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EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 001/2011 
 
1 – PREÂMBULO 
 
O INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 
IPEM/MG, Autarquia do Estado de Minas Gerais, situado à Rua Cristiano França Teixeira 
Guimarães, nº 80, Bairro CINCO – Contagem/MG, CNPJ nº 17.322.264/0001-64, isento de Inscrição 
Estadual, torna público aos interessados do ramo pertinente, que realizará LICITAÇÃO na 
modalidade Convite nº 001/2011, pelo critério de Menor Preço Global para o Lote Único, em sessão 
pública na Sede do IPEM/MG, em conformidade com o Processo IPEM/MG/SGI nº 2011/06753, 
processo de Compras nº 2331032/000025/2011, SIPRO nº 0000027-2330-2011-2, para obtenção de 
propostas e contratação de empresa especializada em execução de obras de Construção e reforma de 
banheiros e vestiário, junto ao Posto de Aferição de Cronotacógrafo e cargas perigosas na sede do 
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, conforme descrições contidas neste 
Edital. 
O certame será intermediado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, designado pela 
portaria/IPEM/066/2010, de 24 de setembro de 2010, sob regência Lei Federal nº 8.666/93 e pela 
Lei Federal nº 123/06. 
 
1.1 – As Propostas Comerciais deverão ser protocoladas, a partir das 08:30horas (oito horas e 
trinta minutos) até as 10:29 (dez horas e vinte e nove minutos) do dia 28/04/2011, na Sede do 
IPEM/MG, situado na Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, nº 80, bairro CINCO, 
Contagem/MG, CEP 32.010.130. Às 10:30horas (dez horas e trinta minutos) iniciar-se-á a 
sessão pública de início de julgamento. 
 
1.2 – O Edital de Licitação encontra-se à disposição dos interessados no site www.ipem.mg.gov.br e 
www.compras.mg.gov.br. Toda documentação do certame poderá ser adquirida no Serviço de 
Compras do IPEM, a partir do dia 08/04/2011, conforme § 3º do art. 22 da Lei Federal nº 8.666/93, 
desde que estejam devidamente CADASTRADOS na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
– SEPLAG, e qualificados para execução dos serviços, objeto desta Licitação. 
 
1.3 – Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário oficial de 
Brasília – DF. 
 
1.4 – Na hipótese de não haver expediente na data supracitada, a licitação será adiada, 
automaticamente, para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local, salvo comunicado 
expresso da Comissão de Licitação do IPEM/MG. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
Tadeu José de Mendonça 

Diretor Geral 
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2 – DO OBJETO 
 
2.1 - Contratação de empresa especializada em execução de obras de Construção e reforma de 
banheiros e vestiários junto ao Posto de Aferição de Cronotacógrafo na sede do Instituto de 
Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, de acordo com este Edital e seus anexos.  
 
3 – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 - Os serviços, relacionados no objeto deste Edital, constarão de: 
 
- Construção de banheiros junto ao Posto de Aferição de Cronotacógrafo na sede do IPEM-MG. 
- Construção de banheiro e vestiário junto ao prédio Administrativo do Posto de Verificação de 
caminhões. 
 
3.2 - A proponente vencedora não poderá executar qualquer serviço que não constem da planilha 
orçamentária constante no Anexo VII, salvo a critério do IPEM/MG, poderá ser aditado com 
acréscimos ou diminuições de quaisquer quantidade de serviços, constantes de itens contratuais ou 
não, decorrentes de modificações no projeto ou outras modificações que se tornarem necessárias, 
tendo em vista a única e exclusiva conveniência do IPEM/MG, mantidos sempre os preços unitários 
da proposta, bem como os limites estabelecidos em lei. 
 
4 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 - Poderão participar da presente licitação as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 
licitação, desde que possuam, previamente, o registro cadastral na forma de CREDENCIAMENTO e 
CADASTRAMENTO no Cadastro Geral de Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF.MG), 
conforme Decreto Estadual nº 44.431/2006. 
4.2 - Não poderão participar desse certame os interessados que se encontrarem sob: 
a) Falência ou recuperação judicial; 
b) Concurso de credores; 
c) Dissolução ou liquidação;  
d) Empresas estrangeiras que não funcionam no país; 
e) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos do art. 87, inciso IV, combinado com o artigo 6º, inciso XI da Lei Federal nº 8.666/93; 
f) Empresas inscritas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Publica Estadual (CAFIMP.MG), nos termos da Lei nº 13.994/2001, alterada pela Lei 
nº 18.376/2009. 
4.3 - A participação neste certame implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 
Instrumento Convocatório. 
 
5 – CREDENCIAMENTO 
5.1 - Para realizar o cadastro, os interessados deverão cadastrar-se e credenciar-se pelo site 
www.compras.mg.gov.br 
(opção “FORNECEDOR”), conforme instruções nele contidas, no prazo mínimo de 24 (vinte e 
quatro) horas antes da data de realização do certame. 
5.1.1 - As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: 
0800 940 2000 “Atendimento Ligue Minas” - Cadastro Geral de Fornecedores de MG ou 31 3516-
0399 (para outras localidades fora de Minas Gerais e celulares). 
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6 – PROPOSTAS COMERCIAIS 
 
6.1 - A documentação deverá ser apresentada em envelope hermeticamente lacrado, contendo em sua 
parte externa a razão social da licitante e o nº do Convite nº 001/2011. 
6.1.1 - Deverá ser protocolado na sede do IPEM/MG, situado na Rua Cristiano França Teixeira 
Guimarães, nº 80, Bairro CINCO, Contagem/MG, a partir das 08:30 horas (oito horas e trinta 
minutos) até às 10:29 horas (dez horas e vinte nove minutos), do dia 28/04/2011. Às 10:30h (dez 
horas e trinta minutos), encerrado o prazo de entrega, será iniciada a sessão pública. 
6.1.2 - A interessada que protocolar seus envelopes após o horário fixado no item 6.1.1 decairá do 
direito de participar da licitação. 
6.1.3 - Somente serão respondidas as consultas formalizadas por escrito encaminhadas até 02 (dois) 
dias úteis antes da data de entrega da documentação. 
6.1.4 - A participação na presente licitação será considerada como evidência de que a licitante 
examinou completamente o Convite e todos os seus anexos, que os comparou entre si, que obteve do 
IPEM/MG informações satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso, e considera que o seu teor lhe 
permitiu preparar a proposta de preços de maneira completa e totalmente satisfatória, e todas as 
condições estabelecidas no Anexo I serão consideradas tacitamente aceitas pelo proponente no ato do 
envio de sua proposta comercial. 
6.1.5 - No caso de discordância entre o valor numérico e por extenso, lançados na carta proposta, 
prevalecerá o valor grafado por extenso. 
6.1.6 - O representante da empresa licitante, para participação nesta licitação, deverá estar munido de 
carta de credenciamento que lhe permita assinar documentos e decidir em nome de sua representada.  
6.1.7 - A carta de credenciamento somente será aceita se assinada pelo representante legal da empresa 
licitante, conforme Anexo V, constante deste Edital. 
6.1.8 - O envelope deverá conter obrigatoriamente os documentos solicitados neste Edital, 
apresentados em uma via original, ou em cópia autenticada por Tabelião de Notas, podendo ainda, em 
qualquer caso, vir em cópia para autenticação por servidor da Comissão de Licitação do IPEM/MG, 
mediante apresentação do original.  
6.1.9 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data da Licitação. 
6.1.10 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o 
destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da 
presente licitação, os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da proponente. 
6.1.11 - Os fornecedores estabelecidos no Estado de Minas Gerais, desde que não optantes pelo 
SIMPLES NACIONAL, ficam isentos do ICMS, conforme dispõe o Decreto nº 43.349/2003, 
alterados pelos Decretos nº 43.686/2003 e nº 43.708/2003, e conforme Resolução Conjunta 
SEF/SEPLAG nº 6.508/2008. 
6.1.12 - O fornecedor, estabelecido ou não no Estado de Minas Gerais, optante pelo SIMPLES 
NACIONAL, não deverá apresentar seus preços com o desconto relativo ao ICMS, de acordo com a 
Resolução Conjunta nº 3.458/2003, alterada pela Resolução Conjunta nº 6.508/2008, e observado o 
conteúdo da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentado pelo Decreto Estadual nº 44.630/2007. 
6.1.13 - O fornecedor enquadrado no item anterior deverá comprovar a sua situação juntamente com a 
apresentação de sua habilitação. 
6.1.14 - As propostas deverão conter o valor total do Lote, uma vez que o critério de julgamento do 
presente será o de menor valor global para o lote único. 
6.1.15 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 
propostas que ofertem apenas uma marca e um preço global para o lote único objeto desta licitação. 

6.1.16 - Não serão aceitas propostas cujos preços sejam considerados manifestamente inexequíveis, 
ou seja, cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
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- Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado 
pelo INMETRO; 
- Valor orçado pelo INMETRO. 
 
7 – ABERTURA DO ENVELOPE – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO  
 
7.1 - Na data e hora marcadas para a realização da licitação, a Comissão Permanente de Licitação – 
CPL promoverá a abertura dos envelopes, contendo a documentação, procedendo a sua análise nos 
termos deste Edital e da legislação específica;  
7.2 - A Comissão, ao proceder ao exame da documentação, de imediato, eliminará àquela que:  
a) Apresentar qualquer preço unitário superior a 20% (vinte por cento) do valor constante na planilha 
constante do Anexo VII;  
b) Não tenha observado a legislação e termos do presente Convite;  
c) Não atenda as condições estipuladas nos Arts. 44 e 45, da Lei nº 8.666/93;  
7.3 - Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais 
ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de 
contratação, situação nominada “empate ficto”.  
7.3.1 - Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto, será adotado o seguinte 
procedimento:  
a) A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela de menor preço;  
b) Não sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma 
do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem 
7.3, observada a ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subi-tem 7.3, será realizado sorteio entre elas 
para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar proposta melhor;  
d) A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada pela 
Comissão de procedimento seletivo, para apresentar nova proposta no prazo máximo de dois dias 
úteis, sob pena de preclusão;  
e) Na hipótese de não-contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, o objeto da 
licitação será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;  
f) O disposto no subitem 7.3 somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.  
7.4 - O critério de desempate nesta licitação será, obrigatoriamente, o sorteio, conforme previsto no § 
2º, do art. 45, da Lei Federal n.º 8.666/93.  
7.5 - O critério de julgamento será o de Menor Preço Global ofertado para o Lote Único. 
 
8 – HABILITAÇÃO 
 
8.1 - Para fins de habilitação, o proponente detentor da melhor oferta deverá, sob pena de inabilitação, 
apresentar os seguintes documentos: 
8.1.1 - Certificado de Registro Cadastral – CRC, pertinente ao objeto do presente Convite, conforme 
Decreto Estadual nº 44.431/2006. 
8.1.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal e Dívida Ativa da União), mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou 
Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa, conforme legislação própria. 
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8.1.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal e Estadual do domicílio ou sede do 
proponente, ou outra equivalente na forma da lei. 
8.1.4 - A indicação do representante legal apto a assinar o Contrato decorrente da homologação desta 
licitação (nome, nacionalidade profissão estado civil, CPF, carteira de identidade, residência e 
domicílio), mediante declaração sob as penas da Lei, de que a indicação é verdadeira, e a proponente 
está apta a comprovar a habilitação legal do representante indicado. 
8.1.5 - A proponente deverá provar sua qualidade de microempresa ou de empresa de pequeno porte, 
quando for o caso, mediante documento expedido pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas, conforme o caso. 
8.1.6 - Caso a proponente seja uma sociedade cooperativa deverá apresentar, além dos documentos 
exigidos no subitem 8.1, o Certificado de Registro na OCEMG ou em outra organização de 
cooperativa estadual, conforme previsto na Lei Federal nº 5.764/1971 (art. 17, da Lei estadual n° 
15.075/2004). 
 
8.2.1 Declarações: 
 
8.2.1.1 - Declaração de que na empresa proponente não há realização de trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos, nem a realização de qualquer trabalho por menores de 
16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, segundo determina 
o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante no Anexo II deste 
Ato Convocatório; 
8.2.1.2 - Declaração de que recebeu os documentos, e, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e dos locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo 
constante no Anexo II; 
8.2.1.3 - Declaração de inexistência de fato superveniente, conforme modelo constante no Anexo II; 
8.2.1.4 - Declaração que examinou as plantas, os detalhes e as especificações dos projetos referidos 
neste Edital, conforme modelo constante no Anexo II; 
8.2.1.5 - Declaração que se compromete a tomar todas as providências junto aos poderes públicos 
competentes e às concessionárias de serviço público e demais órgãos, de modo a obter a licença e a 
facilidade para execução dos serviços, conforme modelo constante no Anexo II; 
8.2.1.6 - Declaração que se compromete a atender a todas as solicitações da Fiscalização de Obras do 
INMETRO e IPEM/MG, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme modelo constante 
no Anexo II; 
8.2.1.7 - Declaração que está ciente de que os serviços obviamente necessários, mesmo que não 
mencionados nos projetos e especificações, são de sua responsabilidade, conforme modelo constante 
no Anexo II; 
8.2.1.8 - Declaração de que a licitante se obriga a executar quaisquer serviços adicionais ou 
extraordinários, que se fizerem necessários, pelos preços unitários da proposta, de acordo com os 
termos da legislação vigente, na falta desses, de acordo com revistas especializadas em orçamentos de 
obras e serviços, idênticas às da licitação, conforme modelo constante no Anexo II; 
8.2.1.9 - Declaração de que a licitante se submete, inteiramente e sem restrições, às condições e 
exigências do presente Edital e da legislação pertinente à espécie, conforme modelo constante no 
Anexo II; 
8.2.1.10 - Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, conforme modelo constante no 
Anexo II; 
8.2.1.11 - Toda a documentação deverá ser assinada pelos representantes das proponentes. 
 
8.2.2 - Habilitação Jurídica: 
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8.2.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual. 
8.2.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos 
de eleição de seus administradores. 
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício. 
8.2.2.3 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
8.2.3 - Regularidade Fiscal: 
 
8.2.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). 
8.2.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 
ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual. 
8.2.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal e Dívida Ativa da União), mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa ou 
Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa, conforme legislação própria. 
8.2.3.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente, ou outra 
equivalente na forma da Lei. 
8.2.3.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do proponente, ou 
outra equivalente na forma da Lei. 
8.2.3.6 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF), conforme 
legislação própria. 
8.2.3.7 - Certidão Negativa de Débito - CND - do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
conforme legislação própria. 
 
8.2.4 - Qualificação Técnica: 
 
8.2.4.1 - Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características com o objeto da licitação através da apresentação de no mínimo 03 (três) atestados de 
desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da 
capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação, compatíveis em quantidades e 
características. 
8.2.4.1.1 - A certidão ou atestado deverá ser apresentada (o) em papel timbrado da empresa ou órgão 
emitente e conter as seguintes informações: 
a) nome e endereço completo, número de telefone e e-mail da empresa ou órgão emitente; 
b) nome completo e assinatura do responsável pelas informações; 
c) a descrição completa do(s) fornecimento(s) realizado(s); 
d) a qualificação do(s) fornecimento(s) realizado(s), retratando o grau de satisfação da empresa ou 
órgão emitente. 
8.2.4.2 - Certidão de Registro da proponente e de seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA/MG. Só serão aceitos registros de outras regiões, 
quando averbados no Estado de Minas Gerais. 
8.2.4.3 - Comprovação da proponente de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da Habilitação, profissional(is) de nível superior ou outro(s) reconhecido(s) pelo CREA, 
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detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica, devidamente registrado (s) 
no CREA da região onde os serviços serão executados, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), 
executado para órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, 
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, obras/serviços de características 
técnicas, porte e tecnologia de execução.   
8.2.4.4 - O responsável técnico de que trata o item anterior deverá ser o mesmo que acompanhará a 
execução dos serviços, não sendo permitida sua substituição sem a anuência da Fiscalização de obras 
do INMETRO e IPEM/MG. 
8.2.4.4.1 - Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 
a) empregado; 
b) sócio;  
c) Diretor. 
8.2.4.5 – A comprovação de vinculação do profissional detentor do acervo técnico deverá atender os 
seguintes requisitos: 
a) Empregado: cópia da ficha ou livro de registro de empregado registrada na DRT ou, ainda, cópia 
da Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
b) Sócio: contrato social devidamente registrado no órgão competente; 
c) Diretor: cópia do contrato social, em se tratando de firma individual ou limitada, ou cópia da ata de 
eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima. 
8.2.4.6 – É permitida a utilização de mais de um atestado para comprovação de capacitação técnico-
profissional, não sendo permitido, no entanto, o somatório de atestados, para o atingimento das 
quantidades estabelecidas como parâmetro. 
8.2.4.7 - Atestado de visita ao local dos serviços, conforme Anexo IV. 
 
8.2.5 – Qualificação Econômico-Financeira: 
 
8.2.5.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do proponente, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios; 
b) Certidão Negativa de Falência, Concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 
cartório distribuidor da Comarca da sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física, há no 
máximo 90 (noventa) dias da data prevista para a realização do certame. 
8.2.5.2 - A proponente que apresentar em seu balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
resultado igual ou menor do que 01(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência 
Geral (SG) ou Liquidez Corrente (LC), deverá comprovar que possui patrimônio líquido 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor global da contratação a que fará jus caso vença a 
presente licitação. 
8.2.5.3 - Os documentos que contiverem prazo de validade deverão estar em vigor na data fixada no 
preâmbulo deste Edital para realização da sessão pública. 
8.2.5.4 - Não será aceito protocolo de entrega ou de solicitação de documento em substituição a 
documento exigido no presente Edital e seus Anexos. 
8.2.5.5 - As microempresas e as empresas de pequeno porte, na forma estabelecida no Decreto 
Estadual nº 44.630/2007, desde que comprovada esta situação, não poderão ser inabilitadas em razão 
de irregularidades quanto aos documentos fiscais apresentados. 
8.2.5.6 - Havendo alguma irregularidade no documento fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte, será assegurado o prazo de 04 (quatro) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o participante for declarado o vencedor do certame, para a regularização da 
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documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou 
positivas com efeito de certidão negativa. 
8.2.5.7 - A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93, 
sendo facultado ao IPEM/MG convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 
8.2.5.8 - A proponente deverá apresentar o cronograma físico/financeiro da obra e a planilha 
orçamentária constantes dos Apêndices I e II da minuta contratual (Anexo IX), devidamente 
preenchidos em conformidade com o objeto do Convite nº 001/2011. 
 
9 – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
 
9.1 -  Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital de licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em 
até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113 da Lei Federal nº 
8.666/93. 
9.1.1 - Acolhida à impugnação do Edital, será saneada a irregularidade apontada e designada nova 
data para a realização do certame, se for o caso.  
9.2 -  Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de licitação perante a Administração o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, 
as falhas ou irregularidades que viciariam esse Edital, hipótese em que tal comunicação não terá 
efeito de recurso. 
 
10 – RECURSOS 
 
10.1 - Declarado o vencedor, qualquer proponente poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido o prazo de 03 (três) dias úteis 
para apresentação das razões de recurso, ficando os demais proponentes desde logo intimados para 
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do proponente importará a decadência do direito 
de recurso. 
10.3 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
10.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
10.5 - O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de avisos deste órgão e 
comunicado a todos os proponentes via fax ou correio eletrônico. 
 
11 - ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 - Inexistindo manifestação recursal, ou revogação/anulação do ato, o objeto da licitação será 
homologado e adjudicado ao proponente vencedor. 
11.2 - Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a Autoridade competente adjudicará o objeto ao proponente vencedor e homologará 
o procedimento licitatório. 
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12 – CONTRATO 
 
12.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora será 
convocado para firmar o termo de Contrato ou Instrumento equivalente, conforme minuta do Anexo 
IX, e da proposta aceita. 
12.1.1 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 
habilitação para assinar o Contrato. 
12.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do Contrato, ou 
recuse-se a assiná-lo, serão convocados os proponentes remanescentes, observada a ordem de 
classificação, para celebrar o Contrato. 
12.2 – O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o Contrato, dentro do prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da comunicação para tal, através de Fax ou 
correio. 
12.3 - O Contrato terá a vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de assinatura, 
podendo ser prorrogado por períodos idênticos e sucessivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, 
mediante termo aditivo, na forma da Lei. 
12.4 - O Contrato não poderá ser reajustado durante a sua vigência. 
12.5 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do Contrato ou Instrumento 
equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do 
prazo para tal e devidamente fundamentada. 
12.6 - Para que o Contrato seja aditado a proponente deverá apresentar os seguintes documentos: 
 a) Declaração de vontade e necessidade, devidamente fundamentada, demonstrando a 
necessidade para o aditamento; 
 b) Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
 c) Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove 
regularidade de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor 
suficiente para pagamento do débito, quando em litígio; 
 d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do proponente; 
 e) Apresentar o Certificado de Registro Cadastral, devidamente vigente e sem impedimentos. 
 f) Apresentar o Certificado de Registro Cadastral emitido pelo Cadastro Geral de 
Fornecedores do Estado de Minas Gerais (CAGEF/MG), devidamente vigente e sem impedimentos. 
 
13 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 - O presente Edital, seus Anexos, as propostas, a documentação de habilitação analisada e os 
documentos que a instruírem serão juntados ao respectivo processo administrativo licitatório. 
13.2 - Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do 
Contrato, ou recusar-se a assiná-lo ou a retirar o documento equivalente, será convocado outro 
proponente, observada a ordem de classificação, para celebrar o Contrato, e assim sucessivamente, 
sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
13.3 - É facultado à CPL ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo respectivo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública. 
13.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e de apresentação de suas propostas, 
não cabendo ao IPEM/MG, em nenhum caso, responsabilidade por esses custos, independentemente 
da condução ou do resultado do processo administrativo licitatório. 
13.5 - Após a apresentação da proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL. 
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13.6 - O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado da nota de empenho ou do termo de Contrato. 
13.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias úteis. Os prazos somente se iniciam ou 
vencem em dias de expediente no IPEM/MG. 
13.8 - O desatendimento de exigências formais não-essenciais não importará no afastamento do 
proponente do certame, podendo à CPL, no interesse da Administração, relevar as falhas e omissões 
meramente formais por ele cometidas, desde que: 

a) seja possível a aferição de sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante 
a realização da sessão pública; 
b) não se comprometam a lisura e o caráter competitivo da presente licitação; 
c) possam ser sanadas as falhas no prazo fixado pela CPL. 

13.09 - As normas que disciplinam este Convite serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento do interesse público, da 
finalidade e da segurança do Contrato a ser firmado. 
13.10 – A proponente deverá realizar visita técnica ao local de execução dos serviços onde 
receberá o atestado de visita do Serviço de Compras do IPEM/MG, situada na Rua Cristiano 
França Teixeira Guimarães, nº 80, Bairro CINCO – Contagem/MG. 
13.10.1 – No ato da visita a proponente deverá comparecer ao Serviço de Compras para retirar 
cópia dos projetos, quando deverá trazer Pen Drive ou uma mídia modelo CD R ou RW. 
13.11 - Integram este Edital os seguintes Anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Declaração; 
Anexo III – Modelo de Atestado de Capacidade Técnica; 
Anexo IV – Modelo de Atestado de Visita; 
Anexo V – Carta de Credenciamento; 
Anexo VI – Modelo de Proposta Comercial; 
Anexo VII – Planilha Orçamentária; 
Anexo VIII – Projeto Básico; 
Anexo IX – Minuta de Contrato. 
 
 

13.12 - Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições contidas na legislação constante no 
Preâmbulo deste Edital. 
13.13 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente 
licitação serão prestadas pelo Serviço de Compras do IPEM/MG, no horário de 09:00h às 12:00h ou 
de 14:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, pelo Telefax: (31)3399-7125 ou Telefone (31) 3399-
7107. 
 
 

 
Contagem, 11 de abril de 2011. 

 
 
 

___________________________ 
Representante da CPL 
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ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇÕES COMERCIAIS 
 
Unidade requisitante: Gerência de Logística e Manutenção 
Servidor solicitante: Marley Pereira Leite 
Autoridade competente: Tadeu José de Mendonça 
 
1 – DESCRIÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS - OBJETO 
 
1.1 - Contratação de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura, na 

execução das obras de Construção de Banheiros e vestiário no Posto de Aferição de 
Cronotacógrafo na Sede do CONTRATANTE em Contagem/MG. 

 
PARAGRAFO ÚNICO: O proponente vencedor é obrigado a utilizar produtos ou subprodutos de 
madeira de origem nativa ou plantada que tenha procedência legal, conforme Decreto Estadual nº 
44.723/2008. 
 
2 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 
 
A Construção e reforma de banheiros e vestiário nas dependências da sede/ setores de Cronotacógrafo 
e Cargas Perigosas para melhoria estrutural destes visando atender melhor aos servidores e visitantes 
usuários daqueles setores. 
  
3 – GARANTIAS 
 
3.1 - Garantia mínima – não inferior a 05 (cinco) anos após o recebimento definitivo dos serviços e 
obras, a Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código 
Civil Brasileiro devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeito ou imperfeições que 
se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do Contratante. 
 
4 – PROPOSTA COMERCIAL 
 
4.1 - É condição indispensável e obrigatória, que cada participante desta Licitação, através de 
seu responsável técnico pelos serviços a serem realizados, examine os locais descritos no objeto 
desta licitação, a fim de que tome plenos conhecimentos de todas as informações necessárias e 
das condições locais para a realização dos serviços. Nesta ocasião, será fornecido o Atestado de 
Visita Técnica, conforme modelo constante no Anexo IV, documento indispensável a ser 
apresentado pelo proponente vencedor, emitido por servidor credenciado. As visitas deverão 
acontecer no horário de 09:00h às 11:00h e de 14:00h às 17:00h, de segunda a sexta-feira, a 
serem previamente agendadas com Renato/Alairce, no Serviço de Compras do IPEM/MG, 
através do telefone nº (31) 3399 7107  / 7125. 
4.2 - O proponente vencedor deverá empregar materiais de primeira qualidade. 
4.3 - Os preços apresentados para a execução dos serviços não poderão ser reajustados durante a 
execução do Contrato. 
 
5 – DO LOCAL E PRAZO DA ENTREGA 
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5.1 - O proponente vencedor obriga-se a executar o objeto desta licitação, na Sede do IPEM/MG para 
execução de obras de Construção e reforma de banheiros e vestiários junto ao Posto de Aferição de 
Cronotacógrafo na sede do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, visando 
assegurar o seu pleno uso, sob pena de aplicação das sanções no Contrato. 
5.2 - A prestação dos serviços, do objeto deste Edital, deverá ser realizada em até 60 (sessenta) dias 
após a emissão da Nota de Empenho. 
 
6 – DO RECEBIMENTO 
 
6.1 - O recebimento da conclusão dos reparos deverá ser realizado mediante a fiscalização do 
Sr. João Feliciano Campos Moreira, Gilmar de Souza Coelho, Rogério dos Santos Bastos e 
Marley Pereira Leite, designados para tal fim. 
 
7 – DO PAGAMENTO 
 
7.1 - O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira – 
SIAFI/MG, por meio de crédito em conta bancária do proponente vencedor, no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados após o recebimento definitivo dos serviços, mediante apresentação da(s) Nota(s) 
Fiscal(is)/Fatura(s) devidamente conferida(s) e atestada(s) pela unidade responsável; sendo que o 
atraso na entrega dos documentos de cobrança implicará na prorrogação do vencimento 
proporcionalmente aos dias de atraso. 
7.2 - O prazo referido no item 7.1, poderá ser revisto, por motivo comprovado de força maior ou caso 
fortuito, tal como definido no parágrafo único do art. 1.058, do Código Civil Brasileiro, desde que 
tenham influência direta no atraso verificado e tenham sido notificados à Fiscalização de Obras do 
INMETRO e IPEM/MG, até 05 (cinco) dias após sua ocorrência. 
 
8 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
8.1 - As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária: 
2331.19.665.192.1286.0001.4490.51.03. 
 
8 – VALOR ESTIMADO 
 
8.1 - O valor estimado da contratação é de R$ 60.487,21 (sessenta mil quatrocentos e oitenta e sete 
reais e vinte e um centavos). 
 
9 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
9.1 - O proponente vencedor deverá executar os serviços discriminados na planilha orçamentária do 
Anexo VII. 
 
 
 

________________________________________ 
     Ordenador de Despesa  
 

_________________________________________ 
Diretor Geral 
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ANEXO II MODELO DE DECLARAÇÕES 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

DECLARAÇÃO  
(subitem 8.2.1.1) 

 
A empresa ................................................, com inscrição no CNPJ nº ..............................., sediada na 
........................., vem declarar, sob as penas da Lei, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, menor de 18 (dezoito) anos ou em qualquer trabalho menores de 16 anos (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

 
Data e local: 
Razão Social da Empresa: 
Representante Legal: 
Cargo: 

_____________________________________ 
Identificação do declarante 

 
Observação: esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique o PROPONENTE. Se a empresa 
PROPONENTE possuir maiores de 14 anos e menores de 16 anos aprendizes deverá declarar esta 
condição. 
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DECLARAÇÃO  
(subitens 8.2.1.2, 8.2.1.3, 8.2.1.4, 8.2.1.5, 8.2.1.6, 8.2.1.7, 8.2.1.8, 8.2.1.9, 8.2.1.10) 

 
1. A empresa .................................................., CNPJ nº ..............................., declara, sob as penas 
da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente 
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 
2. Declara que recebeu os documentos, e, de que tomou conhecimento de todas as 
informações e dos locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 
3. Declara que examinou as plantas, os detalhes e as especificações dos projetos referidos 
neste Edital; 
4. Declara que se compromete a tomar todas as providências junto aos poderes públicos 
competentes e às concessionárias de serviço público e demais órgãos, de modo a obter a 
licença e a facilidade para execução dos serviços; 
5. Declara que se compromete a atender a todas as solicitações da Fiscalização de Obras do 
INMETRO e IPEM/MG, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas; 
6. Declara que está ciente de que os serviços obviamente necessários, mesmo que não 
mencionados nos projetos e especificações, são de sua responsabilidade; 
7. Declara de que a licitante se obriga a executar quaisquer serviços adicionais ou 
extraordinários, que se fizerem necessários, pelos preços unitários da proposta, de acordo 
com os termos da legislação vigente, na falta desses, de acordo com revistas especializadas 
em orçamentos de obras e serviços, idênticas às da licitação; 
8. Declara de que a licitante se submete, inteiramente e sem restrições, às condições e 
exigências do presente Edital e da legislação pertinente à espécie. 
9. Declara ao Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais- IPEM-
MG, para fins de participação no procedimento licitatório sob a modalidade de Convite 
nº 001/2011, cumprir plenamente todos os requisitos de habilitação, estando ciente da 
responsabilidade administrativa, civil e penal. 

 
Data e local 
_____________________________________ 
Assinatura do Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO III MODELO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
(subitem 8.2.4) 

 
 
 
 

Atestamos, para os fins previstos no Convite nº 001/2011 do IPEM/MG, que a 
empresa.............................................................., Inscrita no CNPJ sob o nº 
......................................................................., Inscrição Estadual nº 
................................................................, estabelecida ......................................................, exerceu (ou 
exerce) para esta Entidade ou Empresa a prestação de serviços de 
.........................................................................., tendo tais serviços sidos prestados por ............ anos. 

 
O(s) serviço(s) referido(s) utilizou-se de ..................... profissionais relacionados com a atividade de 
............................................................. 

 
 

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, nada 
constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente. 

 
Local, data 

 
Assinatura e Carimbo 
(Representante Legal) 
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ANEXO IV MODELO DE ATESTADO DE VISITA 
(subitem 8.2.4.7) 

 
 
À 
Comissão de Licitação 
 
 
O abaixo assinado, responsável legal pela empresa .................................................................. vem, 
pela presente, declarar, para fins específicos de participação no Convite nº 001/2011, Processo nº 
2331032/000025/2011, que realizou a vistoria no imóvel Sede do Instituto de Metrologia e Qualidade 
do Estado de Minas Gerais, situado na Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, nº 80, Bairro Cinco 
– Contagem /MG, dentro do prazo estabelecido pelo respectivo Edital, ficando ciente de padrão de 
qualidade mínimo exigido para sua realização. 
 
 

 
 
 
 
Local e data. 
 
 
 
....................................................................................................... 
(Assinatura do responsável ou representante legal da licitante). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciente: 
 
 
..................................................................................... 
Comissão de Licitação (CONTRATANTE). 
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ANEXO V CARTA DE CREDENCIAMENTO 
(subitens 6.1.6 e 6.1.17) 

 
.........................................................................  

(Local e data)  
 
 
 
À  
Comissão Permanente de Licitação  
Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais 
Contagem/MG 
REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA  
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos o(a) Senhor(a) ............... (Qualificação: nome, nacionalidade, profissão) .....................,  
portador(a) da Cédula de Identidade nº ..........................., para representar esta Empresa na sessão de 
abertura do envelope de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA, correspondente à licitação por Convite 
nº 001/2011, destinada à contratação dos serviços técnicos de engenharia e/ou arquitetura para em 
execução de obras de Construção e reforma de banheiros e vestiários junto ao Posto de Aferição de 
Cronotacógrafo na sede do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais em 
Contagem/MG  
 
Atenciosamente, 
 
 
 
(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)  
(ENDEREÇO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO) 
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ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(subitem 8.2.5.7) 

 
 

PROPOSTA COMERCIAL PARA O CONVITE Nº 001/2011 

(preenchida em papel timbrado da proponente) 

DADOS A CONSTAR NA 
PROPOSTA 

PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do Representante Legal  

Identidade do Representante 
Legal 

 CPF do Representante Legal: 

ITEM QTD DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
VALOR 

TOTAL sem 
ICMS 

VALOR 
TOTAL com 

ICMS 
01  Construção e reforma de banheiros e vestiário 

junto ao Prédio Administrativo do Posto de 
Verificação de Caminhões. 

  

TOTAL GERAL   

 
Declaro estar de acordo com todas as normas deste Edital e seus anexos e que nos preços propostos 
encontram-se incluídos todos os tributos, impostos, encargos sociais/trabalhistas, frete até o destino e 
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da presente licitação. 

 
 
Local, data, assinatura e carimbo do representante legal. 
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ANEXO VII PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
         (subitem 8.2.5.9) 

 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR. 
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL. 
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DIRAF 
DIVISÃO DE ENGENHARIA - DIENG. 
SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS – SOPRO 
 

 

   MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO           

  
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA E QUALIDADE 

INDUSTRIAL           

                Divisão de Engenharia / Equipe de Obras e Projetos           

              

  SERVIÇOS: IPEM MG - EXECUÇÃO DE BANHEIROS Elaborado por: Eng°Reynaldo 

  PLANILHA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS Data: 22-MAR-11 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. PREÇO UNITÁRIO PREÇO PARCIAL PREÇO TOTAL 

  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         4.025,00 

1.1 Administração Técnica mês 2,00 1.500,00 3.000,00  

1.2 Mobilização e instalação do canteiro de obras un 1,00 1.000,00  1.000,00   

1.3 Demolição de alvenaria m³ 0,25 100,00  25,00   

              

2 MOVIMENTO DE TERRA         90,00 

2.1 Escavação das sapatas e  cintamento, inclusive bota fora. m³ 6,00 15,00 90,00   

              

3 ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES         12.418,13 

3.1 Sapatas para fundação dos pilares(concreto + formas + armação) m³ 1,92 1174,51 2.255,06   

3.2 Cintas das edificações(concreto + formas + armação) m³ 2,50 1174,51 2.936,28   

3.3 Laje de cobertura, pilares e vigas  m³ 5,80 1246,00 7.226,80   

              

4 IMPERMEABILIZAÇÃO         2.499,00 

4.1 
Impermeabilização com manta asfáltica Torodin ou similar, e= 4mm, 
inclusive regularização 

m² 49,00 40,00 1.960,00   

4.2 Camada de proteção mecânica com argamassa m² 49,00 11,00 539,00   

              

5 PAREDES DIVISÓRIAS         7.294,12 
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5.1 Alvenaria a c/ tijolo cerâmico  m² 83,00 27,64 2.294,12   

5.2 
Divisória de granito cinza andorinhado Sanitário, incluído ferragens de 
fixação. 

m² 20,00 250,00 5.000,00   

              

6 REVESTIMENTO         6.960,83 

6.1 Chapisco + Emboço   m² 166,00 16,00 2.656,00   

6.2 
Azulejo, 1ª 15x15 cm fixado argamassa colante, rejuntamento com 
cimento branco. 

m² 
97,00 31,39 3.044,83 

  

6.3 Pintura externa acrílica com emassamento, paredes externas e tetos m² 84,00 15,00 1.260,00   

              

7 PISO E PAVIMENTAÇÃO         2.546,50 

7.1 Laje de impermeabilização das edificações de apoio e calçadas e= 7cm m³ 3,50 299,00 1.046,50   

7.2 Piso em porcelanato, inclusive contra piso e rodapé com h=5cm m² 30,00 50,00 1.500,00   

              

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         2.630,00 

8.1 Ponto de luz no teto, incluído fiação, eletroduto e caixas.   Pt 5,00 60,00 300,00   

8.2 Ponto de tomada na parede 300 Watts cada, incluído fiação e eletroduto. Pt 3,00 60,00 180,00   

8.3 Ponto de interruptor simples, incluído fiação, eletroduto, caixa e espelho.. Pt 3,00 50,00 150,00   

8.4 Interligação aos quadros de distribuição existente Un 2,00 800,00 1.600,00   

8.5 Luminária 2x32W do tipo calha, com lâmpada fluorescente, completa Un 5,00 80,00 400,00   

              

9 INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA         3.322,00 

9.1 Instalações Hidráulicas           

9.1.1 Pontos de água fria dos banheiros, incluído tubulação e conexões Pt 12,00 80,00 960,00   

9.1.2 Interligação da rede existente com a nova instalação un 1,00 500,00 500,00   

              

9.2 Instalações Sanitárias           

9.2.1 Ponto de esgoto dos banheiros Pt 12,00 24,00 288,00   

9.2.2 Ralo sifonado 150x150mm Un 4,00 55,00 220,00   

9.2.3 Caixas de Inspeção Un 6,00 109,00 654,00   

9.2.4 Interligação a rede de esgoto  existente. Un 1,00 700,00 700,00  

              

10.1.1 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS         2.630,00 

10.1.0 Louças Sanitárias           

10.1.1 Bacia Sanitária com caixa acoplada - Marca Celite ou Similar Un 3,00 240,00 720,00   

10.1.2 
Lavatório de embutir - Marca Celite ou similar, inclusive sifão, válvulas e 
etc. 

Un 6,00 150,00 900,00   
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10.1.3 Bancada de Granito cinza andorinha, inclusive frontispício. m² 2,20 250,00 550,00   

10.1.4 Mictório de aço inox com 0,70m de comprimento Un 1,00 240,00 240,00   

              

10.2 Metais e acessórios           

10.2.1 Registro gaveta cromado Ø 25mm Un 4,00 55,00 220,00   

              

11 ESQUADRIAS          3.824,18 

11.1 Porta 0,70 x 2,10m, inclusive ferragens, aduela de 15 cm, alisar e pintura  Un 3,00 320,00 960,00   

11.2 Porta 0,60x1,80 dos sanitários, inclusive  pintura  Un 6,00 200,00 1.200,00   

11.3 Dobradiça em latão cromado 3x3”, com anéis, portas dos sanitários Un 12,00 22,64 271,68   

11.4 Janelas de Alumínio, inclusive ferragens m² 2,50 417,00 1.042,50  

11.5 Peitoril de granito - 20xVarx2cm m 5,00 70,00 350,00   

              

12 VIDROS         150,00 

12.1 Vidro Transparente= 4mm m² 2,50 60,00 150,00   

              

              

              

              

     SUBTOTAL          48.389,76 

     LDI - 25%    12.097,44 

    TOTAL  60.487,21 
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ANEXO VIII PROJETO BÁSICO 
 

 
 
 
 
 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS e 
MATERIAIS 

 
 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS 
JUNTO AO POSTO DE AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO NA 
SEDE DO INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS.  
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1- OBJETIVO 
Estas especificações têm como objetivo, estabelecer condições básicas para a 
prestação de serviços técnicos especializados de Engenharia, na execução das 
obras de Construção e reforma de Banheiros no Posto de Aferição de 
Cronotacógrafo do IPEM-MG (Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de 
Minas Gerais), situado na Rua Cristiano França Teixeira Guimarães, 80 Bairro 
CINCO, Contagem – MG. 
 
2 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
2.1 - Subcontratação 
A Contratada não poderá, sob nenhum pretexto ou hipótese, subcontratar todos os 
serviços e obras objeto do Contrato; 
A Contratada somente poderá subcontratar parte dos serviços se a subcontratação 
for aprovada previamente pelo Contratante; 
Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços e obras, a 
Contratada realizará a supervisão e coordenação das atividades da sub -
Contratada, bem como responderá perante o Contratante pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 
 
2.2 - Legislação, Normas e Regulamentos 
A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, 
portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 
aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por suas subContratadas e 
fornecedores. 
Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá providenciar junto 
ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto 
do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77; 
Se necessário, obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e/ou 
demolição, na forma das disposições em vigor; 
Se necessário obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do 
contrato, de forma a possibilitar o licenciamento da execução dos serviços e obras, 
nos termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91; 
Se necessário apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos 
trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, 
bem como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção - PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de 
Segurança e Saúde no Trabalho e modificações posteriores; 
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se 
refere ao pessoal alocado nos serviços e obras objeto do contrato; 
Atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e providenciar 
os seguros exigidos em lei, na condição de única e responsável por acidentes e 
danos que eventualmente causar a pessoas físicas e jurídicas direta ou 
indiretamente envolvidas nos serviços e obras objeto do Contrato; 
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Efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o Recebimento 
Definitivo dos serviços e obras. 
 
2.3 - Projeto dos Serviços e Obras 
A Contratada deverá executar os serviços e obras em conformidade com 
desenhos, memoriais, especificações e demais elementos de projeto; 
Todos os elementos de projeto deverão ser minuciosamente estudados pela 
Contratada, antes e durante a execução dos serviços e obras, devendo informar à 
Fiscalização sobre qualquer eventual incoerência, falha ou omissão que for 
constatada; 
Nenhum trabalho adicional ou modificação do projeto fornecido pelo Contratante 
será efetivado pela Contratada sem a prévia e expressa autorização da 
Fiscalização, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no 
contrato; 
Todas as eventuais modificações havidas no projeto durante a execução dos 
serviços e obras serão documentadas pela Contratada; 
Desde que prevista no projeto, a Contratada submeterá previamente à aprovação 
da Fiscalização toda e qualquer alternativa de aplicação de materiais, serviços e 
equipamentos a ser considerada na execução dos serviços e obras objeto do 
contrato, devendo comprovar rigorosamente a sua equivalência. 
 
2.4 - Segurança e Saúde no Trabalho 
Antes do início dos trabalhos, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização as 
medidas de segurança a serem adotadas durante a execução dos serviços e 
obras, em atendimento aos princípios e disposições da NR 18 - Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção; 
A Contratada fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção 
individual exigidos pela NR 6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais 
como: capacetes e óculos especiais de segurança, protetores faciais, luvas e 
mangas de proteção, botas de borracha e cintos de segurança, de conformidade 
com a natureza dos serviços e obras em execução; 
A Contratada manterá organizada, limpas e em bom estado de higiene as 
instalações do canteiro de serviço, especialmente as vias de circulação e 
passagens, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos 
e detritos em geral; 
A Contratada deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o 
trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de 
emergência e impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio; 
Caberá à Contratada comunicar à Fiscalização e, nos casos de acidentes fatais, à 
autoridade competente, da maneira mais detalhada possível, por escrito, todo tipo 
de acidente que ocorrer durante a execução dos serviços e obras; 
Cumprirá à Contratada manter no canteiro de serviço medicamentos básicos e 
pessoal orientado para os primeiros socorros nos acidentes que ocorram durante a 
execução dos trabalhos, nos termos da NR 18; 
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Caberá à Contratada manter a ordem e disciplina em todas as dependências do 
canteiro de serviço; 
O Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de serviço, a fim de 
verificar o cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o 
estado de conservação dos equipamentos de proteção individual e dos 
dispositivos de proteção de máquinas e ferramentas que ofereçam riscos aos 
trabalhadores, bem como a observância das demais condições estabelecidas 
pelas normas de segurança e saúde no trabalho. 
 
2.5 - Execução dos Serviços e Obras 
Durante a execução dos serviços e obras, a Contratada deverá: 
 
Manter no local dos serviços e obras instalações, funcionários e equipamentos em 
número, qualificação e especificação adequadas ao cumprimento do contrato; 
Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos 
trabalhos o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras, 
elaborados de conformidade com o cronograma do contrato e  técnicas adequadas 
de planejamento; 
Providenciar para que os materiais, mão de obra e demais suprimentos estejam 
em tempo hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades 
previstas no cronograma e plano de execução dos serviços e obras objeto do 
contrato; 
Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, 
inclusive os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais 
obrigações fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato; 
Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no 
cronograma e plano de execução dos serviços e obras, de modo a mantê-la 
perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos trabalhos; 
Submeter previamente à aprovação da Fiscalização qualquer modificação nos 
métodos construtivos originalmente previstos no plano de execução dos serviços e 
obras; 
Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela 
Fiscalização; 
Comunicar imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou 
extraordinário que ocorra no local dos trabalhos; 
Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na 
vizinhança do local dos serviços e obras, programando adequadamente as 
atividades executivas; 
Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, 
todo pessoal, máquinas, equipamentos, materiais, e instalações provisórias do 
local dos trabalhos, deixando todas as áreas do canteiro de serviço limpas e livres 
de entulhos e detritos de qualquer natureza. 
A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada através de 
correspondência oficial e anotações ou registros na Caderneta de Ocorrências; 
A Caderneta de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) 
destacáveis, será destinada ao registro de fatos e comunicações que tenham 
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implicação contratual, como: modificações de projeto, conclusão e aprovação de 
serviços e etapas construtivas, autorizações para execução de trabalho adicional, 
autorização para substituição de materiais e equipamentos, ajustes no cronograma 
e plano de execução dos serviços e obras, irregularidades e providências a serem 
tomadas pela Contratada e Fiscalização; 
A Fiscalização deverá exigir relatórios diários de execução dos serviços e obras 
(Diário de Obra), com páginas numeradas em 3(três) vias, 2(duas) destacáveis, 
contendo o registro de fatos normais do andamento dos serviços, como: entrada e 
saída de  equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, condições 
climáticas, visitas  o canteiro de serviço, inclusive para as atividades de suas 
subContratadas; 
As reuniões realizadas no local dos serviços e obras serão documentadas por Atas 
de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes 
elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões 
e responsáveis pelas providências a serem tomadas. 
 
2.6 - Responsabilidade 
Durante 5 (cinco) anos após o Recebimento Definitivo dos serviços e obras, a 
Contratada responderá por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 
do Código Civil Brasileiro devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, 
defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente 
de qualquer pagamento do Contratante; 
A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer 
que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará 
solidariedade ou co-responsabilidade com a Contratada, que responderá única e 
integralmente pela execução dos serviços, inclusive pelos serviços executados por 
suas subContratadas, na forma da legislação em vigor; 
Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, 
vícios, defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os 
reparos e substituições necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, 
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, 
em dívida líquida e certa da Contratada; 
A Contratada responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos 
causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes 
de omissões e atos praticados por seus funcionários e prepostos, fornecedores e 
subContratadas, bem como originados de infrações ou inobservância de leis, 
decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar o 
Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse título, 
incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora; 
Quaisquer citações de marcas ou materiais são referenciais, podendo ser 
empregados similares, desde que aprovados previamente, pela Fiscalização de 
Obras do INMETRO. 
Por tratar-se de obra de preço global, será de inteira responsabilidade da 
Contratada, conferir e caso de acordo aceitar as quantidades estabelecidas na 
planilha de preços modelo fornecida, não sendo aceitas futuras reclamações 
durante o desenvolvimento da obra de possíveis diferenças encontradas; 
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Sendo assim, as medições para fins de pagamentos serão em percentuais, até o 
fechamento do valor global contratado.  
 
Segue abaixo descrição dos principais serviços que serão executados. 
 
Construção de Banheiro junto ao Posto de Cronotacógrafo. 
Construção de Banheiro e Vestiário junto ao Prédio Administrativo do Posto de 
Verificação de Caminhões. 
 
3 - ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
3.1 – Serviços Preliminares 
 
3.1.1 - Administração da Obra 
Deverá haver permanentemente na obra a presença de corpo técnico e 
administrativo necessários para o perfeito andamento dos serviços. 
Será obrigatória a presença de um Responsável Técnico pela obra acompanhando 
todos os trabalhos executados. 
 
3.1.2 - Canteiro de Obras 
Será de obrigação da Contratada construir um barraco de obra para ser utilizado 
como almoxarifado e vestiário de uso dos seus funcionários, com área compatível 
às necessidades de execução da obra.  
 
3.1.3 - Ferramentas e Equipamentos em Geral 
 A Contratada fornecerá todas as ferramentas e equipamentos necessários a fim 
de permitir a qualidade necessária na execução dos serviços e o cumprimento dos 
prazos estabelecidos máquinas de furar, soldar e etc. e deverá fazer as 
manutenções necessárias e manter local adequado para sua guarda. 
3.1.4 - Equipamentos de Segurança – EPI’s 
Só será permitido a permanência no canteiro de obras de pessoal devidamente 
uniformizado e identificado utilizando todos EPIs necessários a execução de cada 
atividade. 
3.1.5 - Segurança da Obra 
Deverá ser preocupação constante, desenvolvida por profissional qualificado, a 
colocação de placas indicativas de áreas de risco e proteções necessárias para 
evitar acidentes. 
Deverá existir na obra um kit de primeiros socorros e pessoal treinado a prestar os 
primeiros atendimentos aos operários que vierem a se acidentar durante os 
serviços.  
3.1.6 – Projetos 
Será de responsabilidade da Contratada o desenvolvimento dos projetos 
estruturais e de instalações hidro sanitárias e elétricas das edificações a serem 
construídas.  
Todos os projetos deverão ser aprovados pela fiscalização da obra. 
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3.2 – Estrutura 
 
3.2.1 Fundações e Estrutura 
Após a aprovação junto a fiscalização do projeto estrutural elaborado pela 
Contratada, deverá ser iniciada as fundações das edificações; 
A execução das fundações deverá atender às Normas da ABNT atinentes ao 
assunto e de acordo com o projeto estrutural desenvolvido pela CONTRATADA; 
Qualquer modificação que se faça necessária no decorrer dos trabalhos, só 
poderá ser executada depois de aprovada pela FISCALIZAÇÃO; 
Compete a CONTRATADA verificar se a resistência do terreno é compatível com a 
taxa de trabalho adotada pelo autor do projeto de fundações; 
Competirá a CONTRATADA executar os alicerces ou bases de todos os 
elementos complementares dos prédios indicados nos projetos; 
Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem minuciosa 
verificação da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das 
formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta 
colocação das canalizações que devam ficar embutidas no concreto; 
As furações para passagem de canalizações através das vigas baldrames, quando 
inteiramente inevitáveis, serão obtidas com o emprego de caixões, executados 
com tubos de PVC rígidos, de diâmetros superiores aos das canalizações que por 
eles passarão; 
A CONTRATADA ficará responsável pelos traços de concreto, a fim de obter as 
tensões mínimas estabelecidas no projeto de fundações; 
O concreto deve ser lançado paulatinamente, sendo adensado por meio de 
vibradores apropriados para cada situação; 
Todo o concreto estrutural a ser empregado na obra será controlado conforme as 
Normas Técnicas atinentes ao assunto; 
Deverão ser tomadas medidas preventivas para evitar os efeitos nocivos da 
retração do concreto durante o endurecimento da massa. 
Em toda a área de piso dos banheiros, será executada laje de impermeabilização. 
O  terreno deverá estar devidamente compactado e já ter sido executada todas as 
cintas de fundação e instalações que ficarão sob o piso da edificação. Essa laje 
será de concreto com fck de 12 MPa e espessura de 7,0 cm. 
Toda a supra estrutura dos banheiros será de concreto armado, seguindo 
rigorosamente as especificações do projeto estrutural elaborado pela Contratada e 
aprovado pela Fiscalização. 
 
 3.4 - Alvenaria 
As paredes previstas em planta deverão ser assentadas com argamassa de 
cimento, cal e areia, no traço 1: 2: 6, mantida a uniformidade de cor e textura da 
argamassa. Os tijolos serão bem cozidos, planos uniformes e resistentes, 
obedecendo NB-53 e EB-20; 
Antes do assentamento, o tijolo deve ser molhado para facilitar a aderência 
eliminando a camada de pó do tijolo, impedindo assim a absorção da água 
existente na argamassa pelo tijolo; 
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Toda alvenaria deverá estar aprumada, alinhada, nivelada e colocada em 
esquadro, com juntas verticais desalinhadas do tipo mata-junta para que a 
amarração seja perfeita. A espessura das juntas (verticais e horizontais), serão de 
1,5cm; 
Serão em tijolos cerâmicos, com 6 furos, nas dimensões 0,10m x 0,10m x 0,20m e 
deverão seguir os alinhamentos indicados no projeto de arquitetura. 
 
3.5 - Revestimento 
Após a completa pega da argamassa de assentamento das alvenarias, poderão 
ser iniciados os serviços de execução dos revestimentos, sendo observados o total 
embutimento de todas canalizações e dutos.  
Os revestimentos deverão ter parâmetros perfeitamente desempenados, 
alinhados, aprumados e nivelados, apresentando arestas vivas e perfeitas. 
Deverão ser feitos os testes nas redes de água e esgoto antes de serem iniciados 
os serviços de revestimentos. 
Antes de iniciar os serviços, todas as superfícies deverão ser limpas. 
Para garantir um perfeito desempeno, deverão ser utilizadas mestras, fixadas nas 
superfícies que receberão revestimentos. 
 
3.5.1 Chapisco 
Todas as superfícies revestidas serão previamente chapiscadas com argamassa 
de cimento e areia no traço 1:3 em volume; 
 
3.5.2 Emboço 
Todas as alvenarias serão emboçadas interna e externamente; 
O emboço de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as 
canalizações que por ela devam passar; 
Só poderá ser iniciada a sua aplicação após o término da cura do chapisco; 
Deverá ser adotado o traço de cimento, cal e areia de 1:2:4; 
O acabamento final será diferenciado em função do acabamento previsto para as  
superfícies; 
Para as superfícies pintadas o acabamento do emboço será camurçado. 
 
3.5.3 - Pintura Acrílica 
Após a cura total do emboço, deverá ser aplicado em todas superfícies  
internas(Tetos) e externas das edificações, de acordo com o indicado em planta, 
pintura acrílica com acabamento liso de fabricação das industrias Suvinil ou 
similar. 
As cores das tintas serão definidas posteriormente pela fiscalização da obra. 

� Deverá ser aplicado uma demão de impermeabilizante (selador) e 
posteriormente 3 demãos de tinta acrílica. Cada demão de tinta somente 
será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se 
observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas; 

� Deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de 
tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de 



32 
 

esquadrias e outras. Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção 
de superfícies e peças: 

� Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais; 
� Remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um 

removedor adequado, sempre que necessário. 
 
3.6- Pavimentação 
3.6.1 - Porcelanato 
Nos locais indicados em planta, serão colocados revestimentos em porcelanato 
com dimensões 40 x 40cm, linha GRANIT CINZA da marca ELIZABETH ou similar,  
acabamento fosco, assentado com CIMENTO ESPECIAL QUARTZOLIT ou 
similar, misturado de acordo com a indicação do fabricante; 
Deverá ser prevista a colocação de rodapé na altura de 5cm, com o mesmo 
material do piso em todas as áreas pavimentadas; 
Todo contra piso existente será retirado e executado um novo com cimento e areia 
no traço 1;3. 
3.7 – Instalação Elétrica   
Será executada para atender a alimentação de todos os pontos de utilização 
indicados no projeto; 
A alimentação dos pontos deverá ser executada diretamente no quadro de energia 
existente, sendo de responsabilidade da Contratada, embutir quando possível 
todos eletrodutos. 
Deverá ser instalado novos disjuntores para os circuitos acrescidos. 
Segue abaixo discriminação dos materiais que deverão ser utilizados: 
Disjuntores de proteção de fabricação SIEMENS ou Similar; 
Fios e Cabos PIRELLI, FICAP ou KARDOS; 
Eletrodutos e Conexões de PVC rígido preto APOLO ou TIGRE; 
Buchas e Arruelas de alumínio fundido WETZEL; 
Caixas de Passagem de ferro esmaltado APOLO ou Similar; 
Aterramento COPPER-WELD; 
Os trechos de eletrodutos enterrados em locais de tráfego de veículos serão 
protegidos por envelope de concreto; 
Todos os condutores, ou seja, fios e cabos deverão ser de cobre eletrolítico, com 
isolamento de 1 KV.  
 
3.8 – Esquadrias e Vidros 
 
3.8.1 - Esquadrias 
As janelas dos Sanitários serão do tipo Maxim Ar, em alumínio anodizado na cor 
natural, linha de fabricação n° 25;  
As portas serão em madeira prensada e= 3,0cm com pintura esmalte sintético 
sobre massa de regularização a óleo, com ferragens e fechaduras do tipo cilindro, 
para portas externas, de fabricação da La Fonte ou similar; 
Madeira: Cedro Aromático ou jatobá; 
Aduelas e alizares, maciços, em jatobá ou massaranduba, pintados com esmalte 
sintético; 
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3.8.2 – Vidros 
Serão utilizados nas janelas vidros de cristal translucido,  com espessura de 4mm. 
 
.8.3  – Luminárias 
 
Serão instaladas nos locais indicados em planta com as seguintes características:  
Luminária de sobrepor 2x32W, linha hermética LEVR 232G, formada por um corpo 
em chapa de aço, fosfatizada, acabamento em pintura eletrostática com tinta epóxi 
branca, marca LUMICENTER ou similar; 
Lâmpada fluorescente luz do dia de 32W, marca PHILIPS, GE, OSRAM ou similar; 
Reator eletromagnético de 2x32W, marca PHILIPS, INTRAL ou similar; 
 
3.9 – Disposições Gerais 
 
O prazo de execução da obra deverá ser de no máximo 60 dias corridos; 
A obra será realizada pelo regime de Empreitada por Preço Global, não sendo 
aceito, portanto, futuras reclamações quanto a possíveis diferenças encontradas 
na planilha de preços fornecidas, sendo de responsabilidade da Contratada 
durante a fase de licitação conferir todas as quantidades indicadas na planilha e 
caso constate qualquer diferença informar a comissão de licitação por escrito, para 
que possa ser analisado e alterado o seu valor caso necessário. 
A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza, e todo entulho deverá 
ser transportado para fora das instalações do IPEM - MG. 
 
 
________________________________________________ 
REYNALDO MONTEIRO DE REZENDE FILHO               
ENG° CIVIL – CREA 81-01678-2D - DIRAF/DIENG/EQPRO                                                                            
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ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL 
 

 
Contrato nº: 
Processo de Compras nº: 2331032/000025/2011. 
 
O INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS – 
IPEM/MG doravante denominado CONTRATANTE, CNPJ 17.322.264/0001-64, com sede na Rua 
Cristiano França Teixeira Guimarães, nº 80, Bairro CINCO - Contagem/MG, CEP 32.010-130, telefone de 
contato 31 3399 7100, neste ato representado por seu Diretor Geral, Tadeu José de Mendonça, CPF 
120.983.456-15 designado por ato do Exmo. Sr. Governador do Estado de Minas Gerais, publicado no 
Minas Gerais, de 06 de janeiro de 2005, bem como delegação de competência em nome do INMETRO, 
através das portarias 14, 15 e 16 publicada no D.O.U. de 24 de janeiro de 2005; e a Empresa ___________, 
doravante denominada CONTRATADA, CNPJ nº _________________, situada ______________, nº 
_____, Bairro _____________, _____________/MG, CEP ____________, telefone para contato nº 
______________,  neste ato representada pelo sr. ___________________, CPF nº __________, resolvem 
firmar o presente contrato para execução de obras de Construção e reforma de banheiros e vestiário, junto 
ao Posto de Aferição de Cronotacógrafo e cargas perigosas na sede CONTRATANTE, conforme 
especificado na Cláusula Primeira, em conformidade com o Processo Licitatório nº 2331032/0000XX/2011, 
SIPRO nº 0000027-2330-2011-2, Processo IPEM/SGI nº 06753/2011, Convite nº 001/2011, sob a regência 
da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais normas pertinentes, cada qual naquilo que couber e 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
Contratação de empresa especializada em execução de obras de Construção e reforma de banheiros e 
vestiários junto ao Posto de Aferição de Cronotacógrafo na sede do CONTRATANTE, de acordo com o 
Edital, este Contrato e seus anexos.  
* Construção de banheiros junto ao Posto de Aferição de Cronotacógrafo na sede do IPEM-MG. 
* Construção de banheiro e vestiário junto ao prédio Administrativo do Posto de Verificação de caminhões. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME, CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E DESCRIÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
 
São condições de execução do presente Contrato: 
 
A proponente vencedora não poderá executar qualquer serviço que não constem da planilha orçamentária 
constante no Anexo VII, salvo a critério do CONTRATANTE, poderá ser aditado com acréscimos ou 
diminuições de quaisquer quantidade de serviços, constantes de itens contratuais ou não, decorrentes de 
modificações no projeto ou outras modificações que se tornarem necessárias, tendo em vista a única e 
exclusiva conveniência do CONTRATANTE, mantidos sempre os preços unitários da proposta, bem como 
os limites estabelecidos em lei. 
 
I - O regime de execução será de empreitada por preço global. 
II – A CONTRATADA observará, na execução do objeto deste Contrato, os seguintes procedimentos: 
a) executará os serviços com diligência e perfeição técnica, em consonância com as normas técnicas 
aplicáveis; 
b) observará, fielmente, as especificações, plantas e detalhes, elaborados pelo CONTRATANTE, salvo por 
orientação expressa do CONTRATANTE, os quais a CONTRATADA declara conhecer integralmente e 
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que fazem parte do presente Instrumento contratual, como se neles estivessem transcritos, para todos os fins 
de direito; 
c) acatará todas as recomendações emanadas da Fiscalização de Obras do CONTRATANTE, com vistas ao 
bom andamento dos serviços e à segurança interna da área de trabalho, no prazo máximo de 48 (quarenta e 
oito) horas, reparando, incontinente, quaisquer erros, vícios ou defeitos, quando apontados, refazendo o que 
for necessário; 
d) providenciará, perante as autoridades competentes, a licença para a execução dos serviços, bem como a 
sua aprovação, depois de concluídos. 
III – Local de execução: na Sede do CONTRATANTE, situada na Rua Cristiano França Teixeira 
Guimarães, nº 80, Bairro CINCO - Contagem/MG, CEP 32.010-130, em até 45 (quarenta e cinco) dias a 
contar da data de recebimento da Nota de Empenho. 
IV – O CONTRATANTE rejeitará todos os serviços que estiverem em desacordo com as especificações 
constantes no Edital e no presente Contrato. 
V – O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência pela CONTRATADA, sem 
autorização por escrito do CONTRATANTE, sob pena de aplicação de sanção, inclusive rescisão. 
 

O trabalho consiste em: 
 

I - Estudo geral para conhecimento das premissas básicas do CONTRATANTE, para os seguintes 
serviços: Construção de banheiros junto ao Posto de Aferição de Cronotacógrafo na sede do IPEM-
MG, e construção de banheiro e vestiário junto ao prédio Administrativo do Posto de Verificação de 
caminhões, na Sede do CONTRATANTE; 
II - Levantamentos técnicos e coleta de dados necessários ao desenvolvimento dos serviços; 
III – Os serviços serão realizados de acordo com as especificações constante no Edital e neste Contrato; 
IV - Deverão ser observadas rigorosamente as normas e posturas públicas vigentes, estabelecidas pelos 
diversos órgãos competentes, notadamente aquelas relacionadas com o atendimento a deficientes físicos, 
segurança e prevenção de incêndio, meio ambiente, objetivando proporcionar ambientes de trabalho 
seguros, confortáveis e funcionais; 
V - Todos os materiais empregados nos serviços serão novos e de 1ª qualidade. A mão de obra será 
especializada e adequada à execução dos serviços, os quais obedecerão às normas ABNT e ofereçam 
garantia da qualidade para os serviços prestados; 
VI – Serão obedecidas todas as recomendações, com relação às sinalizações e segurança do trabalho, 
contidas na Norma Regulamentadora NR-18 e NR-10, aprovadas pela Portaria 3.214, de 08/06/78, do 
Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U. de 06/07/78; 
VII - Os serviços deverão ser executados de maneira que, causem o mínimo incômodo às propriedades 
limítrofes do terreno, onde serão executados os serviços; 
VIII - A fiscalização de obras do CONTRATANTE deverá sempre, ter acesso ao trabalho durante a 
execução dos serviços, e receber todas as facilidades para determinar se os materiais e mão de obra 
empregados estão de acordo com os projetos e especificações; 
IX - Qualquer funcionário da CONTRATADA, ou de qualquer subcontratada que, na opinião da 
fiscalização, não executar o seu trabalho, de maneira correta e adequada ou que seja desrespeitoso, 
temperamental, desordenando ou indesejável por outros motivos, deverá ser afastado imediatamente do 
canteiro de serviços, pela CONTRATADA; 
X – Para os produtos e materiais das marcas ou fabricantes mencionados nesta especificação, o 
CONTRATANTE admitirá o emprego de similares, desde que ouvida previamente a fiscalização: “A 
aceitação de produto similar fica sujeita a apresentação de laudo favorável por órgão competente (IPT – 
São Paulo), atendidas ainda, as exigências do critério de analogia e similaridade”; 
XI - Os serviços deverão ser garantidos, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos para as obras e de 01 (um) 
ano dos equipamentos eletrônicos, contados após a entrega dos serviços. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
Constituem obrigações das partes: 
 
I - Da CONTRATADA 
 

a) Efetuar a execução dos serviços dentro do prazo e nas condições estabelecidas no Edital e no 
presente Contrato. 

b) Seguir as orientações, bem como as especificações contidas no projeto básico; 
c) Manter, devidamente atualizada, durante toda a execução do Instrumento Contratual, as condições de 

habilitação e qualificação exigidas. 
d) Não executar qualquer alteração ou acréscimo nos serviços sem autorização escrita do 

CONTRATANTE. 
e) Responder diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na 
execução deste Contrato. 

f) Emitir nota fiscal – fatura de execução dos serviços, contendo a descrição dos serviços ora 
executados, valor total, com as informações dispostas claramente, de modo a facilitar a conferência, 
bem como deverá constar o número do processo de compras e número do empenho; 

g) Substituir às suas expensas, os serviços rejeitados pelo CONTRATANTE, quando considerados fora 
da especificação; 

h)  Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do Contrato; 

i) Serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o cumprimento de todas as exigências 
relacionadas com a perfeita execução dos serviços, tais como: materiais, equipamentos, mão de obra, 
obrigações sociais, pagamento das taxas e emolumentos Municipais, Estaduais e Federais, confecção das 
placas exigidas pelos órgãos fiscalizadores do Estado de Minas Gerais e registro da obra no CREA – 
MG; 
j) A CONTRATADA deverá providenciar instalações adequadas, para depósito de materiais, e 

operação de equipamentos necessários à execução dos serviços; 
k) A CONTRATADA deverá, durante todo tempo, supervisionar adequadamente a mão de obra e 

providenciar os equipamentos necessários para execução dos serviços até a sua conclusão, dentro do 
prazo requerido neste Instrumento; 

l) Todo o pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar 
satisfatoriamente, os serviços que lhes forem atribuídos; 

m) Serão de responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e segurança de todos os materiais e 
equipamentos utilizados na obra; 

n) A CONTRATADA deverá fornecer equipamentos dos tipos, tamanhos e quantidades que venham a 
ser necessários para executar, adequadamente os serviços. Todos os equipamentos usados deverão 
atender às exigências dos trabalhos e produzir, produtos e serviços, com qualidade e quantidade 
satisfatórias aos mesmos.  A fiscalização de obras poderá ordenar a remoção e/ou a substituição, de 
qualquer equipamento que não atenda a necessidade da obra; 

o) A CONTRATADA deverá manter no canteiro de serviços, um "Diário de Obras" em 2 vias, onde 
será anotado, todo o memorial de execução dos serviços; 

p) Todos os funcionários da CONTRATADA portarão obrigatoriamente, crachá de identificação, 
constando nome completo, número da carteira de Identidade, atividade profissional e fotografia 3x4 
recente e uso de uniformes fornecidos pelo construtor; 

q) Caberá a CONTRATADA estudar e analisar detalhadamente todos os projetos fornecidos pelo 
CONTRATANTE, sugerir melhorias, assumindo também completa responsabilidade pela qualidade 
e funcionamento dos mesmos. Ao término da obra a CONTRATADA atualizará os desenhos 
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fornecidos pelo CONTRATANTE, em função das alterações ocorridas no desenvolvimento dos 
trabalhos; 

r) Elaborar o cronograma físico-financeiro da obra; 
s) Responder pela direção, supervisão, capacitação e administração da mão de obra necessária à 

execução dos serviços contratados, arcando com todas as incidências fiscais, vale-transporte, 
uniformes, despesas de remuneração, encargos trabalhistas, plano de saúde, previdência social e 
seguro contra acidentes de trabalho, relativamente ao seu pessoal, bem como quaisquer adicionais 
que sejam ou venham a ser devidos, sendo, para todos os efeitos legais, a única e exclusiva 
empregadora; 

t) Isentar o CONTRATANTE da responsabilidade sobre todas e quaisquer reivindicações, queixas, 
representações e ações judiciais de qualquer natureza, referentes aos serviços, à mão de obra e ao 
ferramental, cujo fornecimento compete à CONTRATADA, bem como sobre reclamações de 
empregados e/ou fornecedores; 

u) Responsabilizar-se pela guarda e pela conservação dos materiais e equipamentos eventualmente 
fornecidos pelo CONTRATANTE, desde o momento de sua entrega; 

v) Zelar pela integridade, pela segurança e pelo asseio do local onde serão executados os serviços; 
w) Responder pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infrações a disposições do Contrato, de leis, 

de regulamentos ou de posturas vigentes; 
x) Comprovar, perante a Fiscalização do CONTRATANTE, independentemente de solicitação e com a 

frequência necessária, o pagamento, em dia, das remunerações e benefícios devidos aos seus 
empregados engajados nos serviços contratados; 

 
II - Do CONTRATANTE 
 

a) comunicar imediatamente à CONTRATADA as irregularidades manifestadas na execução dos 
serviços, que deverá informar, após, o CONTRATANTE as providências que adotar; 
b) promover o recebimento do objeto contratado dentro dos prazos fixados; 
c) assegurar ao pessoal da CONTRATADA o livre acesso às instalações para a plena execução dos 
serviços; 
d) efetuar o pagamento no devido prazo fixado na Cláusula Quinta deste Contrato; 
e) Receber e aprovar os serviços executados pela CONTRATADA, desde que em conformidade com as 
exigências especificadas, sendo de responsabilidade dos servidores: João Feliciano Campos Moreira, 
Gilmar de Souza Coelho e Rogério dos Santos Bastos. 
f) Fornecimento do projeto básico; 
g) Acompanhar e supervisionar a entrega dos serviços contratados, visando o atendimento das normas, 

especificações e instruções estabelecidas no Edital, neste Contrato e na legislação em vigor. 
h) Aplicar as penalidades previstas nas leis que regem a matéria, e, especificamente este Contrato; 
i) Recebida a carta de conclusão da obra enviada pela CONTRATADA, a comissão responsável pelos 

serviços do CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias, juntamente com os técnicos da 
CONTRATADA, para realizar os testes e verificações, bem como outros procedimentos que achar 
necessários, emitindo então o Termo de Recebimento Provisório; 

j) Caso seja constatada alguma falha esta deverá ser sanada pela CONTRATADA no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, sob pena de incidir as penalidades contratuais. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS PENALIDADES 
 
O não cumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato dará ensejo à aplicação das penalidades 
previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, assegurada à ampla defesa e obedecidos os seguintes 
critérios, constantes do Decreto Estadual nº 44.431/06: 
I – DA ADVERTÊNCIA: 
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O atraso ou o descumprimento da obrigação assumida permitirá a aplicação de advertência, que será 
aplicada sempre por escrito; 
II – DAS MULTAS: 
As multas serão graduadas, em cada caso, pelo CONTRATANTE, de acordo com a gravidade da infração, 
observados os seguintes limites: 
a) multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, sobre o valor do 
fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico dos fornecimentos não 
cumpridos; 
b) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento ou serviço não realizado, no caso de atraso 
superior a 30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem impróprio ao 
uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 
III – DEMAIS SANÇÕES: 
a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Pública Estadual, por prazo definido no art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01 e no art. 25, do Decreto 
Estadual nº 44.431/06; 
b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
Pública Estadual pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto no inciso 
II do artigo 33 do Decreto Estadual nº 44.431/2006, e; 
c) todas as demais sanções previstas no capítulo IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações introduzidas pela Lei nº 
8.883/94 e pelo Decreto Estadual nº 44.431/06. 
§ 1º – O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II, será cobrado pela via administrativa, descontada, 
preferencialmente, dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE à CONTRATADA, ou cobrado 
judicialmente; 
§ 2º – As penalidades de advertência e/ou multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de 
controle, pelo CONTRATANTE. 
§ 3º – A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções restritivas de direito, 
constantes deste Contrato. 
§ 4º - A critério do CONTRATANTE, poderão ser suspensas às penalidades, no todo ou em parte, quando o 
atraso na entrega do serviço for devidamente justificado pela CONTRATADA e aceito pelo 
CONTRATANTE, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações 
assumidas. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE. 
 
Os preços, formas de pagamento e reajustes são os seguintes: 
I – O valor total da presente contratação é de R$ _____________ (____________________________). 
II – O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI/MG, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a data de aceitação dos serviços, pelo CONTRATANTE, 
acompanhada de nota fiscal-fatura, comprovante da entrega dos serviços prestados. O pagamento será 
efetuado a crédito do beneficiário, em um dos bancos credenciados pelo Estado (Banco do Brasil, Bradesco, 
Banco Itaú e Banco Mercantil do Brasil). 
a) Em caso de irregularidade na emissão da nota fiscal-fatura, o prazo de pagamento será contado a partir 

da regularização da mesma; o pagamento somente será realizado mediante a efetiva execução dos 
serviços adquiridos, nas condições especificadas neste Instrumento convocatório, comprovado por meio 
de atestado de inspeção a ser expedido pelos fiscais acima relacionados do CONTRATANTE; 

b) O pagamento não será efetuado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação por parte 
da CONTRATADA, sem que isto gere direito a alteração de preços, correção monetária, compensação 
financeira ou paralisação da prestação do serviço. 



40 
 

III – Os preços pactuados neste Instrumento, não serão reajustados em hipótese nenhuma. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A despesa decorrente deste Contrato correrá pela dotação orçamentária: 
2331.19.665.192.1286.0001.4490.51.03. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O presente Contrato tem a vigência de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO VÍCIO  
 
O CONTRATANTE aplicará a Lei Federal n° 8.078/90, que dispõe sobre a proteção do consumidor, 
especialmente o art. 18, parágrafo 1°, inciso I, II e III e parágrafo 2°, no tocante a quaisquer vícios 
referentes à prestação do serviço contratado. 
I – Em conformidade com o § 2º do art. 18 da Lei Federal 8.078/90, fica convencionado entre as partes o 
prazo de 10 (dez) dias para correção de qualquer vício decorrente do presente Contrato. 
II – Findo o prazo convencionado no inciso anterior, é facultado ao CONTRATANTE a aplicação de 
quaisquer dos dispositivos elencados no art. 18 da Lei Federal 8.078/90. 
 
CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
 
A fiscalização dos serviços a serem executados será exercida pelos servidores João Feliciano Campos 
Moreira, Gilmar de Souza Coelho e Rogério dos Santos Bastos do CONTRATANTE, observados os 
art. 67, 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93. Ao referido setor competirá zelar pela perfeita execução 
do pactuado, em conformidade com o previsto na proposta da CONTRATADA. Em caso de eventual 
irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do Contrato, o agente fiscalizador dará ciência 
à CONTRATADA do sucedido, fazendo-o por escrito, assim como das providências exigidas pelo 
CONTRATANTE para sanar a falha ou defeito apontado. Todo e qualquer dano decorrente da inexecução, 
parcial ou total do Contrato, ainda que imposto a terceiros, será de única e exclusiva responsabilidade da 
CONTRATADA. 
I – A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA 
por quaisquer irregularidades, inexecuções ou desconformidades havidas na execução do ajuste, aí incluídas 
imperfeições de natureza técnica ou aqueles provenientes de vício redibitório, como tal definido pela Lei 
Civil. 
II – O CONTRATANTE reserva-se no direito de rejeitar, no todo ou em parte, os materiais ora adquiridos, 
caso os mesmos afastem-se das especificações do Edital, seus Anexos e da proposta da CONTRATADA. 
 
Caberá aos fiscais do CONTRATANTE: 
 

o Recusar a utilização de profissional cuja habilitação ou experiência profissional julgar inadequada 
ou cujo rendimento e/ou qualidade de trabalho considere não satisfatório; 

o Exigir a complementação, reparação ou nova execução dos serviços recusados por execução 
inadequada e sem boa técnica, ou nos quais tenham sido empregados materiais de qualidade inferior 
e/ou diferentes dos especificados, exigidos nos serviços contratados; 

o Determinar, quando necessária, a prioridade de execução dos serviços e controle das condições 
dessa execução. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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A alteração do presente Instrumento deverá obedecer aos preceitos constantes do art. 65, incisos I e II da 
Lei nº 8.666/93. 
I – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões, em relação ao objeto do Contrato, até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor inicial 
atualizado do Contrato, ressalvadas as condições relativas às supressões, que poderão exceder esse limite, 
de acordo com o disposto no inciso II, § 2º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93. 
II - Por se tratar de obra de preço global, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA conferir e, 
caso de acordo, aceitar as quantidades estabelecidas na planilha de preços modelo fornecido, não sendo 
aceitas futuras reclamações, durante o desenvolvimento da obra, de possíveis diferenças encontradas. Sendo 
assim, as medições para fins de pagamentos serão em percentuais, até o fechamento do valor global 
contratado.  
III - Será de responsabilidade da CONTRATADA, durante a fase de licitação, conferir todas as 
quantidades indicadas na planilha e, caso constate qualquer diferença, informar à Comissão Especial de 
licitação, por escrito, para que possa ser analisado e alterado o seu valor, caso procedente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
 
O presente Instrumento poderá ser rescindido sem prejuízo de perdas e danos para o CONTRATANTE, nas 
seguintes hipóteses: 
I – por acordo entre as partes; 
II – por ato unilateral do CONTRATANTE, independentemente de justo motivo e sem que lhe caiba 
qualquer sanção, desde que o faça por escrito; 
III – no caso de descumprimento de qualquer Cláusula ou condição deste Contrato, além das demais 
circunstâncias previstas nos art. 77, 78, 79 e 80 da Lei Federal nº 8.666/93, mediante Instrumento formal e 
por escrito, oportunidade em que a inadimplente responderá por perdas e danos, ressalvados os casos 
fortuitos ou de força maiores devidamente caracterizados e comprovados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 
 
A CONTRATADA não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, o presente Contrato, salvo com 
autorização prévia e por escrito do CONTRATANTE. 
§ 1º - A CONTRATADA não poderá ceder ou dar em garantia, a qualquer título, no todo ou em parte, os 
créditos de qualquer natureza, decorrentes ou oriundos do presente Contrato, salvo com autorização prévia e 
por escrito do CONTRATANTE. 
§ 2º - Constará, obrigatoriamente, da autorização prévia, que o CONTRATANTE poderá opor, ao 
cessionário dos créditos, as exceções que lhe competirem, mencionando-se, expressamente, que os 
pagamentos ao cessionário estarão condicionados ao preenchimento, pelo cedente, de todas as suas 
obrigações contratuais. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Das disposições Gerais: 
 
I – A mera tolerância não implicará perdão, renúncia, novação ou alteração do pactuado. Qualquer 
tolerância por parte do CONTRATANTE, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela 
CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou 
perdão, permanecendo em pleno vigor todas as Cláusulas deste Contrato e podendo o CONTRATANTE 
exigir o seu cumprimento a qualquer tempo. 
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II – Este Contrato não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre o 
CONTRATANTE e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas 
para a execução dos serviços. A CONTRATADA é a única responsável por todas as obrigações e encargos 
decorrentes das relações de trabalho com seus profissionais ou contratados, previstas na legislação pátria 
vigente, seja trabalhista, previdenciária, social de qualquer outra natureza. 
III – O CONTRATANTE poderá exigir a qualquer momento a apresentação dos seguintes documentos, e 
outros que se fizerem necessários, sob pena de reter o valor correspondente aos pagamentos devidos até a 
regularização das obrigações pendentes: 
a) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da 
CONTRATADA, compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão quanto a Dívida Ativa, 
Certidão Negativa junto ao INSS e FGTS, ou outras equivalentes na forma da lei, expedidas em cada esfera 
de Governo pelo Órgão competente. 
IV – As partes se comprometem a manter o total sigilo no tocante às informações adquiridas durante a 
vigência do presente Instrumento. 
V – As partes contratantes não responderão pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou de força maior, 
na forma do Art. 393 e seu parágrafo único, do Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO 
 
O extrato do presente Contrato será publicado no “Minas Gerais”, Órgão Oficial do Estado, por conta do 
CONTRATANTE, no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 61 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
 
As partes elegem o Foro da Comarca de Contagem/MG para dirimir quaisquer questões decorrentes da 
execução ou interpretação deste Contrato. 
 
E, por estarem justas e acordadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo que também o assinam. 
 
Contagem (MG), ___ de ________de 2011. 
 
CONTRATANTE: IPEM/MG CONTRATADA:  

Tadeu José de Mendonça 
Diretor Geral do IPEM/MG 

 
Representante Legal 

 
Testemunhas: 
 
______________________     ______________________ 
Nome / CPF:       Nome / CPF:  
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ANPÊNDICE I PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 
 

   

             MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO            

  

              INSTITUTO NACIONAL DE 
METROLOGIA E QUALIDADE 
INDUSTRIAL           

  
              Divisão de Engenharia / 
Equipe de Obras e Projetos           

              

  SERVIÇOS: IPEM MG - EXECUÇÃO DE BANHEIROS Elaborado por: Eng°Reynaldo 

  PLANILHA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS Data: 22-mar-11 

ITEM  DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO 
UNITÁRIO 

PREÇO PARCIAL PREÇO TOTAL 

  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES         0,00 
1.1 Administração Técnica Mês 2,00  0,00  

1.2 Mobilização e instalação do canteiro de obras un 1,00   0,00   

1.3 Demolição de alvenaria m³ 0,25   0,00   

              

2 MOVIMENTO DE TERRA         0,00 

2.1 
Escavação das sapatas e  cintamento, 
inclusive bota fora. 

m³ 6,00   0,00   

              

3 ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES         0,00 

3.1 
Sapatas para fundação dos pilares(concreto 
+ formas + armação) 

m³ 1,92   0,00   

3.2 
Cintas das edificações(concreto + formas + 
armação) 

m³ 2,50   0,00   

3.3 Laje de cobertura, pilares e vigas  m³ 5,80   0,00   

              

4 IMPERMEABILIZAÇÃO         0,00 

4.1 
Impermeabilização com manta asfáltica 
Torodin ou similar, e= 4mm, inclusive 
regularização 

m² 49,00   0,00   
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4.2 
Camada de proteção mecânica com 
argamassa 

m² 49,00   0,00   

              

5 PAREDES DIVISÓRIAS         0,00 
5.1 Alvenaria a c/ tijolo cerâmico  m² 83,00   0,00   

5.2 
Divisória de granito cinza andorinhado 
Sanitário, incluído ferragens de fixação. 

m² 20,00   0,00   

              

6 REVESTIMENTO         0,00 
6.1 Chapisco + Emboço   m² 166,00   0,00   

6.2 
Azulejo 1ª 15x15 cm fixado argamassa 
colante, rejunatamento com cimento branco. 

m² 
97,00 

  0,00   

6.3 
Pintura externa acrílica com emassamento, 
paredes externas e tetos 

m² 
84,00 

  0,00   

              

7 PISO E PAVIMENTAÇÃO         0,00 

7.1 
Laje de impermeabilização das edificações 
de apoio e calçadas e= 7cm 

m³ 3,50   0,00   

7.2 
Piso em porcelanato, inclusive contra piso e 
rodapé com h=5cm m² 30,00   

0,00 
  

              

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS         0,00 

8.1 
Ponto de luz no teto, incluído fiação, 
eletroduto e caixas.   Pt 5,00   

0,00 
  

8.2 
Ponto de tomada na parede 300 Watts cada, 
incluído fiação e eletroduto. Pt 3,00   

0,00 
  

8.3 
Ponto de interruptor simples, incluído fiação, 
eletroduto, caixa e espelho.. Pt 3,00   

0,00 
  

8.4 
Interligação aos quadros de distribuição 
existente Un 2,00   

0,00 
  

8.5 
Luminária 2x32W do tipo calha, com lâmpada 
fluorescente, completa 

Un 5,00   0,00   

              
9 INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA         0,00 
9.1 Instalações Hidráulicas           

9.1.1 
Pontos de água fria dos banheiros, incluído 
tubulação e conexões 

Pt 12,00   0,00   

9.1.2 
Interligação da rede existente com a nova 
instalação 

un 1,00   0,00   
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9.2 Instalações Sanitárias           
9.2.1 Ponto de esgoto dos banheiros Pt 12,00   0,00   

9.2.2 Ralo sifonado 150x150mm Un 4,00   0,00   

9.2.3 Interligação a rede de esgoto  existente. Un 1,00   0,00   

              

10.1.1 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS         0,00 
10.1.0 Louças Sanitárias           

10.1.1 
Bacia Sanitária com caixa acoplada - Marca 
Celite ou Similar 

Un 3,00   0,00   

10.1.2 
Lavatório de embutir - Marca Celite ou 
similar, inclusive sifão, válvulas, torneira de 
pressão e etc. 

Un 6,00   0,00   

10.1.3 
Bancada de Granito cinza andorinha, 
inclusive frontispício. 

m² 2,20   0,00   

10.1.4 
Mictório de aço inox com 0,70m de 
comprimento, inclusive registro. 

Un 1,00   0,00   

              

10.2 Metais e acessórios           
11.2.1 Registro gaveta cromado Ø 25mm Un 4,00   0,00   

              

11 ESQUADRIAS          0,00 

11.1 
Porta 0,70 x 2,10m, inclusive ferragens, 
aduela de 15 cm, alisar e pintura  

Un 3,00   0,00   

11.2 
Porta 0,60x1,80 dos sanitários, inclusive 
pintura  

Un 6,00   0,00   

11.3 
Dobradiça em latão cromado 3x3”, com 
anéis, portas dos sanitários 

Un 12,00    

11.4 Janelas de Alumínio, inclusive ferragens m² 2,50   0,00   

11.5 Peitoril de granito - 20xVarx2cm m 5,00   0,00   
              

13 VIDROS         0,00 
13.1 Vidro Transparente= 4mm m² 2,50   0,00   

              

     SUBTOTAL          0,00 
     LDI - 25%  0,00 
   TOTAL  0,00 
 


