo com todas as determinações trabalhistas e demais 
legislações aplicáveis.  
   
 5.2.17. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral da Prefeitura de Itajubá da 
licitante, em atividade compatível com objeto da presente licitação, substituirá os documentos 
relacionados nos itens 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.5.1, 5.2.6., 5.2.6.1, 5.2.6.2, 5.2.7, 5.2.8, 
5.2.9, a 5.2.9, 5.2.10, e 5.2.11, desde que atestadas as validades destes mesmos documentos no 
certificado antes referido.  
 
 5.2.18. É vedada a participação de empresas pertencentes a um mesmo grupo 
econômico, de fato ou de direito, assim entendidas aquelas que possuam identidade de sócios, 
dirigentes, membros de conselho ou responsáveis técnicos, conforme o caso, ficando os 
infratores sujeitos à inabilitação, desclassificação ou revogação de eventual adjudicação, bem 
como às penalidades previstas no artigo 90 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das demais sanções 
civis e penais cabíveis. 
 

5.2.19. Nome, nacionalidade, estado civil, CPF, RG, endereço residencial completo e 
cargo que ocupa na empresa, da pessoa que deverá assinar o contrato (modelo – ANEXO VII) . 
Quando não se tratar o seu representante legal nos termos do contrato social, além da 
documentação supra, deverá apresentar procuração para tal, no ato de assinatura do mesmo. 
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 5.2.20. A não apresentação da documentação referente ao item 5.2.19. não inabilitará a 
licitante, ficando facultado ao Município elaborar contrato em nome do representante legal da 
empresa, constante do contrato social, ficando a licitante sujeita ao procedimento previsto no item 
11.3. 
 
 5.2.21. Os documentos solicitados para participação nesta licitação quando não 
encaminhados em seus originais poderão ser validamente apresentados, por meio de publicação 
realizada em órgão da imprensa oficial ou por cópia previamente autenticada  nos termos do 
artigo 32 da Lei Federal nº 8.666/93, ou, ainda, por cópia simples quando a confirmação do seu 
teor puder ser feita pela Administração junto aos órgãos públicos emitentes, via “Internet”. 
 
 5.2.22. Não serão aceitos protocolos nem documentos com prazos de validade vencidos. 
No caso das certidões, quando não consignar o prazo de validade, serão consideradas válidas as 
expedidas com data não superior a 120 (cento e vinte) dias anteriores à data limite para o 
recebimento das propostas da presente licitação. 
 
 5.2.23. A CONTRATADA deverá demonstrar junto à Secretaria de Planejamento do 
Município de Itajubá, obrigatoriamente, que mantém as mesmas condições de habilitação, 
principalmente quanto aos encargos previdenciários constantes nos itens 5.2.7., 5.2.8. e 5.2.9, 
durante toda a execução do contrato até a sua total liberação. 
 
 5.2.24. Considerando a Resolução SRF 200, de 13.09.02, a regularidade das licitantes 
relativamente ao CNPJ, como condição de sua habilitação, será confirmada pela Administração 
nos termos da resolução antes mencionada. 
 

5.2.25. As licitantes aptas e que desejarem usufruir do tratamento diferenciado e 
favorecido de que trata a Lei Complementar nº 123 deverão firmar declaração expressa sob as 
penas da lei (Anexo V) . 

 
5.2.26. Para usufruir do tratamento diferenciado e favorecido as ME e EPP deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que  apresente restrição, sendo-lhes assegurado prazo para regularização conforme 
previsão contida no artigo 43 da LC nº 123. 

 
5.2.26.1 A não regularização da documentação no prazo previsto implicará na 

decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação . 
 
5.3. ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA 
 
 5.3.1. A Proposta deverá ser formulada em uma via, datilografada ou impressa, datada e 
assinada pelo seu representante legal, sem emendas e borrões, contendo: 
 
  a) Razão social, CNPJ e endereço da proponente, bem como o número da 
presente licitação e horário; 
 
  b) Preço unitário e total , expressos em reais (R$), na forma apresentada no 
ANEXO II – Planilha Orçamentária,  com 02 (duas) casas decimais após a vírgula ; 
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c) O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, a contar da data da 

entrega da proposta. No caso de suspensão deste Processo Licitatório proveniente da 
interposição de Recursos Administrativos ou Medidas Judiciais, o prazo de validade 
desta proposta será suspenso até o julgamento dos mesmos. 

 
d)  As medições serão feitas a cada 30 (trinta) dias e os pagamentos serão feitos em até 

15 (quinze) dias corridos, após cada recebimento dos serviços e respectiva nota 
fiscal/fatura, acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos 
referentes aos serviços prestados, INSS, FGTS, ISSQN e GFIP (se for o caso), 
devidamente assinada pela Secretaria responsável. 

 
 e) Cronograma Físico Financeiro, contemplando as etapas do projeto, nos termos do 
Anexo III. 
 
 5.3.2. O preço proposto deverá contemplar todos os custos diretos e indiretos por ventura 
decorrentes ou de qualquer outra forma relacionadas com a perfeita e integral execução da obra, 
objeto da presente licitação tais como, exemplificativamente: impostos, taxas, fretes, materiais, 
equipamentos, ferramentas, mão de obra, consultorias, ensaios em laboratórios etc. 
 

6 - HABILITAÇÃO E ABERTURA DAS PROPOSTAS 
 
6.1. Abertura dos envelopes de Nº 1 - DOCUMENTOS. 
 
6.2. No dia e horário estabelecidos, em sessão pública, serão abertos os envelopes de nº 1 - 
DOCUMENTOS, pela Comissão Permanente de Licitações da Secretaria de Planejamento - 
Departamento de Licitações, do Município de Itajubá, se dará na Sala de Licitações sito à Avenida 
Doutor Jerson Dias, nº 500, Bairro Estiva, nesta cidade. 
 
6.3. Não sendo possível promulgar o resultado da habilitação no mesmo dia em que se der a 
abertura dos envelopes, ele será divulgado por publicação conforme item 17 deste Edital. 
 
6.4. Após a fase de habilitação, se ocorrer algum fato impeditivo desta, a licitante por ele atingido, 
deverá declará-lo por escrito, sob as penas da Lei. 
 
6.5. Serão consideradas inabilitadas as licitantes que não atenderem ao disposto no item 5.2 
deste Edital ou vierem a apresentar os documentos exigidos com vícios ou defeitos que 
impossibilitem ou dificultem o seu entendimento, ou ainda, em desacordo com o disposto pelo 
subitem 5.2.5.1.,  sem a prévia autenticação como determina o item 5.2.21. , sendo-lhe devolvido 
fechado o Envelope de nº 2 (dois), nos termos do que dispõe o artigo 43, inciso II, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 
6.6. Abertura dos envelopes nº 2 (dois) - PROPOSTA. 
 
6.7. O envelope nº 2 (dois) contendo a proposta, formulada de acordo com o item 5.3, será aberto 
em ato público, após a abertura dos Envelopes de nº 1 (Documentos), das proponentes 
habilitadas, obedecendo aos prazos legais ou a recusa, citada em Ata, dos participantes em 
interpor recursos. 
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6.8. De tudo lavrar-se-á Ata, que será assinada por todos os presentes e pela Comissão 
Permanente de Licitações. Os presentes também rubricarão os documentos e as propostas 
apresentadas. 
 
 

7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
7.1. Na classificação das propostas, será levado em conta o menor preço global proposto , 
devendo ser respeitados os preços máximos unitários constantes no Anexo II – Planilha 
Orçamentária . 
 
7.2. Por ocasião do julgamento das propostas, caso seja necessário, poderá ser solicitado para 
comprovação da exequibilidade dos preços a composição de preços unitários  através do 
relatório analítico de insumos de todos os itens ofertados, incluindo a composição de custo 
horário dos equipamentos pertinentes ou detalhamento dos cálculos da produtividade da equipe 
e/ou equipamento utilizado de modo a justificar os índices da produtividade utilizada. 
Composição da taxa de encargos sociais  para horistas e mensalistas e composição da taxa 
de benefícios e despesas indiretas – BDI. 
 
7.3. A aceitabilidade dos preços unitários e/ou globais propostos, seguirá o critério de 
compatibilidade com os preços dos insumos e salários de mercado, apurados pela Administração, 
acrescidos dos respectivos encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI). 
 
7.4. Critério de desempate: 
 

7.4.1. Empate real - conforme artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 e sorteio público. 
 

7.4.2. Empate ficto - Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de 
contratação para as ME e EPP, obedecido o disposto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006. 

 
 7.4.2.1. A ME ou EPP classificada nos termos dos artigos 44 e 45 da LC nº 

123/2006, será convocada para, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas , apresentar 
nova proposta com preço inferior  àquela que foi submetida ao desempate, sob pena de 
preclusão. 
 

7.4.3. Não serão admitidas por qualquer motivo, modificações ou substituições das 
propostas ou de quaisquer outros documentos, salvo disposição da Lei Complementar nº 
123/2006. 
 
7.4. A análise e a apreciação das propostas serão realizadas pela Comissão Permanente de 
Licitações, ficando-lhes facultado o direito de consultar técnicos, se necessário. 
 
7.5. O julgamento e aprovação das propostas também serão feitos pela Comissão Permanente de 
Licitações e a concomitante Adjudicação/Homologação, pelo Secretário Municipal de 
Planejamento. 
 
7.6. Serão desclassificadas as propostas: 
 
 a) que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 
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 b) com preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
 c) com valores que excedam os valores máximos unitários estabelecidos na Planilha 
Orçamentária -  Anexo II ; 
 d) que estiverem em desacordo com o Anexo III - Cronograma Físico Financeiro . 
 

8 - DA EXECUÇÃO 
 
8.1. A licitante vencedora deverá executar os serviços objeto desta licitação, por sua conta e 
risco, nas condições ofertadas, mediante Ordem de Serviços (OS), por escrito, emitida pelo órgão 
competente do Município de Itajubá. 
8.2. Os serviços deverão ser executados nos termos dos Anexos I, IA, II, III e X . 
 

9 - DOS REAJUSTES 
 
9.1. Os valores constantes deste contrato poderão ser reajustáveis após o período de 12 (doze) 
meses, a partir da data limite para apresentação dos envelopes, observadas as regras 
estabelecidas na Lei Federal 10.192/01. 
 

10 - DAS MEDIÇÕES E DOS PAGAMENTOS  
 
10.1. As medições  serão feitas a cada 30 (trinta) dias  e os pagamentos  serão feitos em até 15 
(quinze) dias  corridos, após cada recebimento dos serviços e respectiva nota fiscal/fatura, 
acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços 
prestados, INSS, FGTS, ISSQN e GFIP (se for o caso), devidamente assinada pela Secretaria 
responsável. 
 
 10.1.1. A liberação do primeiro pagamento fica condicionada a apresentação pela 
CONTRATADA da prova de inscrição da obra/serviço no posto do INSS e informações sobre seu 
valor para obtenção da Certidão de Regularidade de Débitos (INSS). 
 
 10.1.2. Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo a 
Contratada indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes bancos: 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 
 
10.2. O pagamento fora do prazo estabelecido sujeitará o Município à multa de 1% (um por cento) 
em favor da CONTRATADA, além dos juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao 
mês. 
 

11 - CONTRATO 
 
11.1. A licitante considerada vencedora será notificada via fac símile, ou por correspondência 
privada, para num prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação, assinar o 
respectivo contrato, aceitar ou, no mesmo prazo, retirar o instrumento equivalente sob a pena de 
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
 
11.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo 
Município.  
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11.3. É facultado ao Município, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
11.4. A Ordem de Serviço será expedida pela Secretaria de Planejamento no prazo máximo de 10 
(dez) dias úteis, a contar da data da assinatura do Contrato. 
  
11.5. A Secretaria de Planejamento é o órgão credenciado pelo Município de Itajubá, para 
vistoriar a execução e o recebimento dos serviços correspondentes ao contrato e a prestar toda a 
assistência e a orientação que se fizerem necessárias. 
 
11.6. Será admitida ao longo da execução do contrato a celebração de termo aditivo entre as 
partes contratantes, sempre que juridicamente exigido ou cabível, com o objetivo de se proceder 
as adequações que se fizerem necessárias, em face de eventuais alterações na legislação 
federal que regulamenta a matéria, especialmente no que se refere a questão de eventual 
reajuste. 
 
11.7. Como condição para a assinatura do contrato a Contr atada deverá: 
 

11.7.1. Oferecer garantia, conforme disposição do Art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93, no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento)  do valor total do Contrato, que deverá viger até o 
cumprimento integral de todas as obrigações estabelecidas no contrato a que se referir, sendo 
admitidas as seguintes modalidades: 
 

a) caução em dinheiro ou título da dívida pública;  
b) seguro garantia; e  
c) fiança bancária, com expressa declaração de renúncia, por parte do fiador, do benefício 

de ordem assegurado no art. 827, caput, do Código Civil. 
 
  11.7.1.1. A CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, 
com antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a manter a 
garantia contratual vigente até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento definitivo do objeto do 
contrato. 
 

11.7.1.2. A devolução da garantia referida no item antecedente (11.7.1) dar-se-á 
após 30 (trinta) dias do recebimento definitivo da Obra. 
 
  11.7.1.3. Para a devolução da garantia prestada, a CONTRATADA deverá solicitar 
através de processo interno a ser aberto junto à Divisão de Protocolo, situada na no Centro 
Administrativo Presidente Tancredo Neves, situado na Avenida Doutor Jerson Dias, nº. 500, 
Bairro Estiva, Município de Itajubá, no horário compreendido entre 8h15 e 17h, anexando cópia da 
garantia prestada (Ex: apólice, seguro garantia) ou original da guia de recolhimento e ainda 
cópias do contrato e do termo de recebimento definitivo da obra. 
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11.7.1.4. O Município descontará da garantia prestada, toda a importância que, a 
qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA em decorrência do contrato, objeto da presente 
licitação. 
 

11.7.1.5. Em caso de aditamento de contrato, deverá ser aditada a garantia 
prestada nos termos do item 11.7.1. 
 

11.7.1.6. A garantia deverá ser apresentada no momento da assinatura do 
contrato. 
 
 11.7.2. Apresentar a Certidão do CREA e/ou CAU, no caso de sua sede ser em outra 
região (Estado). 
 

12 - DA RESCISÃO 
 
12.1. Independentemente de interpelação judicial, o contrato à que se refere o item 11 retro, será 
rescindido nas hipóteses previstas pela Lei Federal nº 8.666/93. 
 

13 - DO PRAZO DO CONTRATO 
 
13.1. O Contrato a que se refere o item 11 retro, será celebrado pelo prazo  de 14 (quatorze) 
meses  a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço. 
 
 13.1.1. A execução das obras e serviços deverá ser iniciada no primeiro dia útil seguinte 
ao recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE. 
 

14 - DO RECEBIMENTO 
 
14.1. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que couber, as 
disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 

14.1.1. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da comunicação por escrito à CONTRATANTE, que por meio de seu 
responsável pelo acompanhamento, realizará vistoria da obra juntamente com a CONTRATADA. 
 
14.2. Na hipótese da não aceitação dos serviços, a CONTRATANTE registrará o fato, sem 
prejuízo da aplicação da penalidade cabível, indicando as razões da não aceitação. 
 
14.3. Atendidas todas as exigências do item anterior, a CONTRATADA deverá solicitar 
novamente o recebimento da obra, e, estando conforme, a Secretaria responsável emitirá o 
Termo de Recebimento Provisório. 
 
14.4. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado e assinado pela Secretaria responsável no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de emissão do Termo de 
Recebimento Provisório, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período. 
 
 14.4.1. Para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deverá 
solicitar através de processo interno a ser aberto junto à Divisão de Protocolo, situada na rua José 
de Alencar nº 123 - andar térreo - Paço Municipal, no horário compreendido entre 8h15 e 17h. 
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15 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
15.1. Com fulcro nos artigos 86 e 87 a Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE  poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA  as seguintes sanções: 
 
 15.1.1. advertência; 
 
 15.1.2. multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
comunicação oficial, nas seguintes hipóteses e condições: 
 
  15.1.2.1. - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por 
descumprimento das obrigações estabelecidas neste Edital, até o máximo de 10% (dez por 
cento), sobre o valor relativo à parcela do cronograma físico-financeiro não cumprida; 
 
  15.1.2.2. - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total, ou 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do cronograma físico-financeiro 
não cumprida, no caso de inexecução parcial. 
 
 15.1.3. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
 15.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
15.2. As sanções previstas nos subitens 15.1.1, 15.1.3. e 15.1.4. poderão ser aplicadas 
juntamente com as do subitem  15.1.2., nos termos do artigo 87 da Lei nº 8666/93. 
 
15.3. Será aplicada a sanção de advertência  nas seguintes condições:  
 

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou 
a integridade patrimonial ou humana;  

 
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

da Administração Pública, a critério da Fiscalização, desde que não caiba a aplicação 
de sanção mais grave; 

 
c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo; 

 
d) A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5% (cinco por cento), da 

execução do contrato. 
 
15.4. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando a CONTRATADA deixar de 
executar, no mínimo, 20% (vinte por cento) do previsto para o período no cronograma físico-
financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização, ou do previsto no contrato quando 
não houver cronograma. 
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Percentuais referidos no item 15.4 serão apurados com base na fórmula abaixo: 
 

PE= (VPCE/VPC) x 100 
PE= Percentual executado 
VPC= Valor a ser executado conforme previsto no cronograma ou no contrato 
VPCE= Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma ou no contrato 
15.5. Será configurada a inexecução total  do objeto quando houver atraso injustificado para o 
início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 
 
15.6. Será configurado atraso injustificado na execução da obra, quando ocorrer o não 
atingimento do percentual acumulado previsto para o período no cronograma físico-financeiro 
apresentado pela Contratada e aprovado pela fiscalização, ou do previsto no contrato quando não 
houver cronograma. 
 
15.7. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 15.6 serão calculados observando-se o 
seguinte critério: 
 
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC 
Da= dias de atraso 
DPC= dias previstos no cronograma ou no contrato para a conclusão 
VPC= Valor a ser executado conforme previsto no cronograma ou no contrato 
VPCE= Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma ou no contrato 

 
15.8. De acordo com o artigo 88 da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos 
incisos III e IV do seu artigo 87, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão do Contrato 
decorrente desta Licitação: 
 

a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais 
no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

 
c) Demonstrem não possuir inidoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
 
15.9. Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado dos créditos que a 
CONTRATADA  vier a fazer jus perante a Administração, acrescidos de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
15.10. A aplicação de multas, ou de outras penalidades, deverá obedecer ao seguinte 
procedimento: 
 
 I - deverá o representante do Município responsável pela execução deste Contrato 
elaborar Comunicado de Infração, o qual deverá: 
 

a) descrever a infração observada, indicando todos os elementos necessários 
para identificá-la e individualizá-la; e 

 
  b) indicar o dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado. 
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 II - o Comunicado de Infração será autuado em apenso ao processo administrativo 
referente ao Contrato e, imediatamente, submetido ao Diretor do Departamento responsável pelo 
acompanhamento do contrato; 
 
 III - por despacho, deverá o Diretor do Departamento responsável, receber ou arquivar o 
expediente de Comunicado de Infração; 
 
 IV - no caso de o receber, deverá, também, determinar que seja a CONTRATADA 
notificada para, em até cinco dias úteis, exercer o seu amplo direito à defesa e ao contraditório 
(conf. artigo 5º., inciso LV, da Constituição Federal); 
 
 V - deverá acompanhar a notificação cópia do Comunicado de Infração e do despacho que 
o recebeu, além de, obrigatoriamente, nela constar que "no caso de não ser oferecida defesa no 
prazo fixado, presumir-se-ão verdadeiros e aceitos os termos do Comunicado de Infração. 
 
 VI - recebida a defesa, que deverá estar acompanhada de todos os documentos que a 
CONTRATADA julgar oportunos para a sua defesa, o Diretor do Departamento responsável a 
apreciará, deferindo as provas que forem solicitadas e que, por ele, forem consideradas 
pertinentes; 
 
 VII - caso tenham sido deferidas provas, serão estas produzidas, às custas da 
CONTRATADA. 
 
 VIII - após a instrução, ou não havendo esta, ou ainda, no caso de não ser oferecida 
defesa, elaborará o Diretor do Departamento responsável, despacho/manifestação, onde 
concluirá pela aplicação da pena ou pela improcedência da imputação feita pelo Comunicado de 
Infração; 
 
 IX - para os casos onde a penalidade cabível for àquela disposta pelo artigo 87, inciso IV 
da Lei Federal 8.666/93, a competência para sua aplicação é exclusiva do Secretário Municipal 
(artigo 87, § 3º da mesma Lei Federal). 
 
 X - se a decisão for pela aplicação da pena, será a CONTRATADA disto notificada para, 
em 10 (dez) dias úteis, efetuar o pagamento da multa ou, querendo, requerer reconsideração do 
despacho, nos prazos legalmente estabelecidos (artigo 109, inciso I, “f” e inciso III da Lei Federal 
8.666/93); 
 
 XI - a partir do próprio dia da notificação mencionada no inciso anterior iniciar-se-á a 
suspensão de pagamentos, independentemente da interposição, ou não, de recurso 
administrativo; 
 
 XII - havendo requerimento de reconsideração do despacho, serão os autos novamente 
remetidos à autoridade que emitiu a decisão, que opinará pelo acolhimento  ou não do pedido e, 
em seguida, serão eles remetidos à autoridade administrativa imediata e superior, para reforma 
ou manutenção da decisão anterior; 
 
 XIII - caso a CONTRATADA não efetue o pagamento da multa no prazo assinalado, será a 
multa descontada de qualquer eventual pagamento a ser realizado, cessando, para esta hipótese, 
a suspensão de pagamentos mencionada no inciso XI; 
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 XIV - não havendo pagamento a ser realizado, será a multa inscrita na Dívida Ativa, para 
cobrança executiva. 
 
15.11. Os prazos mencionados neste item terão o seu início no dia útil seguinte ao do 
recebimento da notificação. 
 
15.12. As multas a que aludem os itens 15.1.2 e 15.9 e seus subitens não impedem que a 
Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções previstas neste 
Edital. 

 
16 - DOS ANEXOS 

16.1. Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes ANEXOS: 
 

ANEXO I – Memorial Descritivo. 
 
ANEXO II – Planilha Orçamentária. 
 
ANEXO III – Cronograma Físico Financeiro. 
 
ANEXO IV – Termo de Declaração. 
 
ANEXO V – Declaração de microempresa e empresa de pequeno porte. 
 
ANEXO VI – Minuta de Contrato. 
 
ANEXO VII – Dados para assinatura de contrato. 
 
ANEXO VIII – Declaração de Disponibilidade das Instalações, dos Equipamentos e  
Equipes Técnicas. 
 
ANEXO IX – Projeto Básico – Plantas. 
  
ANEXO X – Planilha de Cálculo da Situação Financeira de Empresa-Obra 
 

        ANEXO XI – Declaração para Comprovação de Saldo Contratual 
 

        ANEXO XII – Modelo de Credenciamento 
 
 
 
 
 

17 - DA PUBLICIDADE 
 

17.1. O edital será publicado no Diário Oficial do Estado, em jornal de grande circulação e, 
facultativamente, por meios eletrônicos. 
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17.2. O julgamento das demais fases licitatórias (habilitação e propostas, conforme aplicável), 
interposição de eventuais recursos e seus julgamentos e a homologação serão publicados no 
Diário Oficial do Estado e, facultativamente, por meios eletrônicos. 

 
17.3. Não será enviado o resultado do julgamento das fases licitatórias, tampouco cópia da ata de 
julgamento ou qualquer outro documento, por e-mail, fax, ou qualquer outro meio de 
comunicação. 
 
17.4. O licitante que desejar obter maiores informações e esclarecimentos referentes aos motivos 
que levaram à inabilitação ou à desclassificação no certame deverá comparecer ao Departamento 
de Licitações para dar vistas ao processo de licitação. 
 
17.5. O licitante que desejar cópias do processo, para fins de interposição de recurso e/ou 
impugnação de recurso, deverá solicitar no Departamento de Licitações, anexando cópia de 
documentos que comprovem possuir poderes para representar a empresa, devendo preencher o 
requerimento e pagar a taxa referente ao valor da (s) cópias (s) autenticada (s). 
  

17.5.1. A solicitação de cópias feita até às 15h00, poderá ser providenciada no mesmo dia, 
mediante recolhimento da taxa durante expediente bancário que se encerra às 16h. Após este 
horário, a liberação das cópias será para o próximo dia útil. 
 
17.6. O andamento das licitações poderá ser acompanhado no do site www.itajubá.mg.gov.br, 
porém as informações oficiais são as constantes das publicações. 
 
 

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. A aceitação da proposta vencedora pelo Município obriga o seu proponente à execução 
integral dos serviços, objeto desta licitação, pelo preço e condições oferecidas, não cabendo o 
direito a qualquer ressarcimento por despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos 
em sua proposta, seja por erro seja por omissão. 
 
18.2. Após a fase de habilitação, não poderá a licitante, desistir da proposta, salvo por motivo 
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Município, conforme artigo 43, parágrafo 6º 
da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
18.3. Pela elaboração e apresentação da Documentação e Proposta, as empresas não terão 
direito a auferir vantagens, remuneração ou indenização de qualquer espécie. 
 
18.4. A licitante vencedora da presente licitação fica obrigada a executar integralmente, os 
serviços ora licitados. 
 
18.5. Ao apresentar suas propostas, as licitantes concordam em assumir inteira responsabilidade 
pela perfeita execução dos serviços propostos, inclusive no que se refere a responsabilidade 
técnica. 
 
18.6. A simples apresentação das propostas pelas licitantes implica aceitação tácita de todos os 
termos deste Edital e seus anexos. 
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18.7. A Administração poderá solicitar, de qualquer licitante, informações e esclarecimentos 
complementares para perfeito juízo e atendimento da Documentação ou Proposta apresentadas. 
 
18.8. A licitante que não puder comprovar a veracidade dos elementos informativos apresentados 
à Administração, quando solicitados eventualmente nesse sentido, será automaticamente 
excluída da presente licitação. 
 
18.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de 
fato superveniente, devidamente comprovado, podendo também anulá-la, sem que caiba às 
licitantes o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação, quando for o caso. 
 
18.10 Os recursos administrativos à presente licitação deverão ser apresentados de conformidade 
com o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, protocolados durante o horário de expediente da 
Prefeitura do Município de Itajubá, das 8h15 às 17h00, junto à  Divisão de Protocolo, situada na 
rua José de Alencar nº 123 - andar térreo - Paço Municipal. 
 
18.11. Dos interessados em participar das reuniões de abertura dos envelopes deste certame, 
representando as licitantes, será exigido o seu credenciamento mediante a apresentação de 
autorização por escrito, contendo o nome completo, número de documento de identificação do 
credenciado, com declaração do(s) representante(s) legal(is) da(s) proponente(s), devidamente 
assinado, outorgando amplos poderes de decisão ao credenciado, inclusive para receber 
intimações e, eventualmente, desistir de recursos. 
 
18.12. Essas autorizações deverão ser exibidas à Comissão Permanente de Licitações, pelos 
portadores, antes do início dos trabalhos de abertura dos envelopes, ficando retidas e juntadas 
aos autos. 
 
18.13. O documento solicitado poderá, a critério do(s) representante(s) legal(is) da(s) 
proponente(s), ser substituído por procuração pública. 
 
18.14. Caso o participante não seja titular da empresa proponente, deverá apresentar documento 
que comprove sua capacidade para representá-la. 
 
18.15. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento, não inabilitará ou 
desclassificará a licitante, mas impedirá o representante de se manifestar ou responder pela 
proponente nas respectivas sessões, cabendo tão somente ao não credenciado, o 
acompanhamento do desenvolvimento dos procedimentos, desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. (Lei Federal nº 8.666/93 - art. 4). 
 
18.16. Não será permitida a execução dos serviços licitados, sem que o órgão competente do 
Município de Itajubá emita, previamente, a respectiva ORDEM DE SERVIÇO (OS). 
 
18.17. Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou preços 
públicos porventura devidos. 
 
18.18. É vedada a subcontratação total do Objeto contratado, sendo admitida, no entanto, a 
subcontratação parcial desde que aprovada, por escrito, pelo Município. 
 
18.19. Nesta licitação não será permitida a participação de:  



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
                         Avenida Doutor Jerson Dias, n°. 500, Bairro Estiva, Itajubá-MG, CEP 37.500-000 
                         Tel.: 35 3692-1700                                                         www.itajuba.mg.gov.br     

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 

 

Página 20 / 89 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

 
  a) Consórcios; 
 
  b) Empresas declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 
 
  c) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública; e 
  d) Empresas que se encontrem com falência decretada, em processo de 
recuperação judicial ou extrajudicial. 
 
18.20. As interessadas deverão participar do certame através da mesma pessoa jurídica que virá 
a executar o contrato, ou seja, caso participe como matriz deverá apresentar toda a 
documentação em nome da matriz, caso participe como filial deverá fazê-lo em nome da filial. 
Fica vedada a execução do contrato por pessoa jurídica diversa daqueles originalmente 
participante do certame. 
 
18.21. A CONTRATADA é, exclusivamente, responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto contratado. 
 
18.22. A CONTRATADA é, exclusivamente, responsável pelos danos causados diretamente ao 
Município e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, 
seja por atos seus, de seus empregados ou prepostos, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Município. 
 
18.23. As dúvidas surgidas na aplicação do presente Edital, bem como os casos omissos, serão 
resolvidas pela Comissão Permanente de Licitações. 
 
18.24. Para todas as questões suscitadas na execução do objeto contratado, não resolvidas 
administrativamente, o foro será o da Comarca de Itajubá, com renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja. 
 

18.25. Para conhecimento público, expede-se o presente Edital, que é publicado conforme item 
17 e afixado no quadro de avisos do Departamento de Licitações. 

 
 
Itajubá, 09 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 

GIOVANI VINICIOS RAPONI 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO I 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Obra: Revitalização do Centro Comercial. 
Local: Centro Comercial – Praças Wenceslau Braz e T eodomiro Santiago e as Ruas Dr. 
João de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr. Silve stre Ferraz – Itajubá – MG. 
 
I – Objetivo do Projeto: 
 

Revitalização do” calçadão” composto pelas Praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as 
Ruas Dr. João de Azevedo, Coronel Francisco Braz e Dr. Silvestre Ferraz, ruas exclusivas para 
pedestres no centro comercial de Itajubá, proporcionando incremento no turismo e aumento da 
receita. 
 
II – Justificativa do Projeto: 
 
Itajubá tem população de aproximadamente 91.000 habitantes, localizada na Serra da 
Mantiqueira, cortada pela BR 459, importante estrada que liga as rodovias Presidente Dutra e 
Fernão Dias. É uma das cidades que integram o Circuito Turístico Caminhos do Sul de Minas, 
estando também próxima aos municípios que compõem o Circuito das Águas, ficando a 
aproximadamente40 km destes municípios já fortemente desenvolvidos no turismo.  
 
Itajubá tem forte potencial turístico de negócios e educacional. Ao lado de importantes empresas 
como Helibrás, única fabricante de helicópteros do Brasil, Imbel do Brasil, Mahle, Areva, 
Microboard, entre outras. Há instituições de ensino de renome internacional como a Universidade 
Federal de Itajubá, Faculdade de Medicina e outras. Itajubá possui pontos turísticos, conforme 
inventário turístico:  
 
• Serra da Pedra Aguda – Estrada Anhumas • Pedra da Piedade – Estrada Capituba • Pedra do 
Urubu – Bairro Açude • Pedra do Tucano – Bairro Novo Horizonte • Sítio Paraíso – Estrada 
Gerivá-Juru • Pedra Vermelha – Estrada Anhumas • Cachoeira do Ano Bom – Bairro do Ano Bom 
• Cachoeira do Dique – Itajubá/Maria da Fé • Corredeira do Rio Manso – Rio Manso • Horto 
Florestal Anhumas – Bairro São Judas Tadeu • Santuário de Nossa Senhora da Agonia • 
Santuário de Nossa Senhora da Piedade.  
 
O pleito que ora apresentamos faz-se pela necessidade de adequação de nossas áreas de lazer 
e convivência modernizando-as e colocando as mesmas em harmonia com a legislação relativa a 
acessibilidade. Por esta razão, esta administração pretende reformar e modernizar as praças 
deste município, fortalecendo o turismo e provocando aumento de receita à iniciativa privada e ao 
Poder Público. 
 
III – População Direta e Área Atendida pelo Projeto : 
 

O projeto em questão atenderá diretamente uma população de 90658 habitantes, além de 
contribuir de forma significativa com o aumento do potencial turístico da região. 
 

IV – Meta Física do Projeto: 
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Pavimentação com blocos de concreto intertravado de Praças e Ruas do Centro Comercial, 
totalizando uma área de aproximadamente 9.700 m² (nove mil e setecentos metros quadrados). 
 
O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por finalidade, especificar serviços e definir padrões 
necessários para execução da obra acima, conforme a seguir: 
 
V – Considerações:  
 
5.1 – As especificações destinam-se a definir perfeitamente todos os materiais e serviços a serem 
executados. 
 
5.2 - A obra será executada de acordo com o projeto, planilha de custo, especificações técnicas e 
normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 
5.3 – A obra está prevista para um período de execução de 14 ( quatorze meses ). 
 
5.4 – A CONTRATADA deverá obrigatoriamente providenciar junto às concessionárias 
prestadoras de serviços públicos, órgãos competentes, os registros, projetos, e autorizações 
regulamentares e pertinentes, necessárias aos serviços de que trata o presente Contrato. 
 
5.5 - Todas as medições da obra deverão ser acompanhadas do cronograma físico financeiro, 
demonstrando o comparativo entre a etapa realizada na obra, e a correspondente no cronograma 
original contratado.  
 
5.6 – Para a execução da obra observar criteriosamente as construções existentes, suas 
condições e instalações, prever com antecedência as adequações provenientes de interferências 
que vierem a acontecer.  
 
Observar nível, esquadro, prumo, alinhamentos, características e acabamentos, e na execução, 
estes serem parâmetros para a melhor qualidade dos serviços, e não motivo na hora do 
acabamento de imperfeições, saliências e torturas. Sempre que necessárias todas as partes 
envolvidas deverão ser comunicadas de qualquer interferência encontrada, para que da melhor 
forma possível seja solucionado o problema. 
 
5.7 - PARA A GARANTIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, SERÁ EXIGIDO DA EMPRESA O 
CONTROLE TECNOLÓGICO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, TAIS COMO, SONDAGENS 
DAS VIAS A SEREMPAVIMENTADAS, GRAU DE COMPACTAÇÃO NO PROCTOR NORMAL, 
RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS EMPREGADOS (CONCRETO, GUIAS E SARJETAS, ETC...) 
CONFORME NORMAS DA ABNT, ONDE ESTES RELATÓRIOS SERÃO EXECUTADOS PARA 
CADA RUA, OU TRECHO DESTA, ESERÃO APRESENTADOS JUNTOS COM CADA MEDIÇÃO. 
A NÃO APRESENTAÇÃO DESTES, SUJEITA A EMPRESA O NÃO RECEBIMENTO DA 
MEDIÇÃO/FATURA PELA PREFEITURA. OS CUSTOS DESTES SERÃO DE TOTAL 
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. 
 
A CONTRATADA deverá oferecer garantia por escrito, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 
sobre os serviços executados e materiais utilizados. Este prazo será contado a partir da data de 
entrega dos serviços pela CONTRATADA e do necessário recebimento dos mesmos pela 
CONTRATANTE. 
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Nos casos de execução de serviços técnicos específicos por firmas especializadas contratadas 
pela CONTRATADA, e nos casos de compra e instalação de equipamentos, a CONTRATADA 
deverá fornecer à CONTRATANTE as garantias de praxe por escrito. 
 
A CONTRATADA se obriga, dentro dos prazos estabelecidos em cada caso, a substituir ou 
refazer, sem ônus à CONTRATANTE, as partes que apresentarem defeitos ou vícios de 
execução, desde que não sejam oriundos de mau uso. 
 
5.8 – A empresa deverá fazer um relatório (Livro Diário de Obras) para o registro diário de todas 
as ocorrências da obra, mantendo-o na obra, todos os dias deverá ser anotado os serviços, mão 
de obra           (número de funcionários e cargos) e materiais empregados, e também qualquer 
fato referente a obra como, intempéries, mudanças, adaptações, todas as visitas realizadas a 
obra deverão ser anotadas, o fiscal deverá assinar juntamente com o engenheiro responsável 
pela obra diariamente o Livro Diário de Obras, deve ser feito em duas vias, e no dia seguinte deve 
ser entregue uma via ao fiscal da obra. 
 
5.9 – A empresa deverá manter na obra para consulta uma pasta com todos os projetos 
assinados, além dos projetos de uso diário dos funcionários durante toda a execução da obra. 
 
5.10 – Para a execução dos serviços, a empresa contratada impreterivelmente terá que atender 
todas as NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da 
legislação vigente, os relatórios deverão ser entregues a fiscalização até 15 (quinze) dias após o 
início dos serviços. 
 
A CONTRATADA obriga-se a cumprir todas as exigências das leis e normas de segurança e 
higiene do trabalho, fornecendo os equipamentos de proteção individual a todos os operários, 
mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros, tais como: botas, óculos de proteção, 
capacetes, capas de chuva e demais equipamentos, tais como: manutenção de extintores de 
incêndio em locais de fácil acesso; manutenção de estojo de primeiros socorros ou outros 
equipamentos julgados necessários. 
 
A CONTRATADA deverá manter o canteiro em condições de higiene que evitem a proliferação de 
doenças. As instalações sanitárias deverão ser lavadas e desinfetadas diariamente e o 
alojamento, quando este existir, deverão ser varridos e limpos diariamente. 
 
A CONTRATADA obriga-se a fornecer EPI, EPCs e ferramentas em conformidade com a NR-10. 
 
5.11 - A obra será fiscalizada por pessoal pertencente à Prefeitura Municipal de Itajubá, doravante 
simplesmente denominada CONTRATANTE. A pessoa física ou jurídica designada pela 
contratante para fiscalizar a execução das obras e serviços, doravante simplesmente denominada 
FISCALIZAÇÃO.  
 
A obra deverá ser conduzida por pessoal pertencente à empresa qualificada na minuta do 
contrato, doravante denominada simplesmente CONTRATADA. 
 
A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar 
sempre a cargo de um engenheiro civil, devidamente habilitado e registrado no CREA-MG. 
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5.12 - A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam 
adotadas pela CONTRATADA, providências suplementares necessárias à segurança dos serviços 
e ao bom andamento da obra. 
 
A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os 
serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente, por motivos técnicos, 
disciplinares, de segurança ou outros. 
 
5.13 - Todas as medições deverão ser acompanhadas do cronograma físico financeiro, 
demonstrando o comparativo entre a etapa realizada na obra, e a correspondente no cronograma 
original contratado. 
 
5.14 - Caberá a CONTRATADA manter, no canteiro de serviços, mão-de-obra em número e 
qualificações compatíveis com a natureza da obra e com seu cronograma, de modo a imprimir 
aos trabalhos o ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 
 
Enquanto durar a obra e até sua aceitação pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá 
manter, em período integral, um mestre-de-obras com conhecimento e experiência suficiente para 
comandar as equipes de obra e atender às solicitações da FISCALIZAÇÃO. 
 
A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços, em local bem visível e à 
disposição da FISCALIZAÇÃO, um quadro de controle de mão-de-obra, com a qualificação e o 
número de pessoas trabalhando na obra, diariamente atualizado no diário de obra. 
 
A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obras, cópia da documentação de comprovação 
de vínculo empregatício e cópia da documentação do ASO - Atestado de Saúde Ocupacional, de 
toda a equipe de trabalho. 
 
Toda a mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA na execução dos serviços, deverá 
apresentar qualificação tal que proporcione produtos finais tecnicamente bem executados e com 
acabamentos esmerados conforme previsto na Planilha Quantitativa e Qualitativa. 
 
Toda a mão-de-obra, empregada pela CONTRATADA para a execução das instalações elétricas, 
deverá ter formação comprovada através de certificado emitido por entidades reconhecidas pelo 
MEC e com experiência comprovado em carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviço 
de no mínimo 1 ano. Os eletricistas e ajudantes envolvidos com a instalação elétrica deverão ter 
certificado de NR-10 na validade emitido por entidades reconhecidas pelo MEC. 
 
Caberá a CONTRATADA manter cópia da documentação comprobatória das qualificações dos 
profissionais a disposição da FISCALIZAÇÃO no escritório da obra e deverão passar por 
aprovação da FISCALIZAÇÃO antes do início da execução. 
 
 
5.15 - A CONTRATADA, durante a duração da obra, ficará responsável por todos os materiais, 
obras e instalações contidos na área interna do tapume. 
 
Deverá ser mantido pela CONTRATADA um perfeito e ininterrupto serviço de vigilância no 
canteiro de serviços, cabendo-lhe total responsabilidade por qualquer dano decorrente de 
negligência nesse serviço. O responsável deverá ser oficialmente apresentado à FISCALIZAÇÃO. 
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A FISCALIZAÇÃO ou a CONTRATANTE não se responsabilizarão por furtos, roubos ou danos 
causados à obra ou aos materiais nela depositados durante a execução da obra. 
 
A obra ficará sob responsabilidade da CONTRATADA enquanto não tiver sido considerada aceita 
pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 
 
5.16 - Caberá à CONTRATADA manter o canteiro de serviços provido de todos os materiais e 
equipamentos necessários a execução de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento 
contínuo da obra, no ritmo necessário ao cumprimento dos prazos contratuais. 
 
Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira linha de fabricação, 
isentos de quaisquer defeitos incompatíveis com as especificações originais do fabricante (sejam 
eles defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a 
atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da ABNT, deste Memorial 
Descritivo, dos projetos e dos memoriais específicos. 
 
Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições 
normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos Executivos, especialmente 
àqueles de fabricação exclusiva, deverão ser aplicados de acordo com as recomendações e 
especificações dos respectivos fabricantes. 
 
Sempre que a qualidade de qualquer material, ou equipamento, ensejar dúvidas à 
FISCALIZAÇÃO, esta poderá, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA, a contratação de um 
laboratório, com notória especialização e capacidade técnica, para que sejam efetuados exames 
e/ou ensaios do referido material, ou equipamento, bem como exigir certificado de origem e 
qualidade do equipamento, correndo sempre essas despesas por conta da CONTRATADA. 
 
Caberá sempre a CONTRATADA, submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO, amostras dos 
materiais a serem utilizados, antes de sua aplicação e em tempo hábil, cabendo à 
FISCALIZAÇÃO fazer as devidas anotações, no competente Diário de Obra, quanto à sua 
aprovação ou rejeição. 
 
As amostras dos materiais reprovados pela FISCALIZAÇÃO deverão ser imediatamente 
substituídas, cabendo à CONTRATADA, retirá-las do canteiro de serviços nos 3 dias úteis que se 
seguirem à impugnação lavrada no Diário de Obra. 
 
Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado 
material especificado deverá ser formalizada sua substituição, a juízo do arquiteto ou engenheiro 
fiscal da CONTRATANTE, ouvido o arquiteto autor do projeto. 
 
Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto, deverão ser utilizados na execução 
das obras ou serviços correspondentes, e a sua substituição, por similares, só poderá ocorrer 
com autorização da FISCALIZAÇÃO, desde que o similar proposto apresente notória equivalência 
com o originalmente especificado, no que diz respeito à qualidade, resistência e aspecto. 
 
Todos os materiais e equipamentos, especificados no projeto deverão ter o selo de qualidade do 
INMETRO. 
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5.17 - A execução deverá ser de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo, Edital 
de Licitação, Contrato, Desenhos, Caderno de Encargos, Fiscalização da CONTRATANTE e 
demais normas relativas à boa técnica do ramo. 
 serviços correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 
 
Caberá a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados à 
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execução dos serviços, sempre que forem decorrentes 
de negligência, imperícia ou omissão de sua parte. 
 
A CONTRATADA deverá manter no escritório do canteiro de serviços em local bem visível e à 
disposição da FISCALIZAÇÃO, o cronograma físico, por diagrama de barras ou PERT/CPM, 
permanentemente atualizado em função do real desenvolvimento da obra. 
 
A CONTRATADA SERÁ REMUNERADA NOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE EXECUTADOS E 
MEDIDOS NO LOCAL. 
 
VI - Serviços: 
 

1.0 – Instalação do Canteiro de Obra; 
2.0 – Demolições e Remoções; 
3.0 – Serviços Gerais; 
4.0 – Movimento de Terra; 
5.0 – Execução de Sanitários; 
6.0 – Execução de Guias e Sarjetas; 
7.0 – Execução de Piso em Intertravado; 
8.0 –Rede de Águas Pluviais; 
9.0 – Serviços Complementares; 
10.0 - Limpeza. 
VI - Serviços: 
 
1.0 – INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA: 
 
1.1 - Placa da obra: 
 

A placa de obra deverá ser instalada quando do início da obra, em local a ser definido pela 
FISCALIZAÇÃO, permanecendo até a entrega definitiva da mesma. 
 
Placa de obra, dimensões (10,00 x 5,00) metros, fornecimento, moldagem, instalação e fixação 
em estrutura de madeira resistente, fixada em local de fácil visibilidade, a placa deverá ser em 
chapa galvanizada pintada. 
 
1.2 – Proteção da obra: 
 
Deve-se prever o isolamento, fechamento de toda a obra durante sua execução, deve-se também 
fazer o isolamento com obstáculos e faixas de sinalização e indicação evitando assim acidentes 
com crianças durante todo o período da execução.  
 
Deverá ser utilizado tapume de chapa de madeira compensada, E= 6MM, com pintura a cal e 
reaproveitamento de 2X. 
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1.3 – Instalação do canteiro de obras, mobilização e desmobilização de equipamentos: 
 
Será montado um abrigo para a guarda dos materiais, ferramentas, equipamentos, utensílios e 
andaimes necessários à execução dos serviços serão por conta da CONTRATADA. 
 

1.4 – Locação da Obra: 
 
Para a execução dos serviços previstos, deverá a CONTRATADA empregar equipamento de 
precisão, sendo que o responsável pelos serviços topográficos de verificação, deverá ser de nível 
agrimensor e ter experiência comprovada no trabalho a ser desenvolvido. 
 
Os trabalhos de locação deverão contar com a supervisão da FISCALIZAÇÃO, que esclarecerá 
possíveis dúvidas e deliberará sobre eventuais alterações que se fizerem necessárias, o que não 
eximirá a CONTRATADA nos casos em que não houver expressa deliberação de mudança por 
parte da FISCALIZAÇÃO, de responsabilidade por qualquer erro de alinhamento, nivelamento ou 
esquadro, que venha a ser constatado posteriormente. 
 

 

2.0 – DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES: 
 
Deverá ser executada toda demolição necessária, de maneira a adequar as praças e ruas ao 
novo “lay-out”, com as instalações e acabamentos definidos nos projetos executivos e neste 
memorial. 
 
2.1 – Demolição de pavimento asfáltico: 
 
Demolição de revestimento asfáltico com equipamento pneumático, inclusive afastamento. 
 

2.2 – Demolição de calçada portuguesa: 
 
Demolição de calçada portuguesa nas praças e ruas integrantes do projeto. 
 
2.3 – Demolição de Concreto Simples: 
 
Todo o passeio em concreto existente na área de abrangência do projeto será demolido. Todos 
os bancos de concreto localizados nas praças serão removidos. 
 
2.4–Remoção de guias (meio fio) e sarjetas: 
 
As guias (meio fio) e sarjetas existentes na área de abrangência do projeto serão demolidas. 
 

3.0 – SERVIÇOS GERAIS: 
 
Sempre que as condições locais exigirem, os trabalhos relativos à implantação geral da obra 
deverão ser precedidos pela limpeza do terreno, isto é, pela execução de serviços como: roçada e 
capina, remoção da terra ou entulho depositado, destocamento, remoção ou transplante de 
árvores e plantas ornamentais, gramados, etc. 
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Periodicamente deverá ser procedida a remoção de todo entulho e detritos que venham a 
acumular, em decorrência da execução da obra. Estes materiais deverão ser removidos para 
bota-fora, em local adequado, próprio para descarte de restos de obras, aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Itajubá. 
 
Os caminhões deverão ser carregados de modo a se evitar derramamento de terra ou entulho ao 
longo do percurso. 
 
4.0 – MOVIMENTO DE TERRA: 
 
Os materiais empregados no aterro deverão ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Os 
serviços de aterro deverão ser executados em camadas de 20 cm compactados com 
equipamentos apropriados, tais como sapos mecânicos ou rolo compactador. Chegando na cota 
determinada pela FISCALIZAÇÃO, a última camada de aterro deverá ser adensada com rolo 
compactador, visando proporcionar uma resistência ideal do solo e um aspecto uniforme ao 
terreno. 
 

5.0 – EXECUÇÃO DE SANITÁRIOS: 
 
5.1 - INFRA-ESTRUTURA 
 
5.1.1 - ESCAVAÇÃO DE VALAS 
A escavação poderá ser mecânica ou manual de acordo com a dimensão dos serviços. 
 
As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam às obras 
permanentes deverão ser executadas de modo a não ocasionar danos à vida, à propriedade ou a 
ambos. 
 
A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer, além do transcrito no presente 
capítulo, a todas as prescrições da NBR-6122, concernentes ao assunto. 
 
Nos reaterros finais utilizar, de preferência, a terra da própria escavação, umedecida, cuidando 
para não conter pedras de dimensões superiores a 5cm; a compactação deverá ser manual ou 
mecânica de modo a se atingir densidade homogênea, aproximadamente à do terreno natural 
adjacente.  
 

5.1.2 - LASTRO DE BRITA 
 

A camada de pedra deverá ser lançada e espalhada sobre o solo previamente compactado e 
nivelado; posteriormente deverá ser apiloado. 
 
A espessura mínima deverá ser de 5cm, quando não especificada no projeto. 
 
5.1.3 - FUNDAÇÕES 
 

A execução das fundações deverá satisfazer às normas da ABNT atinentes ao assunto, 
especialmente às NBR-6122 (NB-51) e NBR-6118 (NB-1), e aos Códigos e Posturas dos órgãos 
oficiais da localidade onde deverá ser executada a obra. 
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Correrá por conta da CONTRATADA a execução de todos os escoramentos de construções 
vizinhas e sustentação de taludes que se julgar necessários para a perfeita execução e 
estabilização da obra. 
 
Caberá a CONTRATADA investigar a ocorrência de águas agressivas no subsolo, e, caso seja 
constatado, deverá ser imediatamente comunicado à FISCALIZAÇÃO, devendo ser tomadas, 
medidas para proteção das armaduras e do próprio concreto contra a agressividade de águas 
subterrâneas. 
 
A execução das fundações e contenções implicará na responsabilidade integral da 
CONTRATADA pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 
 
Ao efetuar a fundação em profundidade, não deverá a CONTRATADA cingir-se às profundidades 
preestabelecidas em projeto, mas prosseguir na cravação e/ou escavação até onde a camada de 
base apresentar resistência compatível com as cargas previstas para as fundações. 
 
Todas as precauções deverão ser tomadas pela CONTRATADA para resguardar a 
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade sobre eventuais danos a obras ou edifícios 
vizinhos, providenciando a execução de vistoria antes da execução das fundações e contenções 
e, contratando seguro de responsabilidade civil, no que diz respeito aos vizinhos. 
 
As soluções adotadas para elaboração do projeto deverão ser baseadas nas seguintes normas, 
publicadas pela ABNT. 
 
NBR 6118 - Projeto e Execução de Obras de Concreto Armado. 
 
 
NBR 6120 - Cargas para o Cálculo de Estruturas de Edificações. 
 
NBR 6122 - Projeto e Execução de Fundações. 
 
BROCAS / ESTACAS 
 
Deverá estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e normas da ABNT, principalmente 
NBR-6118, NBR-12131, NBR-6122 e NBR-7480. 
 
As locações das brocas/estacas deverão ser feitas pela CONTRATADA utilizando-se métodos e 
equipamentos compatíveis com a obra. 
 
Só poderão ser iniciados os serviços após a verificação da locação das brocas/estacas pela 
FISCALIZAÇÃO.  
 
Todos os cuidados deverão ser tomados para garantir o exato posicionamento e a verticalidade 
da broca/estaca. 
 
O comprimento das brocas/estacas tem valor informativo para avaliação da proposta a ser 
oferecida pela concorrente. O comprimento real executado deverá ser confirmado pela 
FISCALIZAÇÃO na execução dos serviços. 
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Qualquer modificação que se fizer necessária, devido à impossibilidade executiva, só poderá ser 
feita com autorização da FISCALIZAÇÃO, após solicitar junto aos autores do projeto de estrutura 
e do parecer de fundações, as alterações cabíveis. 
 
CABERÁ À CONTRATADA 
 
Responsabilidade integral pela boa execução da fundação e pela resistência e a estabilidade de 
todos elementos estruturais por ela executados, obedecendo ao projeto em perfeita consonância 
com os elementos planialtimétricos da locação. 
 
Deverão ser tomados cuidados especiais visando à segurança e a estabilidade dos solos, 
edificações existentes e usuários em geral. 
 
Quando se tratar de fundação sobre brocas/estacas, os blocos de coroamento deverão estar 
diretamente apoiados sobre as mesmas. 
 
O lastro de brita, com espessura mínima de 5cm, deverá abranger a área do bloco sem interferir 
na união broca / bloco. 
 
5.1.4 - ABRANGÊNCIA DO CONCRETO ARMADO 
 
A construção, montagem e desmontagem de formas e escoramento. 
O fornecimento e a colocação das armaduras de aço, barras ou ganchos de ancoragem, 
amarrações, travas e outras peças embutidas previstas no projeto estrutural de concreto armado, 
inclusive para juntas construtivas. 
 
A execução das estruturas de concreto simples e armado, bem como o material aplicado e seu 
manuseio, deverão obedecer às Normas, Especificações e Métodos da Associação Brasileira de 
Normas técnicas ABNT em suas edições recentes mais atualizadas. 
 
Os aditivos retardadores ou aceleradores de pega, plastificante, etc., só poderão ser utilizados 
quando indicados ou aprovados pela CONTRATANTE e desde que obedeçam às especificações 
nacionais, ou apresentem propriedades verificadas experimentalmente por laboratório nacional 
idôneo. 
 
FORMAS  
 
Deverão ser executadas com tábua de pinho com espessura de 2,5cm nas larguras de 20, 25 e 
30cm. 
 
As formas deverão ter resistência suficiente para suportar a pressão resultante do lançamento e 
vibração do concreto, além de serem mantidas rigidamente em posição.  
 
As formas deverão ser suficientemente estanques para impedir a perda de argamassa. 
 
Onde for necessário deverão ser feitas aberturas nas formas para facilitar a limpeza, inspeções e 
adensamento do concreto. 
 
ARMADURA 
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Em todos os casos os aços deverão ser aqueles especificados pelo projeto estrutural e deverão 
obedecer rigidamente as especificações da ABNT. 
 
Deverá ser respeitado recobrimento de 3cm da armadura para fundação, e é vedado qualquer 
solda nas ferragens de estrutura de concreto. 
 
CONCRETO ARMADO 
 
O concreto armado deverá ser composto de cimento Portland comum, água, agregados miúdos e 
graúdos e ativos (caso seja necessário), conforme indicação do projeto estrutural.  
 
A CONTRATANTE não liberará nenhuma concretagem sem antes terem sido cumpridos os 
registros mínimos de limpeza, posicionamento de ferragens e outras peças embutidas, aplicação 
de desmoldantes, ou outros componentes antiadesivos nas superfícies das formas em contato 
com o concreto e outros aspectos. 
Antes do início da concretagem, as formas deverão receber uma rigorosa limpeza, removendo-se 
todo e qualquer material estranho, tais como: terra, lascas de madeira, pregos, etc., que estejam 
depositados em seu interior ou aderente às paredes internas. 
 
Antes do início da concretagem as formas deverão ser molhadas até a saturação, para permitir a 
drenagem do excesso de água. 
 
Nas concretagens em geral, o concreto não poderá ser lançado de uma altura livre superior a 
2,00 m (dois). 
 
Todo o concreto deverá ser adensado por meio de vibração durante o seu lançamento, com a 
finalidade de eliminar toda a porosidade e qualquer segregação de agregados. 
 
Nenhuma peça estrutural poderá ser concretada antes de todas as peças embutidas, tais como: 
eletrodutos, luvas, chumbadores, pendurais, etc., tenham sido devidamente instalados e sua 
posições verificadas. A aprovação para concretagem deverá ser toda dada pela CONTRATANTE. 
 
Nenhuma peça estrutural poderá ser concretada antes de rigorosa verificação de dimensões e 
posição das formas, resistência dos escoramentos e colocação das barras de armação. Após a 
verificação, a concretagem deverá ser aprovada formalmente no Diário de Obra pela 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE. 
 
O concreto recém lançado deverá ser protegido contra temperaturas excessivamente altas, 
devendo ser mantido permanentemente molhado durante, pelo menos, nos 07(sete) primeiros 
dias que se seguem à data do fim do lançamento. 
 
Deverão ser fornecidos laudos da Resistência Característica à Compressão (fck) do Concreto, a 
ser utilizado na fundação. 
 
Ficará a cargo da CONTRATANTE, julgamento dos resultados dos ensaios do laboratório, 
cabendo à mesma aceitar ou rejeitar, em parte ou totalmente, as estruturas executadas. 
 
5.2 - SUPERESTRUTURA 
 
5.2.1 - MATERIAIS 
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FORMAS 
 
Poderão ser de madeira, metal ou outros materiais. Quando usadas anteriormente deverão ser 
limpas, cuidadosamente inspecionadas, a fim de se constatar o estado de sua superfície, e se 
estão em condições de suportar nova concretagem. 
 
As formas deverão ser executadas respeitando-se as plantas, os níveis e dimensões da peça, 
devendo ser devidamente alinhadas, niveladas e travadas apresentando-se como um conjunto 
suficientemente rígido, de forma a suportar a vibração do concreto. 
 
As peças deverão apresentar janelas de inspeção nos topos e nos pés das colunas e outras 
peças equivalentes, as quais somente poderão ser fechadas após a inspeção da FISCALIZAÇÃO. 
 
As formas deverão ser molhadas até a saturação a fim de se evitar a absorção de água de 
amassamento de concreto. 
 
ARMADURA 
 
Serão aceitas as barras de aço que atendam as especificações correspondentes, sejam barras 
lisas ou torcidas, conforme projeto. 
 
CONCRETO ARMADO 
 
A obra deverá utilizar concreto usinado, observando os procedimentos impostos pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 
É aceitável o uso de concreto bombeado, sendo que neste caso o traço do mesmo deverá ser 
adequado a esse tipo de lançamento, utilizando-se os agregados nos diâmetros máximos 
permitidos para este caso, obtida a aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
 
O concreto virado na obra poderá ser aceito pela FISCALIZAÇÃO, quando houver justificativa 
para seu uso, e deverá ser preparado em betoneira de capacidade adequada ao uso, devendo 
apresentar-se perfeitamente homogeneizado. O tempo máximo permitido entre a betonagem e a 
concretagem é de 30 minutos, em nenhuma hipótese permitindo-se a pré-mistura da massa. 
 
Não deverá ser permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2,00 (dois) metros.  Para 
evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas. 
No caso de peças estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte 
lateral ou por meio de funis ou trombas. 
 
O intervalo máximo de tempo permitido entre o término do amassamento do concreto e o seu 
lançamento não deverá exceder a 1 (uma) hora. 
 
Os aditivos para fins específicos, somente poderão ser usados quando aceitos pela 
FISCALIZAÇÃO. 
 
O adensamento deverá ser feito mecanicamente, de forma a permitir que o concreto preencha 
todos os espaços da forma, envolvendo todas as armaduras. O adensamento mecânico deverá 
ser feito de maneira a evitar excessos, a fim de não favorecer a segregação dos materiais. 
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Todas as superfícies do concreto deverão ser protegidas por meios adequados, de modo a 
conservarem úmidas pelo menos por 7 (sete) dias, a contar do seu lançamento. 
 
A liberação para concretagem deverá ser fornecida pela FISCALIZAÇÃO, após a inspeção final 
do Engenheiro da CONTRATADA, acompanhado pela FISCALIZAÇÃO. 
 
O concreto a ser utilizado na construção da supra e infra-estrutura, terá o fck determinado em 
projeto. 
 
DESMONTAGEM 
 
A retirada das formas deverá obedecer a NBR-6118, devendo-se atender para os prazos 
recomendados: 
 
Faces laterais: 3 (três) dias; 
Faces inferiores: 14 (quatorze) dias; 
Faces inferiores sem pontaletes: 21 (vinte e um) dias. 
 
Em caso de não aceitação por parte da FISCALIZAÇÃO, do elemento concretado, a 
CONTRATADA se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrução, sem ônus 
para a CONTRATANTE, tantas vezes quantas sejam necessárias até a aceitação final. 
 
5.3 - PAREDES E PAINÉIS 
 
5.3.1 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
As alvenarias deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as dimensões, espessuras e 
alinhamentos, indicados no projeto básico fornecido, de modo a constituírem paredes, muros, 
etc., com parâmetros perfeitamente planos e a prumo, e com juntas executivas de espessura 
compatível com os materiais utilizados. Quando se tratar da execução de alvenarias com 
parâmetros curvos e/ou inclinados, o método executivo deverá ser submetido à aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. Analogamente para alterações de projeto que provoquem mudança de locação 
das alvenarias. 
 
Todos os elementos de alvenaria deverão ser adequadamente molhados, por ocasião de seu 
emprego, de modo que seja garantida a não absorção de água da argamassa de assentamento. 
 
O assentamento dos elementos de alvenaria deverá ser feito de modo que as fiadas sejam 
perfeitamente niveladas, as juntas apresentem espessura uniforme e o preenchimento das 
superfícies de contato, pela argamassa de assentamento seja total. 
 
Deverão ser deixados arranques para o perfeito vínculo entre estrutura e alvenaria. 
 
As superfícies de concreto, quando destinadas a ficar em contato com qualquer alvenaria, 
deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3. 
 
Em tempo excessivamente quente e seco, as alvenarias deverão ser periodicamente molhadas, 
durante sua fase de cura, de modo que seja evitada uma evaporação brusca de água incorporada 
à argamassa de assentamento. 
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A abertura de rasgos em alvenaria, para embutir canalizações, etc., só poderão ser feitas com 
equipamentos adequados a cada tipo de material e somente quando decorridos, pelo menos, 3 
(três) dias do término do encunhamento, ou 8 (oito) dias do término do levantamento, das 
respectivas alvenarias. 
 
O corte de elementos de alvenaria deverá ser executado com equipamentos adequados a cada 
tipo de material e, única e exclusivamente, para a obtenção de peças com medidas 
complementares, inexistentes no mercado, e de peças com dimensões e formatos adequados 
aos serviços de encunhamento e de requadração de vãos. 
 
As argamassas mistas, para assentamentos de elementos de alvenaria, deverão ser preparadas 
com cimento, agregado miúdo e água, que atendam as determinações, e com cal hidratada de 
primeira qualidade e com características gerais integralmente de acordo com as determinações 
da EB-153/72 da ABNT. 
 
As argamassas deverão ser preparadas em quantidades compatíveis com as necessidades de 
cada etapa de serviço, com amassamento feito mecanicamente, de forma contínua e com 
duração nunca inferior a 90 segundos, contados a partir do momento em que todos seus 
componentes, inclusive a água, tiverem sido lançados na betoneira. 
 
As alvenarias deverão ser executadas em bloco de concreto, dimensões 14x19x39cm, conforme 
locais indicados em projeto, com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia. 
 
5.3.2 - VERGA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
 
O respaldo das alvenarias não encunhadas contra a estrutura deverá ser encimado por cinta de 
concreto armado, de dimensões adequadas a garantir seu travamento e, também, para atuar 
como elemento de distribuição de cargas nas alvenarias. 
 
As alvenarias com respaldo livre, quando apresentarem comprimento igual ou superior a 2 
metros, deverão ser estruturadas por cinta e pilares de concreto armado, estes distantes entre si, 
no máximo, 2 metros de eixo a eixo. 
 
Todas as aberturas, em paredes de alvenaria, que não atingirem a estrutura em sua parte 
superior, deverão ser encimadas por verga de concreto armado, com apoios laterais compatíveis 
com as cargas concentradas, respeitado o mínimo de 30 cm como comprimento de contato entre 
a verga e alvenaria de apoio da mesma. 
 
Nas aberturas de janelas, ou de outros vãos como peitoril, deverão ser executadas contra-vergas 
de concreto armado, segundo os mesmos critérios estabelecidos para as vergas. 
 
Apenas as vergas para aberturas de até 2,40 m poderão ser executadas diretamente no vão. Nas 
aberturas com vão livre superior a esse limite, as vergas deverão ser previamente fundidas, 
curadas e posteriormente, aplicadas no vão correspondente. 
 
Nas aberturas com vão livre superior a 2,40m as vergas deverão ser calculadas como vigas e, 
sempre que esses elementos apresentarem grandes cargas concentradas nos apoios deverão 
ser executados coxins de concreto armado para melhor distribuir as cargas sobre a alvenaria. 
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As dimensões das vergas e contra-vergas estão indicadas em projetos, e deverão ser armadas 
com aço CA-50B, 4 barras de 6,35mm e estribos de mesma espessura com espaçamento  a cada 
10cm. 
 
5.3.3 - DIVISÓRIAS DE MÁRMORE 
 
Nos sanitários, as divisórias deverão ser de mármore branco polido de 3 cm de espessura, 
conforme definido nos projetos, com batentes de alumínio anodizado para fixação das portas. 
 
O encaixe da divisória na testeira, parte frontal da divisória, deve ser feito por meio de um rebaixo 
de 2 x 3,4 cm na testeira, onde a divisória é colocada e rejuntada com argamassa de cimento e 
areia traço 1:3. 
 
 
Para fixação dos batentes devem ser embutidos tacos de madeira na placa. 
 
Para o engaste no piso e na parede recomenda-se utilizar que 03 a 05 cm de rebaixo. 
 
As divisórias são fabricadas com recorte para melhor manutenção e limpeza, sendo que as 
divisões entre chuveiros e sanitários devem ir até o piso. 
 
Recomenda-se seu uso na altura total da placa, para se evitar a agressão direta nos cantos 
acabados. 
 
As divisórias deverão ser chumbadas nas paredes, devidamente aprumadas e esquadriadas. As 
emendas de divisórias e testeira deverão ser feitas através de encaixe. 
 
5.4 - ESQUADRIAS METÁLICAS 
 
5.4.1 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
As esquadrias metálicas, bem como os demais serviços de serralharia, deverão ser executados 
rigorosamente de acordo com as determinações do projeto, e de seus respectivos detalhes, no 
que diz respeito ao seu dimensionamento, funcionamento, localização e instalação. 
 
Sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário, caberá à CONTRATADA apresentar uma 
amostra da peça tipo para ser submetida à aprovação dos setores competentes da 
CONTRATANTE, antes da execução dos serviços. 
 
Toda e qualquer alteração de dimensões, funcionamento, etc., quando absolutamente inevitável, 
deverá contar com expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, ouvido o setor competente, da 
CONTRATANTE, responsável pelo projeto arquitetônico.  
 
Todos os serviços de serralharia deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra 
especializada, e com a máxima precisão de cortes e ajustes, de modo a resultarem peças 
rigorosamente em esquadro, com acabamentos esmerados e com ligações sólidas e 
indeformáveis. 
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As ferragens, bem como os demais componentes desmontáveis das peças metálicas, deverão 
ser fixadas exclusivamente com parafusos de latão, ficando vedado, nesses locais, o uso de 
quaisquer parafusos passíveis de corrosão. 
 
A instalação das peças de serralharia deverá ser feita com o rigor necessário ao perfeito 
funcionamento de todos os seus componentes, com alinhamento, nível e prumo, exatos, e com os 
cuidados necessários para que não sofram qualquer tipo de avaria, ou torção, quando 
parafusadas aos elementos de fixação, não sendo permitida a instalação forçada, de qualquer 
peça, em eventual rasgo ou abertura fora de esquadro. 
 
A montagem e a fixação, das peças de serralharia, deverão ser tais que não permitam 
deslocamentos ou deformações sensíveis, sob a ação de esforços, normais e previsíveis, 
produzidos por agentes externos ou decorrentes de seu próprio funcionamento. Peças de 
grandes dimensões deverão, necessariamente, ser dotadas de dispositivos telescópicos, hábeis a 
permitir a absorção de esforços, através de articulações. 
 
As esquadrias expostas às intempéries, logo após sua conclusão, deverão ser submetidas a jato 
d’água com pressão adequada, para avaliação de suas reais condições de estanqueidade, 
cabendo à CONTRATADA corrigir as falhas detectadas. 
 
Todas as peças dotadas de componentes móveis deverão ser entregues em perfeito estado de 
funcionamento, cabendo à CONTRATADA efetuar os ajustes que se fizerem necessários, 
inclusive a substituição parcial ou total da peça, até que tal condição seja satisfeita. 
 
As esquadrias metálicas, bem como as demais peças de serralharia, deverão ser executadas 
exclusivamente com material de primeira qualidade, novo, limpo, perfeitamente desempenado e 
absolutamente isento dequalquer tipo de defeito de fabricação, utilizando-se exclusivamente para 
os fins indicados nos respectivos detalhes, ficando vedado o emprego de elementos compostos, 
não previstos em projeto, obtidos pela junção de perfis singelos, através de solda ou qualquer 
outro meio. 
 
Todos os perfis e chapas, a serem utilizados nos serviços de serralharia, deverão apresentar 
dimensões compatíveis com o vão e com a função da esquadria, de modo a constituírem peças 
suficientemente rígidas e estáveis, não sendo permitida a execução de emendas intermediárias 
para a obtenção de perfis com as dimensões necessárias, para aproveitamento de material, não 
previstos em projeto. 
 
Nos caixilhos cuja menor dimensão for igual ou superior a 2,00 m, deverão ser tomados cuidados 
especiais, com relação à rigidez e estabilidade do conjunto, reforçando-se convenientemente 
todos os seus montantes e travessas principais. As grades, portões e demais peças de grandes 
dimensões, deverão ser dotadas de travessas, mãos francesas e tirantes que se fizerem 
necessários para garantir perfeita rigidez e estabilidade ao conjunto, bem como das necessárias 
folgas e/ou juntas de dilatação, sempre que se tratar de peças expostas ao tempo. 
 
Nos caixilhos metálicos, as folgas perimetrais das partes móveis deverão ser mínimas, apenas o 
suficiente para que as peças não trabalhem sob atrito. 
 
Todas as partes móveis deverão ser dotadas de mata-juntas adequadas, pingadeira e batedeira 
interna nos sentidos horizontal e vertical, respectivamente, instalados de modo a garantirem 
perfeita estanqueidade ao conjunto, evitando toda e qualquer penetração de águas pluviais. 
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As ligações por justaposição, executadas por intermédio de pontos de solda, parafusos ou 
rebites, deverão contar com ponto de amarração nas duas extremidades, além de pontos 
intermediários, espaçados de 100 mm, no máximo entre si. 
 
As furações para instalação de parafusos, pinos e rebites, executadas na oficina ou na própria 
obra, deverão ser obtidas mediante o uso de equipamento adequado, furadeira e brocas de aço 
rápido, e com a máxima precisão, sendo vedado o uso de punção ou instrumento similar em 
qualquer circunstância. Eventuais diferenças entre furos à rebitar  ou a parafusar, desde que 
praticamente imperceptíveis,  poderão ser corrigidas com broca ou rasquete apropriada, sendo 
vedado o uso de lima redonda para alargamento ou para forçar a coincidência entre dois furos 
mal posicionados. 
 
Nas ligações feitas por intermédio de elementos dotados de porca de aperto, os furos deverão ser 
executados com diâmetro ligeiramente superior ao do respectivo elemento de ligação, apenas o 
suficiente para evitar esforços de atrito desnecessários sobre a rosca. 
 
Todas as furações deverão ser convenientemente escareadas, e as rebarbas resultantes limadas, 
de modo que o ajuste dos respectivos elementos de ligação, parafusos ou rebites, seja o mais 
perfeito possível, sem folgas ou diferenças de nível sensíveis.                                                                                                   
 
Todas as ligações deverão ser executadas em perfeita esquadria, ou com a angulação indicada 
em projeto, com linhas de corte e pontos de emenda perfeitamente esmerilhados ou limados, sem 
rebarbas ou saliências provenientes das operações de corte, furação ou soldagem. 
 
As ferragens a serem utilizadas nas esquadrias metálicas, deverão apresentar padrão de 
qualidade idêntico ao das ferragens especificadas para esquadrias de madeira; inclusive 
dobradiças executadas em latão amarelo com acabamento cromado. 
 
Na instalação e fixação das ferragens, os cortes e furações deverão apresentar forma e 
dimensões exatas, não sendo permitidas instalações com folgas excessivas que exijam correções 
posteriores com massa ou outros artifícios, especialmente em se tratando de alumínio. 
 
A fixação de esquadrias metálicas, em elementos de alvenaria, deverá ser feita com grapas de 
ferro chato bipartido tipo “cauda de andorinha”. 
 
As grapas de ferro chato deverão ser solidamente chumbadas com argamassa de cimento e areia 
1:3, distantes entre si não mais que 0,60 m e em número mínimo de duas unidades por montante. 
 
A fixação de esquadrias metálicas em elementos de madeira e, sempre que possível, em 
elementos de concreto, deverá ser feita através de parafusos apropriados, neste último caso, 
instalados com buchas de “nylon”. 
Sempre que necessário, as caixilharias metálicas deverão ser dotadas de juntas de dilatação, que 
absorvam eficientemente suas variações dimensionadas por efeito térmico, integralmente 
preenchidas por guarnições de movimento livre apropriada. 
 
Eventuais vãos formados entre os montantes contíguos de duas peças de caixilharia justapostas, 
e entre os montantes perimetrais do conjunto e elementos de madeira, ou concreto e alvenaria 
aparentes, deverão ser integralmente calafetados com massa plástica à base de silicone, 
assegurando total estanqueidade ao conjunto, contra a infiltração de águas pluviais. 
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ESQUADRIAS DE FERRO 
 
Os serviços de serralharia em ferro, conforme as determinações do projeto, poderão ser 
executados com perfis laminados, de espessura nunca inferior a 1/8”, ou com perfis de chapa n.º 
14 dobrada a frio. 
 
Os caixilhos, portas, quadros fixos, etc., quando especificados em ferro laminado, deverão ser 
executados com perfis de diâmetro compatíveis com os seguintes parâmetros mínimos: 
 
- Caixilhos basculantes com dimensão maior igual ou inferior a 1,20 m: perfis T e L de 3/4“ nos 
quadros fixos e perfis L de 5/8”nas básculas, mata-juntas e  pingadeiras. 
 
- Caixilhos basculantes com dimensão maior superior a 1,20m: perfis T e L de 1” nos  quadros 
fixos e perfis L de 3/4” nas básculas, mata-juntas e pingadeiras. 
 
- Caixilhos fixos, com ou sem ventilação permanente: perfis T e L de 3/4” em todos os quadros. 
 
- Caixilhos de correr: perfis T e L de 1 1/4” nos quadros fixos e móveis, perfis L de   7/8”em 
eventuais básculas superiores, perfis L e barras chatas de 5/8”nos mata-juntas e pingadeiras, e 
perfis de chapa n.º 14 nos montantes horizontais de proteção e suporte das guias e roldanas. 
 
- Portas e alçapões, de abrir ou de correr: perfis T e L de 1 1/4” na estrutura de folha, barras 
chatas de 1 1/4”em eventuais travessas de reforço interno e chapa n.º 14 nas almofadas internas 
e externas. 
 
Na execução de esquadrias com perfilados de chapa dobrada, só deverá ser permitido o uso de 
perfis executados estritamente de acordo com o respectivo detalhe, com acabamento esmerado e 
seções homogêneas de medidas rigorosamente iguais. 
 
Nas esquadrias com folhas de correr, as quais deverão obrigatoriamente ser executadas em latão 
e, no montante horizontal de suporte das folhas, o fechamento interno deverá ser desmontável, 
para lubrificação e manutenção geral das roldanas. 
 
As intercessões de perfis deverão ser sempre executadas por intermédio de cortes, furos e 
encaixes adequados, utilizando-se ponto de solda exclusivamente para dar a rigidez necessária à 
montagem assim obtida. 
 
Os quadros móveis e os quadros fixos independentes, sempre que possível, deverão ser 
executados com perfil L contínuo, perfeitamente esquadrejado e dobrado, com a emenda sempre 
localizada em um dos vértices. 
 
Os caixilhos de ferro laminado deverão ter seus requadros externos com perfil T e 
complementados com perfil L, formando conjunto tipo “cadeirinha”, como proteção contra 
infiltração de águas pluviais ao longo de seu perímetro. 
 
Todas as esquadrias de ferro deverão ser postas no canteiro de serviços absolutamente limpas 
(isentas de pontos de ferrugens, rebarbas, respingos de solda, etc.), desempenadas e 
integralmente protegidas: as ferragens envoltas em papel crepe, ou recobertas por filme plástico 
adequado, e os perfis pintados com duas demãos de tinta anti-ferruginosa. 
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5.5 - VIDROS 
 
5.5.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Os serviços de envidraçamento deverão ser executados rigorosamente de acordo com os 
detalhes do projeto arquitetônico, com as presentes especificações, de acordo com a NB-226, 
EB-92 e recomendações dos fabricantes quando houver. 
 
A espessura dos vidros deverá ser estabelecida em função das áreas das aberturas, da distância 
das mesmas com relação piso e, da vibração e exposição a ventos fortes dominantes. 
 
Os vidros empregados nas obras deverão ser absolutamente isentos de bolhas, lentes, 
ondulações, ranhuras ou outros defeitos de fabricação. 
 
Para o assentamento das chapas de vidro, deverão ser empregadas, gachetas de borracha 
duplas, baguetes com massa de vidraceiro em duas demãos ou conforme determinação do 
projeto básico. 
 
A massa de vidraceiro deverá ser composta de gesso crê e óleo de linhaça, devendo ser 
acrescentado o pigmento adequado, caso necessário. 
 
Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverão ser bem limpos e 
lixados; os vidros deverão ser assentes entre as duas demãos finais de pintura de acabamento. 
 
As placas de vidro não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, 
cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relação ao requadro de 
encaixe. 
 
Quando houver previsão de deformações estruturais na obra, deve-se adotar o caixilho de 
articulações que impeçam a transmissão de esforços secundários ao mesmo e, 
consequentemente ao vidro. 
 
Os vidros comuns a serem utilizados deverão ter a espessura mínima de 4mm. 
 
5.6 - IMPERMEABILIZAÇÃO 
 
5.6.1 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
ARGAMASSAS IMPERMEÁVEIS 
 
É vedada a aplicação de argamassa impermeável em elementos passíveis de grandes 
movimentações, devendo, sua utilização, ficar restrita a elementos enterrados em geral, 
elementos com líquido confinado e lajes ou marquises de pequenas dimensões. 
 
Na composição de argamassa impermeável, deverá ser utilizada água limpa e isenta de materiais 
orgânicos, como determina a NB-1/78, cimento de fabricação recente sem qualquer indício de 
difratação, e areia composta por grãos com diâmetro máximo de 3mm, de linha granulométrica 
ótima-boa, lavada e isenta de substâncias orgânicas e argilosas. 
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O aditivo impermeabilizante deverá ser de base mineral absolutamente isento de materiais 
orgânicos, diluível na água de amassamento de forma a não deixar resíduos ou partículas 
insolúveis, e de modo a manter-se disperso, na solução água impermeabilizante, sem sedimentar. 
 
A argamassa impermeável deverá ser composta por cimento e areia nos traços 1:2 ½ ou 1:3 com 
aditivo impermeabilizante diluído na água de amassamento em proporções compatíveis com cada 
serviço e com as seguintes determinações: reboco impermeável (1:3) – (1:12) – (1:15). 
 
O preparo da argamassa impermeável deverá ser feito sempre próximo ao local de aplicação, 
evitando-se transportes longos, e em quantidades proporcionais ao consumo previsto em cada 
uma das etapas executivas. 
 
É vedada a utilização de argamassa impermeável remisturado, nem a adição suplementar de 
água, após o amassamento. 
 
Sempre que necessário, o critério da FISCALIZAÇÃO, as superfícies de concreto, destinadas a 
receber argamassa impermeável, deverão ser totalmente apicoadas e energicamente lavadas, 
com jato d’água e escova de aço, de modo que todas as partículas soltas e eventuais impurezas 
sejam removidas. 
 
Sobre todas as superfícies destinadas à impermeabilização, sejam elas de concreto ou alvenaria, 
deverá ser energicamente aplicado um chapisco de cimento e areia 1:2, com consistência 
bastante fluída e sem aditivo impermeabilizante. 
 
A aplicação do chapisco inicial, bem como das camadas subsequentes, só poderá ser feita sobre 
superfícies suficientemente secas, onde não se registre, a olho nu, a presença de filme d’água. 
 
As espessuras mínimas deverão ser de 2cm, quando se tratar da impermeabilização de 
elementos de fundação e da execução do emboço impermeável, e 3 cm nos demais casos. No 
caso de reservatórios a espessura mínima de 3 cm deverá ser admitida até pressões iguais ou 
inferiores a 10 metros de coluna d’água. 
A argamassa impermeável deverá ser executada em camadas sucessivas com 1 cm de 
espessura, perfeitamente adensadas de modo a serem eliminados todos os vazios, aplicadas, de 
forma contínua, sem juntas executivas. 
 
As juntas executivas, quando absolutamente inevitáveis, deverão ser posicionadas 
defasadamente, de modo a não haver superposição entre elas, e sempre distantes, no mínimo, 
50 cm de qualquer canto ou aresta. 
 
O intervalo de tempo entre a aplicação de uma camada e a seguinte, inclusive entre o chapisco 
inicial e a primeira camada impermeável, deverá situar-se entre 12 a 24 horas. 
 
Havendo necessidade de intervalos superiores a 24 horas, deverá ser executado após cada uma 
das camadas intermediárias de saturação, um novo chapisco idêntico ao inicial. 
 
Imediatamente após a aplicação da última camada de argamassa impermeável, as superfícies 
deverão ser perfeitamente desempenadas a feltro e mantidas em estado de saturação, por um 
período mínimo de 3 dias. 
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Após a cura completa da argamassa impermeável, as superfícies deverão ser adequadamente 
protegidas contra o ataque de agentes agressivos, especialmente sobre o cimento, de acordo 
com as seguintes determinações (salvo outra especificação constante do projeto básico): 
 
• elementos enterrados em geral: aplicação de duas demãos de tinta betuminosa com consumo 
mínimo de 0.5 l/m². 
 
Os reaterros dos elementos impermeabilizados, deverão ser feitos após a secagem completa da 
pintura protetora, com os cuidados necessários para que o revestimento impermeável não seja 
danificado. 
 
Os lastros de concreto, para pisos executados sob o solo ou lajes rebaixadas deverão conter em 
sua argamassa, substância impermeabilizante, quando não especificado de modo inverso. 
 
Os impermeabilizantes de massa ou superfície deverão ser empregados de acordo com as 
recomendações do fabricante, quer na dosagem, quer na forma de aplicação. 
 
Os materiais a serem utilizados em sistemas impermeabilizantes, bem como a execução destes 
sistemas, deverão obedecer rigorosamente, além das presentes especificações, todas as 
determinações da NB-279/75 e demais normas complementares da ABNT que regem o assunto, 
bem como as recomendações dos respectivos fabricantes. 
 
O sistema impermeabilizante adotado deverá ser compatível com as características funcionais e 
estruturais dos elementos impermeabilizados, com as condições de solicitação pela água, de 
modo a garantir uma perfeita estanqueidade a esses elementos, inclusive quando da ocorrência 
de pequenas fissuras. 
 
5.7 - REVESTIMENTOS DE PAREDES 
 
5.7.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Os revestimentos deverão ser executados estritamente de acordo com as determinações do 
projeto, no que diz respeito aos tipos de acabamentos a serem utilizados, e sua execução deverá 
ser feita rigorosamente de acordo com as presentes especificações ou, em casos não 
explicitados, de acordo com as recomendações dos respectivos fabricantes e/ou da 
FISCALIZAÇÃO. 
 
Os materiais de revestimentos adotados deverão apresentar características compatíveis com as 
condições e usos previstos, em função das particularidades funcionais de cada ambiente, 
cabendo unicamente à CONTRATANTE, ouvido o setor competente, o responsável pelo projeto 
arquitetônico, efetuar qualquer alteração nas especificações originais do projeto, quando algum 
fator superveniente assim o exigir. 
 
Os serviços de revestimento deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra 
especializada, com experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, de modo que, 
como produto final, resultem superfícies com acabamento esmerado, absolutamente 
desempenado, com prumo, nível, inclinações, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de 
acordo com as determinações de projeto. 
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A recomposição parcial de qualquer tipo de revestimento só deverá ser aceita pela 
FISCALIZAÇÃO quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais onde o 
revestimento houver sido recomposto, não sejam notadas quaisquer diferenças ou 
descontinuidades. 
 
Antes de ser dar início à execução dos revestimentos finais, todas as canalizações das redes de 
água, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverão estar instaladas, com seus 
rasgos (ou vazios) de embutidura devidamente preenchidos e, no caso específico das redes 
condutoras de fluidos em geral, testadas à pressão recomendada e sanados os eventuais 
vazamentos assim detectados. 
 
Os revestimentos de parede, em qualquer uma de suas etapas executivas: preparo da base 
(chapisco e emboço) ou revestimento final (gesso, azulejos, etc.) só poderão ser aplicados sobre 
superfícies limpas, varridas com vassoura ou escova de piaçava (e água, quando necessário), de 
modo que sejam completamente eliminadas as partículas desagregadas, bem como eventuais 
vestígios orgânicos que possam ocasionar futuros empreendimentos, tais como: gordura, fuligem, 
limo, grãos de argila, etc. 
 
Todas as superfícies de paredes destinadas a receber revestimento de qualquer espécie sejam 
elas de alvenaria ou concreto, deverão ser integralmente recobertas por chapisco de cimento e 
areia grossa 1:3 com 5mm de espessura, de consistência fluída e vigorosamente arremessado. 
 
A aplicação do chapisco inicial e de camadas subseqüentes de argamassa (emboço), bem como 
aplicação de outros revestimentos fixados com argamassa, só poderá ser feita sobre superfície 
previamente umedecida, o suficiente para que não ocorra absorção da água necessária à cura da 
argamassa. 
 
Os emboços só poderão ser executados após a pega do chapisco de base, instalação dos 
batentes (ou os contra-batentes), bem como os contra-marcos de caixilhos, e após a conclusão 
da cobertura do respectivo pavimento, quando se tratar de parâmetros, internos ou externos, de 
edificação em geral. 
 
Os emboços deverão ser executados com argamassas mistas 1:2:9 nos parâmetros internos e 
externos, respectivamente, e de modo a apresentarem, depois de terminados, espessura média 
de 20mm. 
 
As argamassas de emboço, aplicados entre mestras distantes não poderão ser mais que 2,00m 
entre si, devendo ser fortemente comprimidas contra o suporte e cuidadosamente sarrafeadas, 
com régua de alumínio, de modo a constituírem superfícies absolutamente desempenadas e 
ásperas o suficiente para permitir uma boa aderência do revestimento final. 
 
A aplicação dos revestimentos finais só poderá ser feita sobre emboços suficientemente curados, 
decorrido um período mínimo de 3 (três) dias do término de sua execução, e após a instalação 
dos respectivos peitoris, soleiras, e demais elementos, engastados ou embutidos, cuja pré-
instalação seja recomendável ao bom acabamento dos serviços. 
 
5.8 - REVESTIMENTOS CERÂMICOS 
 
Deverão atender a NBR-7169/82 - classe A, cor clara, matte (acetinado), medindo 15x15cm e 
serem assentados nas áreas internas indicadas no projeto executivo.  



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
                         Avenida Doutor Jerson Dias, n°. 500, Bairro Estiva, Itajubá-MG, CEP 37.500-000 
                         Tel.: 35 3692-1700                                                         www.itajuba.mg.gov.br     

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 

 

Página 43 / 89 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

Os revestimentos cerâmicos deverão ser executados com peças cuidadosamente selecionados 
no canteiro de serviços, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis 
com a classificação atribuída ao lote pelo fabricante, ou com as presentes especificações, ou 
ainda, a juízo da CONTRATANTE, sempre que peças ou lote em desacordo devam ser 
substituídos. 
 
Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de fabricação, ou de 
transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola incompatível com o tipo de material em 
questão, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeições estruturais (saliências, 
depressões, trincas, presença de corpos estranhos, etc.). 
 
Os azulejos deverão ser lisos, com dimensões regulares e, além das especificações de 
ortogonalidade, resistência a gretagem, módulo de ruptura, etc., determinadas pela EB-301 da 
ABNT. 
 
As peças cerâmicas cortadas, para a execução de arremates, deverão ser absolutamente isentas 
de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões exatas para o arremate a que se 
destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na 
face acabada), especialmente aquelas que não forem recobertas por cantoneiras, guarnições, 
canoplas, etc. Os cortes deverão ser efetuados com ferramentas apropriadas a fim de possibilitar 
o perfeito ajuste de arremate. 
 
As peças refugadas poderão ser utilizadas na execução de arremates, desde que quando 
cortadas, seja completamente eliminado o defeito responsável por sua recusa, durante a seleção. 
O assentamento das peças cerâmicas deverá ser executado com argamassa colante e juntas 
perfeitamente alinhadas, de espessura compatível com a regularidade de bitola, característica de 
cada tipo de material e o mais constante possível. 
 
Sempre que necessário, a critério da CONTRATANTE, as peças cerâmicas em geral, 
especialmente os azulejos, deverão ser assentes a seco, sem prévia imersão em água, com 
argamassa colante ou cola específica para esse fim, de comprovada eficiência contra 
destacamentos, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 
 
O rejuntamento de azulejos deverá ser executado quando decorrido um período mínimo de 7 
(sete) dias, posterior ao assentamento, com argamassa pré-fabricada, tomando integralmente 
todas as juntas, retirando-se os excessos com pano ligeiramente úmido. 
 
Após o assentamento das peças cerâmicas, deverá ser feita uma inspeção rigorosa, em toda a 
extensão das superfícies revestidas. Todas as peças que, por percussão, apresentarem som 
cavo, denunciando desprendimentos ou vazios internos, deverão ser substituídas. 
 
5.9 - PISOS 
 
5.9.1 - PISOS E PAVIMENTAÇÕES 
 
Os pisos e as pavimentações deverão ser executados estritamente de acordo com as 
determinações do projeto, no que diz respeito aos tipos de material a serem utilizados, e sua 
aplicação deverá ser feita rigorosamente de conformidade com as presentes especificações ou, 
em casos não explicitados conforme as recomendações dos respectivos fabricantes. 
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Os materiais de capeamento adotados deverão apresentar características compatíveis com as 
solicitações e usos previstos, em função das particularidades funcionais de cada ambiente, 
cabendo unicamente à CONTRATANTE, ouvir o setor competente, o responsável pelo projeto 
arquitetônico, efetuar qualquer alteração nas especificações originais do projeto, quando algum 
fator superveniente assim o exigir. 
 
Os serviços de capeamento de pisos deverão ser executados exclusivamente por mão-de-obra 
especializada, com suficiente experiência no manuseio e aplicação dos materiais específicos, de 
modo que, como produto final, resultem superfícies com acabamento esmerado, absolutamente 
desempenadas, com nível, inclinações, caimentos, curvaturas, etc., rigorosamente de acordo com 
as determinações do projeto. 
 
Os pisos internos laváveis, bem como os pisos externos impermeáveis, deverão ser executados 
com caimento adequado, em direção ao captador mais próximo, de modo que o escoamento de 
água seja garantido em toda sua extensão, sem a formação de quaisquer pontos de acúmulo. 
 
Os pisos deverão ser executados de modo a constituírem superfícies absolutamente planas, 
niveladas (dotadas das inclinações e caimento preestabelecidos, quando for o caso) e, sempre 
que se tratar de pisos não monolíticos, isentos de rebaixos ou saliências entre seus elementos 
componentes. 
 
Os pisos só poderão ser executados após a conclusão dos serviços de revestimento de paredes, 
muros, ou outros elementos contíguos, bem como, no caso específico de ambientes internos, 
após a conclusão dos respectivos revestimentos de teto e a vedação das respectivas aberturas 
para o exterior. 
 
Antes de se dar início a execução dos revestimentos finais, todas as canalizações das redes de 
água, esgoto, eletricidade, etc., diretamente envolvidas, deverão estar instaladas, com suas valas 
de embutidoras devidamente preenchidas e, no caso específico das redes condutoras de fluídos 
em geral, testadas à pressão recomendada, sanados os eventuais vazamentos assim detectados. 
 
O acesso às áreas a serem pavimentadas deverá ser vedado às pessoas estranhas ao serviço, 
durante toda sua execução, ficando proibido todo e qualquer trânsito sobre áreas recém 
pavimentadas, durante o período de cura característico de cada material. 
 
Os pisos recém aplicados, em ambientes internos ou externos, deverão ser convenientemente 
protegidos da incidência direta de luz solar e da ação das intempéries em geral, sempre que as 
condições locais, e o tipo de piso aplicado, assim o determinarem. 
 
A recomposição parcial de qualquer tipo de capeamento de piso só será aceita pela 
FISCALIZAÇÃO quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais onde o 
revestimento houver sido recomposto, não sejam notadas quaisquer diferenças ou 
descontinuidades. 
 
Todos os pisos, quando não forem aplicados sobre laje de concreto armado, deverão ser 
assentes sobre uma camada regularizadora de concreto (lastro), lançada após o perfeito 
nivelamento e compactação do solo, concluída a instalação de todas as canalizações 
subterrâneas que os atravessam, e quando for o caso, concluídos os respectivos serviços de 
drenagem. 
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5.9.2 - LASTROS DE CONCRETO 
 
Na execução de lastros de concreto, para trânsito leve, poderão ser utilizados concretos 
preparados manualmente, desde que sejam observadas as seguintes condições básicas: 
 
- O preparo deverá ser feito sobre estrado de madeira, ou qualquer outra superfície plana, 
impermeável e resistente, com o auxílio de pás, ou quaisquer outros instrumentos manuais 
adequados. 
 
- Os materiais utilizados na composição da mistura deverão atender integralmente às 
especificações estabelecidas para os concretos estruturais. 
 
- O agregado miúdo e o cimento deverão ser misturados a seco, até a obtenção de uma mistura 
de cor absolutamente uniforme. 
 
- O agregado graúdo deverá ser lançado sobre a mistura areia com cimento, previamente 
espalhada de modo a formar uma camada de espessura aproximadamente constante, e também 
misturado a seco. 
 
- O lançamento da água deverá ser feito de modo que não ocorra fuga de nata de cimento, 
procedendo-se o amassamento aos poucos, até a obtenção de uma mistura de aspecto 
rigorosamente uniforme. 
 
- O aditivo impermeabilizante, diluído na água de amassamento dos lastros de piso, deverá 
atender integralmente as especificações estabelecidas. 
 
- Não poderá ser preparado, de uma só vez, volume de concreto que corresponda a um consumo 
de mais de 100 kg de cimento. 
 
Os lastros de concreto deverão ser executados sobre bases firmes e uniformes, 
convenientemente umedecidas por ocasião de seu lançamento, e de modo a apresentarem 
espessura constante e nunca inferior a 6,0 cm. 
 
Os lastros de concreto deverão ser executados com traço 1:4:8, consumo mínimo de 200 kg de 
cimento por metro cúbico e fator água cimento nunca superior a 0,60, com adição de 3,0% de 
hidrófugo, em relação ao peso de cimento, sempre que se tratar de  execução de lastros para 
assentamento de pisos internos e de pisos externos impermeáveis. 
 
Os concretos de lastro, depois de lançados e distribuídos sobre a base, deverão ser 
convenientemente adensados com equipamento mecânico, especialmente nas proximidades das 
juntas de dilatação dos pisos, e cuidadosamente sarrafeados, com régua de alumínio ou de 
madeira aparelhada, de modo a constituírem superfícies absolutamente desempenadas. 
 
Antes do endurecimento do concreto, os lastros de piso deverão ser cuidadosamente “varridos”, 
com vassoura ou escova de piaçava de modo a constituírem superfícies ásperas, o suficiente 
para facilitar a aderência dos revestimentos a que se destinam. 
 
5.9.3 - PISO CERÂMICO 
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Deverá ser do tamanho 30x30cm, de primeira qualidade e de cor clara com classificação PEI5, 
antiderrapante, com absorção de água menor que 10%, condizentes a NBR 13818 nas marcas 
Eliane, Gyotoku, Portobello, Cecrisa ou similar aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO. 
 
Os pisos cerâmicos deverão ser aplicados sobre bases de concreto rigorosamente niveladas, com 
peças selecionadas e aplicadas segundo os critérios e métodos estabelecidos, para a execução 
de serviços similares em paredes, exceto no que diz respeito ao preparo da base. 
 
No assentamento de peças cerâmicas, deverá ser utilizada argamassa colante de comprovada 
eficiência contra destacamentos, previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO e aplicada de 
acordo com as recomendações do respectivo fabricante. 
 
Antes da aplicação da argamassa de assentamento, as bases de concreto ou de argamassa 
regularizadora, deverão ser molhadas, escovadas e chapiscadas, com pasta de cimento e areia 
grossa 1:2, conforme especificado para aplicação de contrapisos e cimentados comuns. 
O tempo decorrido entre a aplicação da argamassa de assentamento e a colocação dos 
elementos de piso, deverá ser tal que as condições de fixações não sejam prejudicadas, em 
virtude do endurecimento da argamassa, ou da perda de quantidade significativa da água de 
superfície. 
 
Concluindo o assentamento, os pisos cerâmicos deverão ser mantidos sem trânsito por um 
período mínimo de 48 horas, ao fim do qual deverão ser rejuntados com nata de cimento, 
novamente limpos e mantidos sem trânsito por mais de 24 horas. 
 
Deverão ser instaladas soleiras em ardósia, largura de 15cm em todas as portas. 
 
5.10 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
 
5.10.1 - NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 
 
Para o desenvolvimento das soluções, deverão ser observadas as normas e códigos a seguir 
relacionados: 
 
- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
 
5.10.2 - SISTEMAS PROPOSTOS 
 
- Rede de Água Fria - NB-92/80 (NBR-5626); 
 
- Rede de Esgoto Sanitário/Ventilação - NB-19/83 (NBR-8160); 
 
5.10.3 - DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS 
 
REDE DE ÁGUA FRIA 
 
O edifício deverá ser abastecido diretamente pela rede de água da concessionária através de 
rede de PVC. 
 
REDE DE ESGOTO SANITÁRIO 
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O esgoto sanitário do edifício deverá ser captado por rede de PVC branco e caixas de inspeção, 
para lançamento à rede pública. 
 
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS 
 
As águas pluviais deverão ser captadas e conduzidas através de tubulação de PVC e despejada 
na sarjeta ou rede de águas pluviais. 
 
5.10.4 - ESPECIFICAÇÕES 
 
REDE DE ÁGUA FRIA 
 
Tubulações 
 
As tubulações embutidas deverão ser em PVC rígido marrom junta soldável para pressão de 
serviço de até 7,5kgf/cm2 (0,75 MPa), classe A, conforme norma da ABNT. Ref.: Fortilit, Tigre ou 
equivalente técnico. 
 
Conexões 
 
As conexões deverão atender a mesma especificação da tubulação. As conexões nos pontos de 
alimentação deverão ser do tipo junta soldável com rosca metálica para interligação nas peças 
sanitárias. 
 
Registro de Gaveta 
 
Os registros de gaveta deverão ter corpo em bronze fundido, fabricados de acordo com as 
normas vigentes, devendo acompanhar canoplas cromadas, quando instalados em áreas 
internas. Quando os registros forem instalados em áreas de serviços deverão ter acabamento 
bruto. 
 
Metais Sanitários 
 
Deverão ser de primeira qualidade, marcas Deca, Celite, Fabrimar ou similar e deverão atender 
as especificações do projeto. 
 
REDE DE ESGOTO SANITÁRIO / VENTILAÇÃO 
 
Tubulações 
 
As tubulações com diâmetro de até 100 mm deverão ser em PVC rígido branco, junta elástica, 
ponta e bolsa, tipo esgoto conforme norma da ABNT. Ref.: Fortilit, Tigre ou equivalente técnico. 
 
Conexões 
 
As conexões deverão atender a mesma especificação da tubulação. 
 
Caixas de Passagem 
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Deverão ser executadas em alvenaria com fundo e tampa de concreto, conforme dimensões de 
projeto e deverão atender as especificações descritas no Método Construtivo. 
 
5.10.5 - MÉTODOS CONSTRUTIVOS 
 
A execução das instalações deverá ser feita por profissionais devidamente habilitados e 
exclusivamente com materiais de primeira qualidade, examinados e aprovados pela fiscalização, 
de modo que sejam garantidas as melhores condições possíveis de utilização, eficiência e 
durabilidade. Caberá a CONTRATADA total responsabilidade pela qualidade e desempenho das 
instalações por ela executadas, direta ou indiretamente. 
 
TUBULAÇÕES 
 
Na execução das instalações hidros sanitárias, só será permitido o uso de tubos que atendam 
integralmente as normas da ABNT, específicas para cada tipo de material e uso, instalados com 
as conexões, acessórios e demais materiais, indicados e/ou fornecidos pelo respectivo fabricante, 
rigorosamente de acordo com as suas especificações e com as presentes determinações: 
 
PVC  
 
- Tubos rígidos de cloreto de polivinila (PVC), integralmente de acordo com as determinações das 
normas mais recentes da ABNT. 
 
- Juntas executadas com luva de PVC dotadas de bolsa, soldadas a frio, com solução limpadora e 
adesivo plástico, ou com anéis de borracha. 
 
Durante a execução das redes hidros sanitárias, todas as extremidades da tubulação deverão ser 
obturadas com tampões adequados e só deverão ser removidos quando da ligação dos 
respectivos aparelhos sanitários, ficando vedado o uso de buchas improvisadas de papel ou 
madeira. 
 
Não será permitida, em hipótese alguma, a passagem de tubulação de rede de água quente ou 
fria através de poços de visita, caixas de inspeção, fossas, sumidouros, etc. Ou seu 
assentamento em valetas de canalização de esgoto. 
 
Todo e qualquer corte em tubo hidros sanitário deverá ser executado segundo uma perpendicular 
exata de seu eixo longitudinal, eliminando-se eventuais rebarbas resultantes dessa operação e, 
quando for o caso, dotando-se de rosca, ou rebaixo apropriado, as novas extremidades de uso. 
 
Nas instalações hidros sanitárias, todas as emendas de tubulação, bem como suas ligações com 
os respectivos aparelhos, deverão ser executadas de modo a apresentarem total estanqueidade à 
passagem de líquidos ou gases. 
 
Nas tubulações compostas por peças do tipo ponta e bolsa, qualquer que seja o material 
utilizado, a instalação deverá ser feita a partir do ponto mais baixo da rede, com as bolsas sempre 
voltadas para a montante. 
 
Os terminais das tubulações de PVC rígido, nas ligações com metais sanitários em geral, deverão 
ser executados com conexões apropriadas de PVC, dotadas de bucha de latão rosqueada 
(fundida diretamente na peça), ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, com conexões de aço 
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galvanizado, sendo obrigatório, neste caso, o uso de tubos do mesmo material, na execução dos 
últimos 60 cm dos respectivos sub-ramais. 
 
A transfixação de elementos de concreto ou de alvenarias, por tubulações hidros sanitárias, em 
geral e por tubulações hidros sanitárias de diâmetro nominal igual ou superior a 2”, 
respectivamente, deverá ser feita por intermédio de aberturas previstas nesses elementos, 
durante sua execução, com diâmetro ligeiramente superior ao da sua respectiva tubulação. 
 
As tubulações hidros sanitárias, com diâmetro igual ou inferior a 1.1/2”, quando embutidas em 
alvenaria, deverão ser fixadas pelo enchimento total, com argamassa de cimento e areia 1:5, do 
vazio restante nos rasgos. 
 
As tubulações hidros sanitárias com diâmetro superior ao referido limite, além do enchimento com 
argamassa de cimento e areia 1:5, deverão receber um reforço de fixação executado com grapas 
de ferro redondo, diâmetro 3/16”, em número e com espaçamento adequados para manter 
inalterada sua posição.  
 
As tubulações hidros sanitárias, quando previstas em instalações aparentes, deverão ser 
convenientemente fixadas com braçadeiras e tirantes, ou outros dispositivos que garantam 
perfeita rigidez ao conjunto, segundo alinhamentos horizontais ou verticais, absolutamente 
rigorosos. 
 
Quando compuserem trechos enterrados de instalações hidros sanitárias, as tubulações deverão 
ser assentes com rigor técnico necessário (de acordo com a instalação, com o tipo de material e 
com as condições de suporte do solo), sobre fundo de vala simplesmente apiloado, sobre lastro 
ou apoios espaçados, ou integralmente envelopada em concreto. 
 
Sempre que possível, as tubulações hidros sanitárias enterradas deverão ser posicionadas a uma 
distância conveniente dos elementos de fundação, o suficiente para que seja evitada a ação de 
eventuais recalques sobre elas, e a uma profundidade que garanta um recobrimento mínimo de 
0,30 m. 
 
As tubulações hidros sanitárias deverão ser submetidas às provas de pressão interna 
especificadas para cada tipo de instalação, em suas respectivas NB, para verificação de suas 
reais condições de estanqueidade, antes da execução dos serviços de revestimento final em 
paredes, tetos e pisos. 
 
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA 
 
As instalações de água fria deverão ser executadas integralmente de acordo com as presentes 
determinações, com estrita observância das normas técnicas nacionais e locais que regem o 
assunto, e do projeto executivo. 
 
Nas instalações de água fria não deverá ser permitido o uso de tubulação com diâmetro inferior a 
3/4”, inclusive na execução de sub-ramais. 
 
Todos os ramais de distribuição de água fria deverão ser dotados de um registro de comando, de 
pressão ou de gaveta, instalado em local de fácil acesso. 
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No teste de verificação de estanqueidade, as tubulações de água fria deverão ser submetidas a 
uma pressão hidrostática igual ou superior a duas vezes a sua pressão normal de serviço, 
durante um período de 24 horas, sem apresentar qualquer espécie de vazamento. 
 
INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO / VENTILAÇÃO 
 
As instalações de esgoto sanitário deverão ser executadas integralmente de acordo com as 
presentes determinações, com estrita observância das normas técnicas nacionais e locais que 
regem o assunto. 
 
Todos os ramais deverão ser executados com declividade absolutamente uniforme em cada 
trecho, sem apresentar depressões que possam gerar depósitos no interior da tubulação, dotados 
de dispositivos de inspeção, ou curvas de raio longo, em toda e qualquer mudança de direção. 
 
Todas as instalações de esgoto sanitário deverão ser convenientemente ventiladas, dotadas de 
pelo menos um tubo ventilador primário, com diâmetro nunca inferior a 75mm. 
 
Os tubos ventiladores deverão ser instalados de modo que nenhum despejo de esgoto tenha 
acesso a eles de modo que qualquer líquido, que neles ingresse, possa escoar por gravidade até 
os tubos de queda ou ramal que tenha origem. 
 
A extremidade superior dos tubos ventiladores primários deverá situar-se, no mínimo, 30 cm 
acima do nível contíguo da cobertura; protegido por “chapéu”, ou por outro dispositivo adequado, 
que mantenha livre a saída de gases e impeça a queda de folhas, ou de outros detritos, no 
interior da tubulação. 
 
As caixas de inspeção deverão ser executadas em alvenaria de tijolos maciços comuns e/ou 
concreto, estritamente de acordo com as seguintes determinações: 
 
O fundo deverá ser executado em concreto armado, com a meia secção do respectivo coletor, 
moldada “in loco”, exatamente com a mesma declividade e com arremates de pontas perfeitos. 
 
O revestimento interno deverá ser feito com argamassa de cimento e areia 1:3 c/ 
impermeabilizante, perfeitamente desempenada e com acabamento liso.  
 
As paredes deverão ser levantadas a uma altura tal que, sobre a tampa, resulte recobrimento não 
superior a 20 cm. 
 
As tampas deverão ser executadas em concreto armado, com dimensões e formato que 
garantam vedação perfeita e fácil remoção. 
 
Quando executadas ao nível de pisos revestidos, as tampas deverão receber revestimento 
idêntico e deverão ser arrematadas, perimetralmente, por cantoneiras de alumínio e mastique 
aplicado na vedação das juntas. 
 
Nos testes de verificação de estanqueidade, as canalizações primárias deverão ser submetidas, 
durante um período mínimo de 15 minutos, a uma pressão hidrostática igual ou superior a 0,3 
kg/cm2 e à prova de fumaça sob pressão mínima de 2,5 kg/cm2 , antes e depois da instalação 
dos aparelhos, respectivamente, sem apresentar qualquer espécie de vazamento. 
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APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
 
Os registros de gaveta deverão apresentar dimensões e características gerais integralmente de 
acordo com as prescrições da PB-145 e da EB-387/72 da ABNT, integralmente executados com 
liga metálica de cobre, dotados de canopla de arremate e devem ser de primeira qualidade, da 
marca Deca, Fabrimar, Docol ou similar. 
 
 
Os sifões sanitários, caixas sifonadas e ralos secos, deverão apresentar orifício de saída com 
secção igual ao do correspondente ramal de descarga de esgoto. 
 
Os sifões sanitários, caixas sifonadas e ralos secos, deverão ser instalados, com nível e prumo 
perfeitos, de modo a garantir perfeita estanqueidade nas ligações aparelho-sifão e sifão-ramal de 
descarga e/ou esgoto. 
 
Os sifões sanitários e caixas sifonadas deverão ser providos de bujão de limpeza roscável, ou 
com tampa roscável, e deverão apresentar fecho hídrico com altura nunca inferior a 50 mm. 
 
As caixas sifonadas não poderão sofrer adaptações na obra, devendo apresentar originalmente 
as entradas necessárias, para receber ramais de descarga, em número e segundo posições 
adequadas a cada caso. 
 
As grelhas deverão ser de material idêntico ao do correspondente ralo ou caixa sifonada, com 
acabamento cromado, instaladas em montante próprio, parafusadas ou encaixadas sob pressão, 
exatamente no nível do piso acabado. 
 
Todas as peças de louças sanitárias, aparelhos e acessórios, deverão ser absolutamente isentas 
de empenamentos, deformações ou trincas, apresentando superfícies vidradas com acabamento 
homogêneo, sem manchas, descolorações ou falhas de qualquer espécie, além de características 
gerais integralmente de acordo com as determinações da EB-44/58 da ABNT, devendo estas 
serem da marca Deca, Celite, Cidamar, Ideal-Standard ou similar. 
 
As bacias sanitárias deverão ser do tipo com caixa acoplada e das marcas Docol, Deca, Hidra ou 
similar. 
 
Os sanitários deverão receber onde indicado em projeto, bancada em mármore branco nacional 
com cuba de louça de embutir. 
 
A cada peça tipo cuba, vaso sanitário, tanque, etc., corresponde todos os equipamentos 
complementares como encanamentos e peças fornecedoras (torneiras, filtros) ou de esgotamento 
de águas servidas (sifões e ralos), assentos de vasos sanitários, etc.  
 
Os aparelhos e equipamentos que não tenham suas especificações em projetos ou memorial 
descritivo, deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que poderá aceitar ou 
rejeitá-los. 
 
5.11 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 
5.11.1 - NORMAS E ESPECIFICAÇÕES:  
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- NBR 5410 - Instalações elétricas de baixa tensão; 
 
- NBR 14039 - Instalações elétricas de Média tensão; 
 
- NBR 5413 – Iluminância de interiores; 
 
- NBR 13570 – Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público; 
 
- NBR 14039 – Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0kV a 36,2kV; 
 
5.11.2 - ENTRADA E MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 
5.11.2.1 - Entrada de Energia  
 
A entrada em baixa tensão 127/220  Volts, sistema  trifásico. 
 
A demanda baseada nos cálculos definidos pela norma da concessionária de energia local, bem 
como pelas informações fornecidas pela secretaria da saúde da Prefeitura. 
 
A empresa contratada deverá solicitar a abertura de estudo de rede junto a CONCESSIONÁRIA, 
e se houver custo para implantação será de responsabilidade da PREFEITURA. 
 
5.11.3 - SISTEMA DE FORÇA  
 
Para interligação padrão com os quadros terminais terá circuitos com queda de tensão máxima 
de 2,0%, a partir da proteção disponibilizada no padrão de entrada.  
 
Para interligação dos quadros terminais do prédio serão utilizados condutores com isolação em 
PVC, 70ºC 06/1 KV alojados em eletrodutos em PEAD.   
 
Para proteção do sistema elétrico contra surtos de tensão causados por descargas atmosféricas, 
deverão ser instalados dispositivos de proteção (DPS) nos quadros de proteção e distribuição. 
 
Para garantir uma proteção maior aos equipamentos eletrônicos contra os surtos induzidos por 
raios ou manobras internas à instalação, o usuário final deverá fazer uso de dispositivos 
modulares nas tomadas elétricas. 
 
5.11.4 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS: 
 
5.11.4.1 - ILUMINAÇÃO: 
 
Os níveis de iluminamento dos diversos ambientes deverão ser determinados em função da 
atividade de cada ambiente, tomando como base as recomendações da norma NBR-5413 de 
Abril/1992 da ABNT (Iluminância de Interiores). O cálculo luminotécnico deverá ser com auxílio de 
programa de computador desenvolvido por um fabricante de luminárias, e também consideradas 
as características luminotécnicas das luminárias. 
 
O sistema de iluminação deverá ser provido de luminárias fluorescente de sobrepor para as áreas 
com laje, luminárias de embutir para as áreas com forro, devidamente aterradas, respeitando 
sempre as necessidades específicas de iluminamento para cada área. 
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Os circuitos elétricos de iluminação situados em áreas externas e em locais sujeitos a lavagens 
serão necessariamente providos com dispositivo de proteção a corrente diferencial – residual 
(dispositivo DR), e respectivos disjuntores termomagnéticos conforme BR/IEC 98. 
 
A queda de tensão máxima nos circuitos de iluminação será de 2,%. 
 
5.11.4.2 - TOMADAS: 
 
5.11.4.2.1 - Tomadas de uso geral 
 
As tomadas de uso geral serão na tensão de 220V e potência específica de 100W ou 600W. 
Conforme determina a norma NBR-5410/2004 as tomadas serão do tipo 2P+T universal – 10A, 
alojadas em caixas de passagem em   alumínio. 
 
Os quadros de distribuição serão alimentados pelo QDG. 
 
A distribuição dos circuitos será através de eletrocalhas, perfilados e eletrodutos específicos para 
elétrica.  
 
Conforme prescreve a norma NBR-5410/2004, esta instalação deverá ser projetada para atender 
aparelhos ou equipamentos que contenham resistência de aquecimento do tipo blindada com o 
nível de proteção IPX4 em conjunto com dispositivo de proteção a corrente diferencial-residual 
(DR), e respectivos mini disjuntores termomagnéticos com curva de atuação tipo “C” (NBR/IEC 
898). 
 
Para proteção dos diversos circuitos elétricos definidos para tomadas de uso geral e especifico 
deverá ser projetado um quadro para cada bloco. A queda de tensão máxima é de 2,0%. 
 
A distribuição dos circuitos será através de eletrodutos  específicos para elétrica. 
 
Os circuitos elétricos de tomadas situados em áreas externas e em locais sujeitos a lavagens 
serão necessariamente providos com dispositivo de proteção a corrente diferencial – residual 
(dispositivo DR), e respectivos disjuntores termomagnéticos conforme BR/IEC 98. 
 
A queda de tensão máxima nos circuitos de tomadas será de 2%. 
 
5.11.5 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS MATERIAIS E DO S COMPONENTES DA 
INSTALAÇÃO 
 
5.11.5.1 - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 
 
ELETRODUTOS DE PVC CORRUGADO 
 
Eletrodutos de cloreto de polivinil (PVC) corrugado, resistência à carga de 320N/5cm , gravação 
de marca do fabricante, bitola e número da norma ABNT. Ref.: TigreFlex - Tigre ou equivalente 
técnico. 
 
ELETRODUTOS PEAD CORRUGADO 
 
Eletroduto corrugado em PEAD (polietileno de alta densidade) flexível na cor preta, de seção 
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circular, destinados a proteção de cabos subterrâneos de energia, que atendam as normas 
reconhecidas pela ABNT. Ref.: Kanaflex ou equivalente técnico. 
 
ACESSÓRIOS 
 
As luvas deverão ser de encaixe por pressão acompanhar as mesmas especificações dos 
eletrodutos. Buchas e arruelas deverão ser tipo Zamack. As caixas de ligação deverão 
acompanhar as mesmas especificações dos eletrodutos e deverão ter classificação IP 44. Ref.: 
Tigreflex – Tigre, Kanaflex ou equivalente técnico. 
 
5.11.5.2 - CONDUTORES 
 
CONDUTORES PARA ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS 
 
Cabo de cobre isolamento termoplástico 0,6/1kV: 
 
Remunera o fornecimento e instalação de cabos de cobre, tempera mole de alta condutibilidade, 
isolação composto termofixo em dupla camada de borracha (HEPR), enchimento de composto 
poliolefínico não halogenado flexível, antichama, auto-extinção do fogo, baixa emissão de fumaça, 
gases tóxicos, corrosivos e nível de isolamento para 0,6/1 KV, com gravação da marca do 
fabricante, bitola e número da norma ABNT. Revestimento em cores diversas, conforme norma 
ABNT. Temperaturas máximas do condutor: 90°C em ser viço contínuo; 130°C em sobrecarga e 
250°C em curto-circuito. 
 
Cabo de cobre isolado PVC 450/750V resistente a cha ma: 
 
Remunera o fornecimento e instalação de cabos de cobre tempera mole eletrolítico de alta 
condutibilidade,  
 
revestimento termoplástico em dupla camada poliolefínico não halogenado, não propagação e 
auto-extinçãodo fogo, baixa emissão de fumaça, gases tóxicos e corrosivos e nível de isolamento 
para 750V, com gravação da marca do fabricante, bitola e número da norma ABNT. Revestimento 
em cores diversas, conforme norma ABNT. Temperaturas máximas do condutor: 70°C em serviço 
contínuo; 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circ uito. 
 
5.11.5.3 - DISJUNTORES 
 
Disjuntores caixa moldada acionamento automático, com proteção termomagnética, padrão 
europeu, classede isolação 600 V, tensão de trabalho 127/220V, capacidade de interrupção até 
18kA, com fixação por trilhos na base e manobra superior. Ref.: PialLegrand, Siemens, Eletromar, 
GE ou equivalente técnico. 
 
5.11.5.4 - TOMADAS E INTERRUPTORES 
 
INTERRUPTOR BIPOLAR 
 
Interruptor, bipolar, acionamento tipo tecla, com contatos de prata à prova de faísca, 
funcionamento silencioso. Corpo em PVC rígido e poliestireno de alto impacto com aditivos anti 
UV. Conexão de fios e cabos feitas por bornes de liga de cobre com parafuso de aço zincado. 
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Corrente máxima 20 A a 220V. Ref.: Linha DUALE – Iriel ou equivalente técnico. 
 
TOMADA DOIS POLOS 
 
Tomada aberta padrão brasileiro NBR 14136, 2P+T com contatos em liga de cobre, desmontável, 
conexão através de bornes de liga de cobre com parafuso de aço zincado, corpo com resistente 
ao fogo com aditivo Anti UV. Identificado com marca do fabricante, descrição detalhada, data de 
fabricação, lote, borne terra e corrente máxima de operação, corrente de 20 A para pinos 
cilíndricos de 4,8mm de diâmetro. Ref.: Linha DUALE – Iriel ou equivalente técnico. 
 
PLACAS E SUPORTES 
 
Placa em ABS com alta resistência a impactos, aditivo Anti UV e alto brilho. Suporte em material 
de alta resistência mecânica, fornecido com parafuso de aço zincado auto-atarraxante. Ref.: 
Linha DUALE –Iriel ou equivalente técnico. 
 
5.11.5.5 - LUMINÁRIA FLUORECENTE TIPO CALHA DE SOBR EPOR 
 
Luminária fluorescente de sobrepor para lâmpadas fluorescentes tubular. Corpo em chapa de aço 
tratada e pintura eletrostática branca para lâmpadas de 20 W. Ref.: Philips, Osran, GE ou similar, 
com reator de alto fator de potência, partida rápida, 220 V, Philips, Intral, Helfont ou equivalente 
técnico. 
 
5.11.6 - MÉTODOS CONSTRUTIVOS 
 
A execução das instalações elétricas deverá ser feita por profissionais devidamente habilitados e 
capacitados com certificado NR-10. Deve ser executado exclusivamente com materiais de 
primeira qualidade, examinados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, de modo que sejam 
garantidas as melhores condições possíveis de utilização, eficiência e durabilidade. 
 
Caberá a instaladora total responsabilidade pela qualidade e desempenho das instalações 
elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente. 
 
ELETRODUTOS 
 
Na execução das instalações elétricas só deverá ser permitido o uso de eletroduto que atendam 
integralmente as determinações da ABNT. 
 
Todos os eletroduto deverão ser instalados com curvas adequadas, ou caixas de derivação, em 
todo e qualquer desvio acentuado de direção.  
 
Só deverá ser permitida a execução da curva, na obra, quando se tratar de raio longo, sendo 
obrigatório ouso de peças de curvatura apropriadas. 
 
As ligações entre eletroduto e caixas, de passagem ou de derivação, deverão ser feitas por 
intermédio de buchas e arruelas galvanizadas, ou de alumínio, rosqueadas na extremidade do 
eletroduto e fortemente apertadas. Em instalações externas vedar as extremidades dos 
eletrodutos com massa de calafetação. 
 
Todas as emendas deverão ser feitas por intermédio de luvas sob pressão, e de modo que as 
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extremidades dos dois eletrodutos se toquem, eliminando-se nestes pontos, toda e qualquer 
rebarba que vir a danificar a capa isolante dos condutores durante a enfiação. 
 
Todo e qualquer corte em eletroduto deverá ser executado segundo uma perpendicular exata de 
seu eixo longitudinal, eliminando-se todas as rebarbas resultantes desta operação e dotando-se 
de rosca apropriada às novas extremidades de uso. 
 
Todos os eletrodutos deverão ser instalados com enfiação de arame galvanizado, para servir de 
guia às fitas de aço que irão ser utilizadas na enfiação de condutores. 
Antes da enfiação dos condutores, os eletrodutos deverão ser limpos, secos, desobstruídos 
(eliminando-se eventuais corpos estranhos, que poderão danificar os condutores ou dificultar sua 
passagem) e, sempre que necessário, convenientemente lubrificados com verniz isolante ou 
parafina. 
 
CONDUTORES 
 
Os condutores, de maneira geral, deverão ser instalados de modo a suportarem apenas esforços 
compatíveis com sua resistência mecânica. 
 
Os condutores da rede de baixa tensão deverão apresentar capeamento isolante colorido, 
empregando-se, nos circuitos de distribuição, o preto para fase R ou A, branco para fase S ou B, 
vermelho para fase T ou C, amarelo para retorno, verde para condutor terra e azul claro para 
neutro. 
 
As emendas e derivações de condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem 
contato elétrico perfeito e permanente, além da resistência mecânica adequada devendo estanhar 
as emendas e pontas de cabos, utilizando-se conectores de pressão apropriados, sempre que 
necessário. 
 
As emendas e derivações de condutores deverão ser cuidadosamente isoladas, com fita isolante 
de comprovada eficiência aderente, de modo a apresentarem nível de isolamento, no mínimo 
equivalente ao do respectivo condutor. 
 
Todas as emendas de condutores deverão ser feitas e mantidas nas respectivas caixas de 
passagem e derivação, ficando absolutamente vedada sua introdução nos eletrodutos. 
 
A enfiação dos condutores só poderá ser executada após a desobsturações dos eletrodutos e das 
caixas de passagem e derivação. 
 
A passagem dos condutores pelo eletroduto, deverá ser obtida mediante o uso de guias de aço 
adequadas,  
 
Facilitadas, sempre que necessário, pela prévia lubrificação dos condutores com talco ou 
parafina. 
 
Na ligação dos condutores com todos os demais componentes da rede elétrica, só deverá ser 
permitido o uso de parafusos de cobre e/ou latão, especialmente quando se tratar de parafusos 
que participem diretamente do contato elétrico. 
 
ENVELOPAMENTO 
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Toda instalação elétrica externa e enterrada deverá ter eletrodutos envelopados com cimento 
traço 1:3:5 em vala de 0,5m de profundidade pintada na superfície de vermelho para identificação 
da tubulação. 
 
APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
 
Todos os equipamentos de força ou de iluminação, a serem utilizados na execução das 
instalações elétricas, deverão ser de primeira qualidade, fabricada de modo a atender 
integralmente as normas da ABNT que regem o assunto, bem como as presentes especificações. 
 
Antes de sua instalação, todos os equipamentos deverão ser cuidadosamente examinados, 
eliminando-se aqueles que apresentarem qualquer tipo de defeito, de fabricação ou decorrente de 
transporte e manuseio inadequados. 
 
A instalação dos equipamentos, bem como seus respectivos acessórios deverão ser feitos com o 
máximo cuidado e rigor, de acordo com as indicações de projeto, com as recomendações do 
fabricante e com as presentes especificações. 
 
Os equipamentos que não tenham suas especificações em projetos ou memorial descritivo, 
deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, que poderá aceitar ou rejeitá-los. 
Todas as partes metálicas da instalação deveram ser aterradas. Na ligação do condutor de 
proteção com as partes metálicas da instalação deverá ser utilizado conectores de pressão e 
interligadas através de parafuso de rosca soberba. 
 
Todos os painéis de comando, caixa de disjuntores deveram conter barra de equipotencialização 
com todos os cabos interligados a mesma através de conectores de pressão tipo olhal, placa de 
acrílico para evitar contato com as partes vivas e suporte para o desenho da instalação na porta. 
 
Todos os cabos da instalação deverão ser identificados através de planilhas que serão definidas 
no projeto o padrão de codificação. 
 
Após o término da instalação a CONTRATADA deverá entregar “As-built” da instalação e deixar 
uma cópia em cada painel de comando e caixa de disjuntores. 
 
A execução das instalações elétricas deverá ser acompanhada e fiscalizada por profissional 
habilitado em todas as suas etapas, que deverá se responsabilizar pela execução, recolhendo 
ART para tal finalidade. Após a execução este profissional deverá emitir ART necessária, para 
efeitos de obtenção de ligação elétrica e ligação telefônica. 
 
5.11.7 - ENSAIOS 
 
De acordo com o item 7.3 da NBR5410 os seguintes ensaios devem ser realizados onde forem 
aplicáveis e preferencialmente na sequência apresentada: 
 
a) Continuidade dos condutores de proteção e das ligações equipotenciais; 
b) Resistência de isolamento da instalação elétrica; 
c) Seccionamento automático da alimentação; 
d) Ensaios de tensão aplicada; 
e) Ensaio de funcionamento. 
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Os relatórios dos ensaios executados deverão fazer parte da documentação dos laudos emitidos, 
e deverão ser mantidos em poder da administração do prédio. 
 
5.11.8 - REVISÃO DOS DESENHOS DO PROJETO 
 
De acordo com o item 6.1.8.2 da NBR 5410, os documentos do projeto deverão ser revisados, 
caso seja necessário, de acordo como foi executado, anotando-se a revisão “COMO 
CONSTRUÍDO”. 
 
5.11.9 - CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
Deverá se contemplado no Projeto Elétrico a utilização de supressores de surtos de tensão de 25 
KA, caso seja instalado equipamento eletrônico sensível será necessário proteção adicional 
individual para cada a serem instalados com corrente de curto 15 KA. 
 
5.12 – PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSÍVEL 
 
Será instalada uma plataforma elevatória acessível modelo PTNE NBR 15655-1 com percurso 
máximo de até 2,0 (dois) metros para possibilitar o acesso das pessoas com necessidades 
especiais (p.n.e.) ao banheiro público, para atendimento da NBR 9050. Ref.: Hardee ou 
equivalente técnico. 
 
6.0 – EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS: 
 
Execução de guias (meio fio) de concreto de dimensões 10 X 30cm e de sarjetas de concreto de 
dimensões 35 X 10cm. 
 
7.0 – EXECUÇÃO DE PISO EM INTERTRAVADO 
 
7.1 – Regularização e Compactação para subleito: 
 
De acordo com as Normas Técnicas: NB-1391/91, NBR-12307/91 e NBR-12752/92. 
 
A superfície do subleito deverá ser regularizada até assumir a forma da seção transversal tipo do 
leito carroçável na espessura de 20 cm. 
 
A compactação do subleito deverá ser feita progressivamente das bordas para o centro, até 
atingir o grau de compactação de 100% do PROCTOR NORMAL.  
 
A compactação poderá ser feita por motoniveladora com escarificador; carro tanque distribuidor 
de água; rolos compactadores tipo pé-de-carneiro liso vibratório; grade de discos, etc.. 
Os equipamentos de compactação e mistura, serão escolhidos de acordo com o tipo de material 
empregado e poderão ser utilizados outros, que não os especificados acima, desde que aceitos 
pela Fiscalização. 
 
7.2 –Base: 
 
Execução de base de brita corrida com espessura de 25cm, cuja curva granulométrica deverá se 
enquadrar nas faixas especificadas pelo DER-ME – 080/94. 
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Execução de base de brita granular constituída de pedra britada graduada, cuja curva 
granulométrica deverá se enquadrar nas faixas especificadas pelo DER-ME – 080/94.Será 
executado em conformidade com as seções transversal tipo do projeto, e compreenderá as 
seguintes operações: fornecimento, transporte, mistura, espalhamento, compactação e 
acabamento, sendo que a mesma terá espessura de 15cm, conforme especificado na Planilha 
Orçamentária. 
 
Estes serviços somente poderão ser iniciados, após a conclusão dos serviços de terraplenagem e 
regularização do subleito, da aceitação dos resultados apresentados pelos ensaios de laboratório 
e deverão ser executados isoladamente da construção das outras camadas do pavimento. 
 
Os serviços de construção da camada de base deverão ser executados mecanicamente, 
constando o equipamento mínimo necessário: motoniveladora com escarificador; carro tanque 
distribuidor de água; rolo compactador vibratório liso; caminhões basculantes para o transporte do 
material e carregadeira. Além destes, poderão ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela 
Fiscalização. 
 
Será realizado ensaio de grau de compactação e teor de umidade e verificação do material na 
pista. 
 
7.3 – Assentamento de blocos intertravados de concr eto: 
 
Execução de pavimentação da via com blocos intertravados de concreto (bloquetes) 
espessura 10 cm, com fck=40,0Mpa, conforme norma ABNT 9781/87), assentados sobre 
coxim de areia com espessura de 6 cm. As peças devem ser assentadas encaixando-as 
perfeitamente, formando fiadas e a homogeneidade da espessura das juntas, incluindo o 
rejuntamento das juntas com areia média lavada,saturando completamente o intervalo dos 
blocos. Deve-se prever o intertravamento através de meio-fios quando da mudança de 
direção, facilitando assim as curvaturas e realinhamento dos bloquetes, conforme projetos e 
necessidades da obra, após aprovação do serviço de fiscalização. Deverão ser fornecidos e 
transportados todos os materiais necessários e utilizada a placa vibratória para o ajuste final 
das peças de concreto no colção de areia sob o qual se assentam. Após concluído o 
término do revestimento da pavimentação, a empresa,  obrigatoriamente, deverá 
aplicar/passar o equipamento mecânico rolo liso (se m ativar o vibratório), utilizado nas 
pavimentações asfálticas, para melhor acabamento e homogeneidade da 
pavimentação.  
 
Deverá ser obedecida a paginação estabelecida em projeto. 
 
Caso não indicada em projeto, deverá ser mantida declividade mínima de 0,5% no sentido dos 
pontos de escoamento de água. 
 
7.4 – Rampas de Acessibilidade 
 
Calçadas, circulações e rampa de acessibilidade, onde não indicado em contrário, deverão ser 
em concreto com fck = 25Mpa, espessura de 7cm. 
 
Sobre a base ou terreno limpo, regularizado e bem apiloado, fixam-se os sarrafos. Os sarrafos 
devem estar perfeitamente alinhados e nivelados, pois devem ser utilizados também como guias 
para o nivelamento do concreto.  
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O passeio de concreto deverá ser executado de modo a constituir uma superfície absolutamente 
plana, nivelada (dotada de inclinações pré-estabelecidas, quando for o caso) e isento de rebaixos 
ou saliências entre seus elementos componentes. 
 
A recomposição parcial de qualquer tipo de capeamento do passeio só será aceita pela 
FISCALIZAÇÃO, quando executada com absoluta perfeição, de modo que, nos locais onde o 
passeio tiver sido recomposto, não sejam notadas quaisquer diferenças ou descontinuidades. 
 
Deverá ser executado lastro de brita 2 e 3 apiloado manualmente, com espessura mínima de 
5cm. 
 
O concreto é lançado sobre lastro de brita e adensado convenientemente com régua vibratória 
mecânica, de modo a constituir uma superfície absolutamente desempenada. 
 
O piso das calçadas deverá apresentar uma declividade de 1% no sentido do centro para fora da 
praça. Demais pisos com declividade de 1% para as suas laterais. 
 
Deverão ser executados os procedimentos adequados para perfeita cura do concreto, evitando 
trincas devido a sua retração. 
 
O acabamento deverá apresentar superfície absolutamente desempenada e filtrada. 
Após acabamento do piso, deverão ser executadas as juntas de dilatação com serra para 
pavimento de concreto, dois dias após a execução do piso. 
 
8.0 – REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS: 
 
8.1 –Execução de Canaleta com grelha: 
 
Execução de canaleta de concreto de dimensões 30X30CM (LXA) e assentamento de grelha de 
ferro fundido com largura de 40CM. 
 
9.0 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 
 
9.1 - PINTURA 
 
9.1.1 - CONDIÇÕES GERAIS 
 
Os serviços deverão ser executados por profissionais de comprovada competência. Todas as 
superfícies a pintar deverão estar secas, isentas de impurezas, limpas, retocadas e preparadas 
para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminação da poeira deverá ser completa, evitando-
se “levantamento” de nuvens de pó durante os trabalhos até que as superfícies pintadas estejam 
inteiramente secas. 
 
Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, 
convindo observar um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre duas demãos sucessivas. 
 
Não deverão ser aceitos escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas à 
pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados deverão ser 
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removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. A proteção das 
superfícies a serem pintadas, poderá ser obtida por: 
 
- Isolamento com tiras de papel, fita de celulose, pano, etc. 
- Separações com tapumes de madeira. 
- Preservadores plásticos que acarretem a formação de película removível. 
 
Para as esquadrias em geral, após o lixamento inicial de aparelhamento, aplicar-se-á, antes da 
colocação, 2 (duas) demãos de tinta em seus topos inferiores. Após a colocação e antes do início 
da pintura deverão ser adequadamente protegidas dobradiças que não sejam em ferro para 
pintura, removidas todas as demais guarnições tais como: espelhos, fechos, rosetas, puxadores, 
etc. 
 
Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta deverá cuidadosamente limpa com escova e, 
depois, com um pano seco, para remover todo o pó, antes da aplicação de cada demão. 
 
Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, 
tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante). 
 
Só poderão ser aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. As tintas deverão ser entregues 
na obra em sua embalagem original de fábrica intacta; as tonalidades poderão ser preparadas ou 
não na obra. As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados e de acordo 
com as instruções do respectivo fabricante. 
 
Se as cores que não estiverem definidas no projeto, cabe a CONTRATANTE decidir sobre as 
mesmas mediante prévia consulta ao arquiteto autor do projeto. 
 
Esquadrias em ferro, gradis, portas, portões, corrimãos, caixilhos, etc., deverão ser obrigatória e 
previamente, energicamente lixadas com o uso adicional de removedores a fim de eliminar todos 
e quaisquer pontos ou áreas de oxidação. A seguir deverão receber duas demãos de tinta 
antioxidante, antes de receber a pintura final, não se admitindo aqui o uso de preparados à base 
de óxido de ferro: deverão ser utilizados produtos à base de cromado de zinco (zarcão), das 
marcas CORAL, SUVINIL, YPIRANGA ou similar. 
 
A indicação exata dos locais destinados nos diversos tipos de pintura, quando não precisamente 
indicada em projeto, deverá ser fixada pela CONTRATANTE. 
 
PINTURA A BASE DE ESMALTE 
 
A pintura a base de esmalte deverá ser executada com aplicação de tintas acetinadas, brilho ou 
semi-brilho, conforme projeto. Cada demão de tinta deverá ser lixada e espanada antes da 
aplicação da nova demão. 
 
Os orifícios provenientes da aplicação de pregos, parafusos, etc., deverão ser obturados antes da 
pintura. Para madeiras resinosas, a exemplo a Peroba de Campos e outras, deverá ser 
necessário aplicar uma demão preliminar de tinta de zarcão e óleo de linhaça, preparada na obra. 
 
PINTURA EM MADEIRAS 
 
Os orifícios provenientes da aplicação de pregos, parafusos, etc., deverão ser obturados antes do 
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envernizamento com massa preparada (verniz, gesso, um pouco de óleo de linhaça e corante 
para alcançar a cor natural da madeira). 
 
PINTURA EM FERRO 
 
Todas as peças de serralheria deverão ser entregues na obra, de preferência, sem nenhuma 
pintura prévia. Essas peças deverão ser cuidadosamente limpas, com escova de aço ou 
equipamento adequado, eliminando-se toda a ferrugem ou sujeira existentes, e depois com lixa 
de esmeril molhada com querosene. Depois de secas, deverão ser aplicadas 2 (duas) demãos de 
tinta anti-corrosiva; deverá ser obedecido intervalo de 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo, antes 
da aplicação da tinta à base de grafite, alumínio ou óleo, a qual deverá constar de 2 (duas) 
demãos, no mínimo. Se as peças forem recebidas na obra, já com produtos antioxidantes 
aplicados na origem, e se tal pintura se apresentar danificada, falha ou descontínua deverá ser 
obrigatória a completa remoção da mesma, não sendo dispensadas às operações de início 
descritas. 
 
Após os cuidados acima, deverá ser executada a pintura conforme especificações em projeto. 
 
PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E TETO 
 
Látex acrílico acetinado, cujas cores deverão ser definidas dentre os processos 
computadorizados disponíveis no mercado (Suvinil selfcolor, Coral color service, Ypiranga MYX 
Machyne, ou similar). 
 
PINTURA EM GUIAS (MEIO FIO)  
 
As guias receberão pintura a base de cal. 
 
ESQUADRIAS METÁLICAS  
 
Esmalte sintético acetinado, cujas cores deverão ser definidas dentre os processos 
computadorizados disponíveis no mercado (Suvinil selfcolor, Coral color service, Ypiranga MYX 
Machyne, ou similar). 
 
9.2 – EXECUÇÃO DE FONTES 
 
9.2.1 – FONTE LUMINOSA CIRCULAR 
 
FONTE LUMINOSA CIRCULAR C/ DIÂMETRO DE 3,50M COMPOSTA POR: 01 ANEL 
OITAVADO MEDINDO 2,00M, 72 BICOS TIPO SÓLIDO ARTICULADO DE 3/8, 01 BICO TIPO 
FRISANTE PARA EFEITO CENTRAL E SISTEMA ORNAMENTAL (HMÁX DE 2,0M), 18 
PROJETORES DE LUZ SUBAQUÁTICOS TIPO LED RGB COM TROCA DE CORES E SISTEMA 
DE SINCRONISMO, 01 CONJUNTO MOTO-BOMBA, 01 BOMBA DE DRENAGEM 
MONOCELULAR, 01 FILTRO COMPLETO COMPOSTO DE VÁLVULAS SELETORAS DE 6 VIAS 
E MOTO-BOMBA C/ PRÉ-FILTRO E 01 PAINEL DE COMANDO ELETROELETRÔNICO. Ref.: 
Petro Fontes ou equivalente técnico. 
 
9.2.2 – FONTE LUMINOSA – ESPELHO D’ÁGUA 
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FONTE LUMINOSA COMPOSTA POR: 06 BICOS TIPO PAVÃO C/ SISTEMA ORNAMENTAL, 
CONTENDO 06 PROJETORES DE LUZ SUBAQUÁTICOS TIPO LED RGB POR CADA BICO 
PAVÃO COM TROCA DE CORES E SISTEMA DE SINCRONISMO, 01 CONJUNTO MOTO-
BOMBA, 01 BOMBA DE DRENAGEM MONOCELULAR, 01 FILTRO COMPLETO COMPOSTO 
DE VÁLVULAS SELETORAS DE 6 VIAS E MOTO-BOMBA C/ PRÉ-FILTRO E 01 PAINEL DE 
COMANDO ELETROELETRÔNICO. Ref.: Petro Fontes ou equivalente técnico. 
 
9.2.3 – FONTE INTERATIVA 
 
FONTE INTERATIVA SEQUENCIAL COMPOSTA POR: 56 BICOS TIPO SÓLIDO FIXO 
DIVIDIDOS EM SETE GRUPOS C/ ALTURAS VARIÁVEIS DE 1,50 A 3,00M, SENDO CADA 
GRUPO COMPOSTO POR 08 BICOS C/ 01 PROJETOR DE LUZ SUBAQUÁTICO TIPO SUPER 
LED RGB POR BICO C/ TROCA DE CORES E SISTEMA DE SINCRONISMO, 07 CONJUNTOS 
MOTO-BOMBA, 02 BOMBAS DE DRENAGEM MONOCELULAR, 01 FILTRO COMPLETO 
COMPOSTO DE VÁLVULAS SELETORAS DE 6 VIAS E MOTO-BOMBA C/ PRÉ-FILTRO E 01 
PAINEL DE COMANDO ELETROELETRÔNICO. Ref.: Petro Fontes ou equivalente técnico. 
 
9.3 – PERGOLADO METÁLICO 
 
Serão instalados dois pergolados metálicos duplos nos locais indicados em projetos. A estrutura 
metálica de cada pergolado é composta por: pilar metálico em perfil tubular sem costura com 
altura de 4,80 metros, duas chapas metálicas perfuradas com dimensões de 4,48 x 4,48 metros 
cada uma e dois cabos de aço. 
 
9.4 – PAISAGISMO 
 
9.4.1 - PLANTIO DE GRAMA 
 
Por toda área externa onde não houver edificações ou passeios deverá ser efetuado pela 
CONTRATADA o plantio de grama em tapetes tipo esmeralda. 
 
1. LIMPEZA DA ÁREA  - Retirada de entulhos e detritos, aplicação de herbicida não residual, de 

utilização 
 
“não agrícola (NA)”, com antecedência de 30 dias, antes do início do preparo do solo (após 15 
dias nova aplicação se necessária). Capina e retirada do material vegetal. 
 

2. PREPARO DO SOLO  - Adição de solo de boa qualidade, se necessário (isenta de 
sementeiras), leve escarificação do solo local, nivelamento (observando-se a altura de 3 a 4 
cm abaixo do nível desejado) e rastelação (retirada dos torrões). 

 
3. CALAGEM/ ADUBAÇÃO QUÍMICA E ORGÂNICA  
 
CALAGEM  – Considerando que a espécie de gramínea em questão desenvolve-se bem em solos 
ácidos ou medianamente ácidos, característica do perfil de solo do município; esta deverá ser 
executada quando a área em questão apresentar acidez elevada e com 30 dias de antecedência 
do plantio da grama. 
 
ADUBAÇÃO QUÍMICA  – Aplicação de adubo químico à lanço na quantidade de 200 g/m², 
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formulação: 
 
N 2 % Ca 17% B 0,1% Fé 0,1% 
P2O5 7 % Mg 8% Mo 0,001% Cu 0,05% 
K2O 2% S 3% Mn 0,07% Zn 0,15% 

 
Natureza física: farelado 
 
Após aplicação revolver e incorporar ao solo. 

 
ADUBAÇÃO ORGÂNICA  – Aplicação de composto orgânico à lanço na quantidade de 5 L/m² de 
origem vegetal,  processado biologicamente através de compostagem aeróbica, livre de 
sementeiras, granulometria menor que 3 mm, após aplicação, revolver e incorporar levemente ao 
solo. Formulação média: 
 
Composto orgânico à base de turfa e casca de pinus aditivada com adubo químico -  N (1%) – P 
(0,23%) – K (0,41%) – Umidade máxima (42%) – Carbono orgânico (18%) – CTC (300) – PH (6,1) 
– Cálcio total (1,40%) – Magnésio total (0,71%) – Relação C/N (18) – Relação CTC (20) – Cobre 
(35 mg/Kg) – Ferro (6.980 mg/Kg) – Manganês (456 mg/Kg) – Zinco (1902 mg/Kg) – 
Condutividade elétrica (2,76 DS/M/tonelada) – Produto registrado no ministério da Agricultura e 
Abastecimento. 
 
PLANTIO DE GRAMA  – Aplicação dos tapetes no solo, que deverão receber compactação 
dosada, para que as raízes da grama tenham maior contato com o solo. Efetuar cravação de 
piquetes em taludes, proteção, remoção do material excedente, limpeza da área e manutenção 
com um período de 60 dias a entrega da  obra. Quando necessário efetuar cobertura do gramado 
com terra de boa qualidade, destorroada, cobertura máxima de 1 a 2 cm, a critério do técnico 
responsável pela condução dos serviços a ser indicado pelo Órgão competente. 
Obs.  – O total da metragem da grama recebida no local indicado pelo requisitante deverá ser 
plantada no mesmo dia. 
 
IRRIGAÇÃO  – A irrigação deverá ser diária nos primeiros 15 dias e imediatamente ao plantio e 2 
vezes por semana após a 1º quinzena. 
Quantidade necessária: 20 litros/m². 
 
12.01.02. PLANTIO DE FORRAÇÕES E ARBUSTOS 
 
1. PREPARO DOS CANTEIROS  – Demarcação (conforme o projeto fornecido pelo Órgão 

requisitante), retirada de detritos, escarificação do solo a 0,20 m de profundidade, 
destorroamento e nivelamento. 

 
2. CALAGEM / ADUBAÇÃO QUÍMICA E ORGÂNICA  – Efetuar calagem (calcário dolomítico 

PRNT próximo a 100%), quantidade 150 g/m² à lanço. 
 
Adubação química  – aplicar à lanço formulação 10-10-10, quantidade 150g/m². 
 
Adubação orgânica  – aplicar à lanço, quantidade de 10 L/m² (composto especificação conforme 
orientado para gramados), incorporar ao solo e nivelar. 
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3. PLANTIO  – Espécies e porte conforme especificações fornecidas em projeto pelo Órgão 
requisitante. 

 
Forração: Densidade de plantio – 45 plantas/m². 
 
Arbustos: Conforme quantidade e especificação fornecida em projeto. 
 
Manutenção durante 60 dias após o recebimento da obra pelo Órgão requisitante. 
 
Irrigação diária ou quando necessária, quantidade de 20 L/m². 
 
Compreende manutenção: Reposição de plantas mortas, retirada de pragas, escarificação de 
canteiros a cada 20 dias; tratamento fitossanitário se houver necessidade. 
 
9.5 – EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS 
 
9.5.1 – BANCOS DE MADEIRA SOBRE BASE DE ALVENARIA 
 
Serão instalados 49 (quarenta e nove) bancos com assento e encosto de madeira sobre base de 
alvenaria nos locais indicados em projeto. Os bancos serão confeccionados em duas dimensões 
distintas (37 bancos medindo 0,70 x 2,45metros e 12 bancos medindo 1,10 x 4,75m) e seguirão 
modelo especificado em projeto. 
 
9.5.2 – CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA JOGOS 
 
Serão instalados5 (cinco) conjuntos de mesa e bancos para jogos nos locais indicados em 
projeto. O conjunto seguirá modelo especificado em projeto. 
 
9.5.3 – LIXEIRAS 
 
Deverão ser instaladas 54 (cinquenta e quatro) lixeiras nos locais indicados em projeto. As lixeiras 
terão corpo e estrutura de fixação metálicos modelo fênix para exterior e deverão ter capacidade 
de 20 litros conforme modelo especificado em projeto. Ref.: Nomendesign ou equivalente técnico. 
 
9.5.4 – PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 
 
Serão instalados 8 (oito) painéis informativos metálicos (placas de identificação) nos locais 
indicados em projeto. Os painéis seguirão modelo especificado em projeto. 
 
9.5.5 – FLOREIRAS 
 
Serão instaladas 59 (cinquenta e nove) floreiras de madeira modelo FL246 – cachepó de 
dimensões 0,80 x 0,80 x 0,65 metros nos locais indicados em projeto. Ref.: Goloni ou equivalente 
técnico. 
 
10.0 – LIMPEZA 
 
10.1 – Organização e apresentação da obra: 
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A obra deve ser mantida em perfeitas condições de trabalho. Livre de entulhos, pregos caídos ao 
chão, restos de materiais espalhados, ou seja, deve-se manter em local adequado o 
armazenamento de materiais, de entulhos, de madeiras, de ferragens, de areia e brita, ao final de 
cada dia deve ser feita uma limpeza na obra e ao final da semana uma limpeza geral da obra. 
 
10.2 – Limpeza final da obra: 
 
A obra deverá estar em perfeito estado de conservação e limpeza, livre de restos de construções, 
entulhos, terra excedente, etc. 
 
A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, apresentando 
funcionamento ideal, para todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes à mesma. 
 
Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como sobras de materiais, e 
também as instalações e equipamentos utilizados na execução dos trabalhos deverão ser 
retirados do terreno pela CONTRATADA. 

 
 
 
 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
                         Avenida Doutor Jerson Dias, n°. 500, Bairro Estiva, Itajubá-MG, CEP 37.500-000 
                         Tel.: 35 3692-1700                                                         www.itajuba.mg.gov.br     

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 

 

Página 67 / 89 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II  
 

Planilha Orçamentária 
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ANEXO III 
 

Cronograma Físico Financeiro. 
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ANEXO IV  
 

Termo de Declaração. 
 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 

 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 
 
OBJETO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2014,  para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COME RCIAL composto pelas 
praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Rua s Dr. João Azevedo, Coronel 
Francisco Braz e Dr. Silvestre Ferraz, ruas exclusi vas para pedestres no centro comercial 
de Itajubá 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
    Em cumprimento as determinações da Lei Federal nº 8.666/93, 
DECLARAMOS, para fins de participação na Concorrência Pública acima, que: 
 
a). Nossa empresa não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta; 
 
b). Não foi declarada inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera; 
 
c). Não existe fato impeditivo à nossa habilitação; 
 
d). Não possuímos entre nossos proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 
 
e). Não possuímos em nosso quadro de pessoal menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos. 
 
f). Encontra-se de acordo com todas as determinações trabalhistas e demais legislações 
aplicáveis. 
 
   Por ser a expressão da verdade, eu ______________________ , 
representante legal desta empresa, firmo a presente. 
 
 
________________________________ 
DATA 
 
________________________________ 
ASSINATURA E CARIMBO 

 
 



             PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
                         Avenida Doutor Jerson Dias, n°. 500, Bairro Estiva, Itajubá-MG, CEP 37.500-000 
                         Tel.: 35 3692-1700                                                         www.itajuba.mg.gov.br     

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 

 

Página 70 / 89 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

Departamento de Licitações 

 
ANEXO V 

 
 Declaração de microempresa e empresa de pequeno po rte. 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA  
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE  

  

  

“A empresa __________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

____________________, por seu representante legal, o Sr(a) 

________________________________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

_______________ e do CPF nº ___________________,declara, sob as penas da Lei e sem 

prejuízo das penalidades previstas neste edital, que é “microempresa ou empresa de pequeno 

porte”, nos termos do enquadramento previsto na lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, que conhece na íntegra, e está, portanto, apta a exercer o direito de preferência como 

critério de desempate na presente licitação, realizado pela Prefeitura Municipal de Itajubá.  

 

 

local e data  

 

 

Assinatura, nome e RG do representante legal da empresa  
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ANEXO VI 

 
 Minuta de Contrato. 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ 
Estado de Minas Gerais 

 
 

CONTRATO Nº ....... 
 
 
CONTRATANTES: O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ E 
............................................................................................................................................... 
 

OBJETO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014,  para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COME RCIAL composto pelas 
praças Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Rua s Dr. João Azevedo, Coronel 
Francisco Braz e Dr. Silvestre Ferraz, ruas exclusi vas para pedestres no centro comercial 

de Itajubá , , , , na conformidade dos Anexos deste Contrato e Projeto Básico, incluindo o 
fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários. 

 
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 004/2014 
 
VALOR: R$ .................................. 
 
PRAZO: 14 (quatorze) meses 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01.15.451.0021.1000.4.4.90.51.00 
 
PROC. ADMINISTRATIVO: 92/2014 
 
O MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ, Av. Dr. Jerson Dias, 500, Estiva � Itajubá/MG inscrito no CNPJ sob 
o nº 18.025.940/0001-09, Inscrição Estadual nº isento, representado por seu Prefeito Municipal, 
Rodrigo Imar Martinez Riêra, brasileiro, casado, portador do CPF nº xxx..xxx-xx e do RG nº 
xx.xxx.xxx-x, adiante designado simplesmente CONTRATANTE, e 
.............................................................., com sede à ..........................................., na cidade 
de............., inscrita no CNPJ sob o nº......................, Inscrição Municipal nº................., 
representada por ..........., Sr..........................., ............................, portador do CPF nº............... e 
do RG. nº........., residente e domiciliado à .............................. ......... na cidade de ........., adiante 
designada simplesmente CONTRATADA, ajustam o que se segue: 
 
CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO E DE SEUS ELEMENTOS CARACTE RÍSTICOS 
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1.1. A CONTRATADA se obriga a executar para a CONTRATANTE, a obra descrita e 
caracterizada no Anexo do presente instrumento, que deverá incluir ainda todo e qualquer serviço 
de engenharia, bem como os correlatos, na conformidade dos Anexos deste contrato e Projeto 
Básico, incluindo o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários. 
 
1.2. O Memorial Descritivo, e Projeto Básico, ANEXOS I e IX do Edital da Concorrência Pública, 
para todos os efeitos, devem ser considerados como parte integrante do ANEXO deste contrato, 
como se nele estivessem transcritos. 
 

CLÁUSULA 2ª - DO REGIME DE EXECUÇÃO  
 
2.1. As obras e serviços serão executados sob o regime de empreitada por preço unitário  nas 
condições nesta avença estabelecidas, fornecendo a CONTRATADA a mão de obra, maquinário, 
equipamentos, material, acessórios e tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento dos 
trabalhos, em volumes e quantidades compatíveis para a conclusão do objeto contratado, dentro 
do prazo neste instrumento fixado. 
 
2.2. As obras e serviços serão executados de acordo com o pactuado neste contrato, de 
conformidade com seu anexo, especialmente o Cronograma Físico Financeiro e respectivas 
Ordens de Serviços a serem expedidas pela CONTRATANTE em data posterior a assinatura do 
presente instrumento. 
 

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
 
3.1. O preço total ajustado para o presente contrato é de R$ ................ (.....................), 
correspondente à execução total da obra e serviços descritos na cláusula 1ª. 
 
3.2. O preço ajustado será pago, na conformidade das obras e serviços que forem executados, 
obedecendo-se o Cronograma Físico Financeiro e Planilha de Preços que integram o presente 
como anexos. 
 
3.3. Nos preços apresentados acham-se computados e diluídos todos os ônus decorrentes de 
despesas diretas e indiretas, mão de obra, maquinários, eventual modificação de Projeto 
Executivo, instalações de canteiros, energia elétrica, telefone, água, equipamentos, acessórios, 
encargos fiscais e sociais, e todas as despesas necessárias para a consecução dos serviços e 
obras, mesmo que não tenham sido apontadas expressamente pela CONTRATANTE. 
 
3.4. As medições serão feitas a cada 30 (trinta) dias e os pagamentos serão feitos em até 30 
(trinta) dias corridos, após cada recebimento dos serviços e respectiva nota fiscal/fatura, 
acompanhada de comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços 
prestados, INSS, FGTS, ISSQN e GFIP (se for o caso), devidamente assinada pela Secretaria 
requisitante. 
 
 3.4.1. A liberação do primeiro pagamento fica condicionada a apresentação pela 
CONTRATADA da prova de inscrição da obra/serviço no posto do INSS e informações sobre seu 
valor para obtenção da Certidão de Regularidade de Débitos (INSS). 
 
 3.4.2. Os pagamentos deverão ocorrer através de crédito em conta corrente, devendo a 
Contratada indicar o banco para recebimento, preferencialmente um dos seguintes bancos: 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 
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3.5. As medições mencionadas no item 3.4. serão efetuadas na presença do responsável técnico 
da CONTRATADA, somente sendo considerado nestas os serviços e partes da obra que 
estiverem efetivamente concluídas.  
 
3.6. As faturas/notas fiscais deverão ser recebidas somente pela Secretaria de Planejamento. 
Não se considerarão recebidas as faturas/notas fiscais que, eventualmente, sejam entregues a 
outro órgão da municipalidade. 
 
3.7. Caso a CONTRATADA tenha sido multada por infração contratual, os pagamentos serão 
suspensos até que a multa seja paga ou relevada. 
 
3.8. O pagamento fora do prazo estabelecido, sujeitará à CONTRATANTE a multa de 1% (um por 
cento) em favor da CONTRATADA, além de juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) 
ao mês. 
 

CLÁUSULA 4ª - DOS REAJUSTES 
 
4.1. Não haverá reajuste de qualquer natureza e os preços não serão objeto de atualização 
financeira por via de aplicação de qualquer índice de correção em cumprimento à legislação 
aplicável a matéria, ressalvado o disposto no item 13.3. deste contrato. 
 
CLÁUSULA 5ª - DOS PRAZOS DE INÍCIO DE ETAPAS DE EXE CUÇÃO, DE CONCLUSÃO, DE 

ENTREGA, DE OBSERVAÇÃO E DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
 
5.1. O prazo de conclusão e entrega da obra será de 14 (quatorze) meses , após o recebimento 
pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço que será emitida pela Secretaria de Planejamento. 
 

5.1.1. A Ordem de Serviço será expedida pela Secretaria de Planejamento no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da assinatura do Contrato. 
 
5.2. A execução das obras e serviços deverá ser iniciada no primeiro dia útil seguinte ao 
recebimento da Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE nos termos do item 2.2. da 
cláusula 2ª deste Contrato. 
 
5.3. É vedada a subcontratação total do Objeto deste contrato, sendo admitida, no entanto, a 
subcontratação parcial desde que aprovada por escrito pelo Município. 
 
5.4. As etapas de execução serão aquelas constantes do Cronograma Físico Financeiro da obra. 
 
5.5. O Cronograma Físico Financeiro supra mencionado poderá ser modificado pela 
CONTRATADA, quanto ao prazo de execução da obra, em até 10 (dez) dias após o recebimento 
da Ordem de Serviço. O prazo do novo cronograma não poderá ser maior que o originalmente 
proposto. 
 
5.6. No recebimento e aceitação do objeto deste Contrato será observado, no que couber, as 
disposições contidas nos artigos de 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
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5.6.1. O Termo de Recebimento Provisório será lavrado no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da comunicação por escrito à CONTRATANTE, que por meio de seu 
responsável pelo acompanhamento, realizará vistoria da obra juntamente com a CONTRATADA. 
 
 5.6.2. A última parcela do Cronograma Físico Financeiro deverá corresponder a, no 
mínimo, 10% (dez por cento) do valor da proposta e será liberada somente após emissão do 
Termo de Recebimento Provisório. 
 
5.7. Na hipótese da não-aceitação dos serviços a CONTRATANTE registrará o fato, sem prejuízo 
da aplicação da penalidade cabível, indicando as razões da não – aceitação. 
 
5.8. Atendidas todas as exigências do item anterior, a CONTRATADA deverá solicitar novamente 
o recebimento da obra, e, estando conforme, a Secretaria responsável emitirá o Termo de 
Recebimento Provisório. 
 
5.9. O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado e assinado pela Secretaria responsável no 
prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos, contados da data de emissão do Termo de 
Recebimento Provisório, desde que corrigidos eventuais defeitos surgidos neste período. 
 
 5.9.1. Para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deverá 
solicitar através de processo interno a ser aberto junto a Secretaria de Planejamento. 
 

CLÁUSULA 6ª - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPES A 
 
6.1. As despesas decorrentes deste contrato correrão parcialmente por conta da dotação 
orçamentária nº 02.13.01.15.451.0021.1000.4.4.90.51.00, no exercício de 2014 e no exercício 
subsequente. 
 

CLÁUSULA 7ª - DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES  
 
7.1. Fica reconhecido à CONTRATADA o direito ao equilíbrio econômico-financeiro deste contrato 
e à CONTRATANTE os consignados na Lei e no presente contrato. 
 
7.2. O controle das obras deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei Federal nº 8.666/93, respondendo cada uma delas pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
7.3. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua vontade ou dolo na execução do contrato não diminuindo ou 
excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento da CONTRATANTE ou de 
outro órgão interessado. 
 
7.4. Sem embargo do disposto no item 7.3. desta cláusula, deverá a CONTRATADA adotar todas 
as medidas, precauções e cuidados visando evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a 
seus funcionários e a terceiros, em especial a estrita observância das normas de segurança do 
trabalho. 
 
7.5. A CONTRATADA é, exclusivamente, responsável pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
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 7.5.1. A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos estabelecidos 
nesta cláusula, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, 
inclusive perante o Registro de Imóveis. 
 
 7.5.2. Caberá, também, à CONTRATADA o registro do presente contrato, na 
conformidade das normas estabelecidas pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura, em especial a Anotação de Responsabilidade Técnica, com base no valor total do 
contrato, cujo número, em até cinco dias úteis, após a assinatura deste contrato, deverá ser 
fornecido à CONTRATANTE. 
 
7.6. Na execução das obras e serviços obriga-se a CONTRATADA: 
 
 I - remover do canteiro de obras os materiais que, a critério da CONTRATANTE, sejam 
considerados inadequados ao serviço, no prazo máximo de vinte e quatro horas após notificação 
neste sentido; 
 
 II - corrigir e refazer, sem acréscimo aos custos deste contrato, os serviços que, a critério 
da CONTRATANTE, sejam tidos como irregulares, no prazo máximo de dez dias após notificação 
neste sentido. 
 
 III - submeter-se à legislação e a todos os regulamentos municipais em vigor, em especial 
a Lei nº 4.380 de 24/05/93; 
 
 IV - afixar, no local das obras, placa(s) alusiva(s) aos serviços a serem executados, na 
conformidade da legislação em vigor, nas dimensões e locais que a CONTRATANTE indicar; 
 
 V - manter no canteiro de obras o "diário de ocorrências", destinado a registrar todas as 
visitas que se verificarem, bem como as ordens e providências que forem determinadas pela 
fiscalização e, ainda, os demais registros por lei obrigatórios; 
 
 VI - conservar, junto ao "diário de ocorrências", uma cópia do cronograma de execução, 
com indicações gráficas atualizadas, tanto da previsão como do andamento real dos serviços, 
com as datas e períodos respectivos; 
 
 VII - a adotar nos locais de execução da obra a sinalização diurna e noturna necessárias, 
de acordo com as exigências do Código Nacional de Trânsito, do DST - Departamento de 
Serviços de Trânsito da Secretaria de Planejamento da CONTRATANTE e as demais normas 
legais ou regulamentares aplicáveis, quando o local exigir tal providência.  
 
 VIII - efetuar ensaios, testes, análises de materiais e/ou serviços, no prazo que lhe for 
determinado, por notificação, e unicamente às suas custas, sem nenhum acréscimo de ônus para 
a CONTRATANTE, se por esta for julgado necessária tais providências. 
 
7.7. A CONTRATADA deverá manter a frente dos serviços, um engenheiro preposto e 
responsável direto pela obra/serviço e assuntos de ordem operacional, aceito pela 
CONTRATANTE, que a representará na execução do contrato, cuja designação (que deverá 
mencionar seu nome, formação, nº do CREA, endereço, fone/fax comercial) deverá se efetivar 
por, escrito, no prazo máximo de três dias após  a assinatura deste contrato. 
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 7.7.1. A CONTRATANTE poderá, se assim entender, manifestar por escrito o seu aceite 
ao preposto até três dias úteis após a sua designação e comunicação por parte do contratado. 
 
 7.7.2. O preposto designado na forma do item 7.9. desta cláusula deverá acompanhar as 
medições de serviços e, além disso comparecer ao local da execução da obra diariamente 
permanecendo nele durante o período que for determinado pela CONTRATANTE, devendo o seu 
comparecimento ser consignado no "Diário de Ocorrências". 
 
 7.7.3. O preposto designado na forma desta cláusula, sem necessidade de disposição 
especial neste sentido, terá amplos poderes para receber as notificações previstas neste 
Contrato, bem como toda e qualquer correspondência que, pela CONTRATANTE, for dirigida à 
CONTRATADA, especialmente as referentes às multas contratuais. 
 
7.8. A execução do Contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da 
CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e 
subsidiá-lo de informações pertinentes a esta atribuição. 
 
 7.8.1. O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que for necessário a 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
 
 7.8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante 
deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas 
convenientes. 
 
7.9. Sem autorização prévia, expressa e escrita da CONTRATANTE, sob pena de o Contrato ser 
considerado rescindido unilateralmente por sua culpa, é defeso à CONTRATADA: 
 
 I - a execução dos serviços por meio de associação ou de subcontratação; 
 
 II - cindir-se, ou, com outrem, fundir-se ou participar de incorporação, e 
 
 III - transferir, no todo ou em parte, o Contrato ou obrigações dele originárias. 
 

 
CLÁUSULA 8ª - DAS PENALIDADES CABIVEIS E DOS VALORE S DAS MULTAS 

 
8.1. Com fulcro nos artigos 86 e 87 a Lei nº 8.666/1993, o CONTRATANTE  poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA  as seguintes sanções: 
 
 8.1.1. advertência; 
 
 8.1.2. multa, a ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da 
comunicação oficial, nas seguintes hipóteses e condições: 
 
  8.1.2.1. - 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado e por 
descumprimento das obrigações estabelecidas neste Contrato, até o máximo de 10% (dez por 
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cento), sobre o valor relativo à parcela do cronograma físico financeiro não cumprida, ou do 
previsto neste contrato quando não houver cronograma. 
 
  8.1.2.2. - 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total, ou 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do cronograma físico financeiro 
não cumprida, no caso de inexecução parcial, ou do previsto neste contrato quando não houver 
cronograma. 
 
 8.1.3. suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 
 8.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 
8.2.  As sanções previstas nos subitens 8.1.1, 8.1.3. e 8.1.4. poderão ser aplicadas juntamente 
com as do subitem  8.1.2., nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93. 
 
8.3. Será aplicada a sanção de advertência  nas seguintes condições: 
 

a) Descumprimento parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 
contratualmente, e nas situações que ameacem a qualidade do produto ou serviço, ou 
a integridade patrimonial ou humana;  

 
b) Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços 

da Administração Pública, a critério da Fiscalização, desde que não caiba a aplicação 
de sanção mais grave; 

 
c) Na primeira ocorrência de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2 abaixo; 

 
d) A qualquer tempo, se constatado atraso da obra de até 5% (cinco por cento), da 

execução do contrato. 
 
8.4. Será configurada a inexecução parcial do objeto, quando a CONTRATADA deixar de 
executar, no mínimo, 20% (vinte por cento) do previsto para o período no cronograma físico 
financeiro por ela apresentado e aprovado pela fiscalização, ou do previsto neste contrato quando 
não houver cronograma. 
 
Percentuais referidos no item 15.4 serão apurados com base na fórmula abaixo: 

 
PE= (VPCE/VPC) x 100 
PE= Percentual executado 
VPC= Valor a ser executado conforme previsto no cronograma ou neste contrato 
VPCE= Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma ou neste contrato 

 
8.5. Será configurada a inexecução total  do objeto quando houver atraso injustificado para o 
início dos serviços por mais de 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço. 
 
8.6. Será configurado atraso injustificado na execução da obra, quando ocorrer o não atingimento 
do percentual acumulado previsto para o período no cronograma físico-financeiro apresentado 
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pela Contratada e aprovado pela fiscalização, ou do previsto neste contrato quando não houver 
cronograma. 
 
8.7. Os dias de atraso injustificado de que trata o item 8.6 serão calculados observando-se o 
seguinte critério: 
 
Da= DPC x (VPC-VPCE)/VPC 
Da= dias de atraso 
DPC= dias previstos no cronograma para a conclusão 
VPC= Valor a ser executado conforme previsto no cronograma ou neste contrato 
VPCE= Valor efetivamente executado no período previsto no cronograma ou neste contrato 

 
8.8. De acordo com o artigo 88 da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas nos 
incisos III e IV do seu artigo 87, à CONTRATADA ou aos profissionais que, em razão do Contrato 
decorrente desta Licitação: 
 

a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes 
fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; 

 
b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

 
c) demonstrem não possuir inidoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 
 
8.9. Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado dos créditos que a 
CONTRATADA  vier a fazer jus perante a Administração, acrescidos de juros moratórios de 1% 
(um por cento) ao mês, ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
8.10. A aplicação de multas, ou de outras penalidades, deverá obedecer ao seguinte 
procedimento: 
 
 I - deverá o representante da CONTRATANTE responsável pela execução deste Contrato, 
elaborar Comunicado de Infração, o qual deverá: 
 

a) descrever a infração observada, indicando todos os elementos necessários para 
identificá-la e individualizá-la, e 

 
 b) indicar o dispositivo legal, regulamentar ou contratual violado. 
 
 II - o Comunicado de Infração será autuado em apenso ao processo administrativo 
referente a este Contrato e, imediatamente, submetido ao Diretor do Departamento responsável 
pelo acompanhamento do contrato; 
 
 III - por despacho, deverá o Diretor do Departamento responsável receber ou arquivar o 
expediente de Comunicado de Infração; 
 
 IV - no caso de o receber, deverá, também, determinar que seja a CONTRATADA 
notificada para, em até cinco dias úteis, exercer o seu amplo direito à defesa e ao contraditório 
(conf. artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal); 
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 V - deverá acompanhar a notificação cópia do Comunicado de Infração e do despacho que 
o recebeu, além de, obrigatoriamente, nela constar que "no caso de não ser oferecida defesa no 
prazo fixado, presumir-se-ão verdadeiros e aceitos os termos do Comunicado de Infração"; 
 
 VI - recebida a defesa, que deverá estar acompanhada de todos os documentos que a 
CONTRATADA julgar oportunos para a sua defesa, o Diretor do Departamento responsável a 
apreciará, deferindo as provas que forem solicitadas e que, por ele, forem consideradas 
pertinentes; 
 
 VII - caso tenham sido deferidas provas, serão estas produzidas, às custas da 
CONTRATADA. 
 
 VIII - após a instrução, ou não havendo esta, ou ainda, no caso de não ser oferecida 
defesa, elaborará o Diretor do Departamento responsável, despacho/manifestação, onde 
concluirá pela aplicação da pena ou pela improcedência da imputação feita pelo Comunicado de 
Infração; 
 
 IX - para os casos onde a penalidade cabível for aquela disposta pelo artigo 87, inciso IV 
da Lei Federal 8.666/93, a competência para sua aplicação é exclusiva do Secretário Municipal 
(artigo 87, § 3º da mesma Lei Federal). 
 
 X - se a decisão for pela aplicação da pena, será a CONTRATADA disto notificada para, 
em 10 (dez) dias úteis, efetuar o pagamento da multa ou, querendo, requerer reconsideração do 
despacho, nos prazos legalmente estabelecidos (artigo 109, inciso I, “f” e inciso III da Lei Federal 
8.666/93); 
 
 XI - a partir do próprio dia da notificação mencionada no inciso anterior iniciar-se-á a 
suspensão de pagamentos, independentemente da interposição ou não de recurso administrativo; 
 
 XII - havendo requerimento de reconsideração do despacho, serão os autos novamente 
remetidos a autoridade que emitiu a decisão, que o opinará pelo acolhimento ou não do pedido e, 
em seguida, serão eles remetidos à autoridade administrativa imediata e superior, para reforma 
ou manutenção da decisão anterior; 
 
 XIII - caso a CONTRATADA não efetue o pagamento da multa no prazo assinalado, será a 
multa descontada de qualquer eventual pagamento a ser realizado, cessando, para esta hipótese, 
a suspensão de pagamentos mencionada no inciso XI; 
 
 XIV - não havendo pagamento a ser realizado, será a multa inscrita na Dívida Ativa, para 
cobrança executiva. 
 
8.11. Os prazos mencionados nesta cláusula terão o seu início no dia útil seguinte ao do 
recebimento da notificação. 
 
8.12. A aplicação das penalidades previstas neste contrato não prejudicará a aplicação de outras 
penas previstas na lei ou em regulamento, especialmente a de rescisão do contrato, bem como a 
responsabilidade administrativa, cível ou criminal que no caso couber. 
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CLÁUSULA 9ª - DOS CASOS DE RESCISÃO 
 
9.1. A exclusivo critério da CONTRATANTE, poderá ser rescindido de "pleno jure" o contrato, 
entre outros, nos seguintes casos: 
 
 I - os previstos na cláusula 8ª; 
 
 II - não início dos serviços dentro de dez dias, contados do dia seguinte ao do recebimento 
de ordem de serviço, prazo este já integrante do prazo total de execução; 
 
 III - lentidão no ritmo de execução face das várias etapas da obra conforme previstas no 
Cronograma Físico Financeiro. 
 
 IV - interrupção do serviço por mais de trinta dias; 
 
 V - execução dos serviços por meio de terceiros, sem expressa anuência da 
CONTRATANTE: 
 
 VI - infração, ou reincidência de infração, a qualquer cláusula do contrato, se a rescisão for 
julgada conveniente pela CONTRATANTE; 
 
 VII - nas hipóteses previstas pelo artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
 VIII - ocorrência de fatos considerados como suficientes para caracterizar, a juízo da 
CONTRATANTE, a rescisão, e 
 
 IX - outros, previstos em lei ou por regulamento. 
 
9.2. As rescisões administrativas serão sempre motivadas formalmente nos autos do processo 
administrativo referente a este contrato e deverão ser processadas, no que couber, de acordo 
com o procedimento descrito no item 8.11. 
 
9.3. O disposto no item anterior não se aplica nos casos em que a infração contratual se der por 
motivo de força maior ou caso fortuito plenamente justificado e aceito pela CONTRATANTE. 
 
 9.3.1. A justificação do motivo de força maior ou de caso fortuito será efetuada 
administrativamente, em autos em apenso ao processo referente à execução deste contrato. 
 
 9.3.2. A juízo do representante da CONTRATANTE, ou de outra autoridade competente, o 
contrato poderá ser suspenso até apreciação definitiva da justificação mencionada no item 9.3.1. 
 
CLÁUSULA 10ª - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CO NTRATANTE NOS CASOS 
DE RESCISÃO ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 77 DA L EI FEDERAL Nº 8.666/93 DE 

21/06/93 
 
10.1. A CONTRATADA concorda e reconhece expressamente os direitos da CONTRATANTE, 
consignados neste instrumento, na lei ou em regulamento, no caso de rescisão administrativa 
deste contrato na forma prevista no Art. 77 Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93. 
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CLÁUSULA 11ª - DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO A PROPOSTA  E A LICITAÇÃO  
 
11.1. Fica vinculado este contrato a proposta e ao processo de licitação que autorizou a sua 
celebração. 
 

CLÁUSULA 12ª - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL A EXECUÇÃO D O CONTRATO E 
ESPECIALMENTE AOS CASOS OMISSOS 

 
12.1. Na execução será aplicada a Lei Federal nº 8.666/93 de 21/06/93, e, nos casos em que esta 
for omissa aplicar-se-á subsidiária e sucessivamente, a legislação municipal, preceitos de direito 
público e as normas legais aplicáveis. 
 

CLÁUSULA 13ª - DOS ADITAMENTOS CONTRATUAIS 
 
13.1. Caso sejam imprescindíveis para boa execução das obras, serviços não previstos neste 
contrato ou alterações no Projeto Básico, poderão estes ser efetuados mediante autorização da 
CONTRATANTE e aditamento a este contrato. 
 
13.2. Os aditamentos contratuais deverão respeitar o limite fixado pelo Art. 65 parágrafo 1º da Lei 
Federal nº 8.666/93 de 21/06/93. 
 
13.3. Será admitida a celebração de termo aditivo, entre as partes contratantes, sempre que 
juridicamente exigido ou cabível, com o objetivo de se proceder as adequações que se fizerem 
necessárias, em face de eventuais alterações na legislação federal que regulamenta a matéria, 
especialmente no que se refere a questão de eventual reajuste. 
 

CLÁUSULA 14ª - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 
14.1. É obrigação da CONTRATADA demonstrar, junto à Secretaria de Planejamento da 
CONTRATANTE, durante todos os meses de duração do contrato, que mantém as mesmas 
condições de habilitação, principalmente quanto a encargos previdenciários, que demonstrou na 
fase de habilitação da licitação. 
 
14.2. Caberá à CONTRATANTE, exigir a demonstração, mês a mês, da situação regular junto ao 
INSS, com relação ao FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 
 

CLÁUSULA 15ª - DA GARANTIA 
 
15.1. Para garantir a plena execução do presente Contrato, a CONTRATADA, deverá no ato de 
sua assinatura, oferecer a garantia, na modalidade de caução em dinheiro, títulos da dívida 
pública, seguro garantia ou fiança bancária, com expressa declaração de renúncia, por parte do 
fiador, do benefício de ordem assegurada no art. 827, caput, do Código Civil, correspondente a 
5% (cinco por cento)  do valor do contrato, que deverá viger até o cumprimento integral de todas 
as obrigações estabelecidas no contrato a que se referir. 
 
 15.1.1. A garantia deverá ser apresentada no momento da assinatura do presente 
contrato, na Secretaria de Assuntos Jurídicos, Divisão de Formalização e Atos. 
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 15.1.2. A CONTRATADA deverá providenciar sua prorrogação ou substituição, com 
antecedência ao seu vencimento, independentemente de notificação, de forma a manter a 
garantia contratual vigente até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento definitivo do objeto do 
contrato. 
 

15.1.3. Em caso de aditamento do Contrato, a CONTRATADA, complementará a garantia, 
na mesma proporção do aditamento. 
 
15.2. A CONTRATANTE descontará da garantia prestada, toda importância que, a qualquer título 
lhe for devida pela CONTRATADA em decorrência do Contrato objeto da presente licitação. 
 
15.3. A devolução da garantia, dar-se-á após 30 (trinta) dias do recebimento definitivo da obra em 
questão. 
 
 15.3.1. Para a devolução da garantia prestada, a CONTRATADA deverá solicitar através 
de processo interno a ser aberto junto à Divisão de Protocolo, situada na rua José de Alencar nº 
123 - andar térreo - Paço Municipal, no horário compreendido entre 8h15 e 17h00, anexando 
cópia da garantia prestada (Ex: apólice, seguro garantia) ou original da guia de recolhimento e 
ainda cópias do contrato e do termo de recebimento definitivo da obra. 
 
 
 
 

CLÁUSULA 16ª - DO FORO  
 
16.1. O Foro competente para dirimir, qualquer questão oriunda deste contrato é o da Comarca 
de Itajubá, com a renúncia de outro, por mais privilegiado que seja. 
 
16.2. E, por estarem assim concordes, firmam o presente instrumento, juntamente com duas 
testemunhas abaixo, para que as cláusulas aqui avençadas produzam os seus jurídicos e legais 
efeitos.   
 
 
Itajubá,  ... de ............... de 2014. 
 
 

CONTRATANTE: 
 

CONTRATADA: 
 

TESTEMUNHAS: 
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ANEXO VII 
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 

 

As informações constantes abaixo deverão ser atualizadas, pois serão consideradas para a 
elaboração do Contrato.elaboração do Contrato.elaboração do Contrato.elaboração do Contrato. Tais dados deverão estar de acordo com os que integrarão à 
respectiva Nota Fiscal, para fins de faturamento. 

Seu teor é de exclusiva responsabilidade da empresa licitante. 

RAZÃO SOCIAL DA  LICITANTE: ...........................................................................  
CNPJ:  ...........................INSC. ESTADUAL: ....................... INSC. MUNICIPAL: .....................  
  
TELEFONE:  (....)  ............................................ FAX:  (....) .........................................................  
  
ENDEREÇO COMPLETO (logradouro, nº, bairro, cidade, estado) :v ................... 
..................................................................................................................................................... 
 
SÓCIO(S)  REPRESENTANTE(S)  DA  EMPRESA  –  ADMINIS TRAÇÃO: 
 
1 - NOME COMPLETO: ............................................................................................................. 
RG (com órgão e estado emissor):  .................................   CPF:............................................... 
 
2 - NOME COMPLETO: ............................................................................................................. 
RG (com órgão e estado emissor) :................................   CPF: ................................................. 
 
QUEM ASSINARÁ O CONTRATO: 
(Caso não tenha sido comprovado no processo licitatório poderes para assinatura do 
respectivo contrato, será necessário a apresentação de procuração com poderes específicos 
para assinar contratos). 
 
NOME COMPLETO:  ..................................................................................................... 
 
ESTADO CIVIL:  .............................   NACIONALIDADE:  ............................................... 
 
CARGO QUE OCUPA NA EMPRESA: .................................................................................                                    
 
RG (com órgão e estado emissor):  ....................................... CPF: ..................................... 
 
ENDEREÇO / DOMICÍLIO COMPLETO (logradouro, nº, bair ro, cidade, estado) : .................. 
.....................................................................................................................................................
..................... 
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ANEXO VIII 
 

Declaração de Disponibilidade das Instalações, dos Equipamentos e  
Equipes Técnicas. 

  
 

À 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014  
 
 
OBJETO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014,  para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL  composto pelas praças 
Wenceslau Braz e Teodomiro Santiago e as Ruas Dr. J oão Azevedo, Coronel Francisco 
Braz e Dr. Silvestre Ferraz, ruas exclusivas para p edestres no centro comercial de Itajubá  
 
 
A empresa .............................................................., com sede na ............................., C.N.P.J. nº 

.................................., representada por seu(sua) ....................., o(a) Sr.(a) ......................., 

declara, sob as penas da lei, que disponibilizará todos os equipamentos, maquinário, equipes 

técnicas e tudo mais que se fizer necessário, em quantidade e perfeita condição de atendimento 

para a execução do objeto da CONCORRÊNCIA PÚBLICA  Nº ........................, conforme 

especificações do edital e seus Anexos. 

 
Por ser expressão da verdade, subscrevemos. 
 

 
 

Local e data 
______________________________ 

NOME 
RG 

CARGO 
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ANEXO IX 
 
 
 
 

PROJETO BÁSICO 
 

(PLANTAS) 
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ANEXO X 
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ANEXO XI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE SALDO CONT RATUAL 

 
Eu, _____________________________, na condição de representante legal da empresa 
__________________ declaro, sob as penas da lei, que nesta data, a mesma detém os seguintes 
contratos assinado, independente da emissão e Ordem de Serviço, com os respectivos saldos 
contratuais: 
 
 
CONTRATANTE   NR. CONTRATO     OBJETO        SALDO CONTRATUAL 
 
___________         __________         _________         _____________ 
___________         __________         _________         _____________ 
___________         __________         _________         _____________ 
___________         __________         _________         _____________ 
___________         __________         _________         _____________ 
___________         __________         _________         _____________ 
 

DATA: 
 
 

 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA LEGAL DA EMPRESA 

 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE NÃO HAVER SALDO CONTRATUAL 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Eu, _____________________________, na condição de representante legal da empresa 
__________________ declaro, sob as penas da lei, que nesta data, a mesma não detém 
contratos. 

 
 

 

DATA: 
 
 

 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA LEGAL DA EMPRESA 
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ANEXO XII – MODELO DE CREDENCIAMENTO  
 

USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 
  
 

CREDENCIAL 
 
 

Pelo presente instrumento credenciamos o Sr. ____________________________, brasileiro, 
(estado civil), (profissão), Identidade n.º ______________, CPF n.º _________________, 
residente e domiciliado à Rua ____________________, n.º _______, na cidade de 
___________________, Estado de ________________, para representar a nossa empresa nas 
Sessões de Recebimento e Abertura de documentação de Habilitação e das Propostas referentes 
à Licitação xxxxxxx , podendo praticar todos os atos necessários ao perfeito cumprimento deste 
credenciamento, com poderes, inclusive, para interpor recursos administrativos ou para renunciar 
a esse direito em nome da outorgante, com relação a qualquer fase do procedimento licitatório 
acima referido.  
 
______________________, _____ de _________________ de ______  
 
 
 

_____________________________________________ 
(ASSINATURA DO(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(AIS) DA EM PRESA, SOBRE CARIMBO. 

 
 

OBS: A assinatura deverá ser reconhecida em cartório. 
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ANEXO XIII 
 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO PARA A VISITA TÉCNICA 

 
 
AO 
MUNICIPIO DE ITAJUBÁ 
Comissão Permanente de Licitação 
ITAJUBÁ-MG 
 
 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/14 
 
Prezados Senhores, 
 
A empresa .................................................................pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
........................., com sede localizada na ................................., nº. ......., Bairro ............., Município de ......................, 
Estado de .........................., CEP ................., neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. 
......................................................................., ................... (Nacionalidade), ...................., (Estado Civil), ....................... 
(Profissão), portador do Registro Geral de nº. .......................... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o nº. 
......................., residente e domiciliado na ..............................................................., nº. ......., Bairro ................, 
Município de ...................., Estado de .................., CEP ................, apresenta o profissional – título e nome do 
profissional –, inscrito no CREA-xx sob o nº_________________________ e no CPF/MF sob o nº. 
______________________, portador do Registro Geral nº. _____________________ emitido pela SSP/___, para 
representar a mesma na VISITA TÉCNICA  da licitação, CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 004/14 destinada a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REV ITALIZAÇÃO DO 
CALÇADÃO COMPOSTO PELAS PRAÇAS WENCESLAU BRAZ E TEO DOMIRO SANTIAGO E 
AS RUAS DR. JOÃO DE AZEVEDO, CORONEL FRANCISCO BRAZ E DR. SILVESTRE 
FERRAZ - SEMOB, o qual está autorizado a decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no referido 
ato. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Local e data, _____ de __________________________________de __________ 
 
 
 
 
________________________________________________________ 
Assinatura e carimbo do CNPJ/MF 
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