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OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARÁ EVENTUAL CONTRÀTAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÁO DAS PEÇÁS TÉCNICAS E
GRÁTICA§ NECESSÁRIAS E INDISPENS.ÁVUS À EXECUÇÃO DE OBRAS

PÚBLICÂS COM TIPOLOGIAS E COMPLEXIDADES VARIADAS E OUTRA§
ATI\4DADES CORRX,LATAS, }OR UNIDADES DE MEDIDÀS (M, M', M', KVA),
CONFORME ESPECIFICAÇOBS TÉCXTCES, UNIDÀDES E QUANTIDADES,
CONSTÂNTES DO ANEXO I - PROJETO BÁ§ICO, DEFtr\IDÂS E CLASSINCÀDA§
COMO SERVIÇOS COMUNS DE ENGENIIÁRIA, CONFORME ESTABELECE O

ART. f DO DECRETO No 7.892 DE 23 DE JANEIRO DE 2013, DEMATS NORJVIAS E

REGULAMENTO ATINtrNTES A MATÍJRIA.

O APRESENTAÇÂO PARA CREDENCIAMENTO DOS LICITANTES:

281101202$ às 09h (nove horas)

r ABERTURÁ DÂ SESSÃO OFICIALDACONCORRÊNCIÁ PÚNICA:

28110/2020 às 09h e lSrlin (novç horas e quinze niinutos)

r LOCÀL PARA REALIZAÇÀO DA CONCORRÊNCTA PÚSLTCA:

Rua Tupiniquins, N'490, Bairo Melo, Montes ClarosÀ4C.

r COORDENÀI}OR DO PROCESSO - PRESIDENTE DA COM§SÀO:
MaÍres Teixeira Nascimento

. CONSULTAS AO EDITÀL e ESCLAR.ECIMENTO§: na sala de licitações das 09h (novc

horar) às l3h (treze hortss), de seguuda à soxta-Í'eira, na Rua Trrpiniquills, N" 490, Itairo Melo, Monles

ClarosiMG, no e.mail: lici&caoíã)cimams'ms.gol'.b.r o site wu'tr'.cimams.tngêoLbl

\§§

v

oi



,|Í,,,àÀ
,+oc. nof!\l?6\-

CIMAM

1.1 MunicÍplos consorciadr,s âo O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTITINAiITÁRTO DA ÁN,BN NATUTTRA DA SUDENE - CIMAMSI AGUAS

VERMELHAS. ALVORADA DE MINAS, ANGELÂNDIA; BERIZAL, BOCAIUVA,
BOTI,A,íIRIM, BRASILIA DE MINAS, BUENÓPOLIS, BUR]TIZEIRO. CAMPO AZL'L,

CAPITÃO ENÉAS, CATUTI, CLARO DOS POÇÔES, CÔNEGO MÂRINHO, CORAÇÀO DE

JESUS, CRISTÁLI4 CHAPADA GAUCHÂ, CURRÂL DE DENTRO, DIAMANTINÀ"
ENCENHEIRO NAVARRO, ESPINOSA, FRANCISCO DUMONT. FRANCISCO SÁ.

T.RUTA DE LEITE, GAMELEIRAS, GLAUCILÀNDh, GRÀO

MOCOL,GUARÁCIAMÀ,IBIAI,IBIRÁCATU. ICARÁÍ DE MINAS, INDAIABIRA,
]TACAMts]RA, ITACARAMBI, JAIBA, JANAUBA. JÀNUÁRH, JAPO'NVAR, JEQUITAI'
JOAQUIM FELÍCTO, JOSENÓPOLÍS, JWENÍLIA, LAGOA DOS PÂTOS. LASSANCE.
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PREÂMBULO

O Consórclo Intermunicipel MultiflnallÍário de Árcr Mincira da Sudcrtc - CIMAMS,

inscrito no CNPJ sob o no 21.505.692/0001-08, tonra público, para conhecirncnto dos

interessados, que às 09h (nove horas) do dia 28 de outubro de 2O20, na sede adminisüztiva,

§itrtada na Rua Tupiniquins, nç 490, Baino Melo, na cídade de Montes ClarosllVÍG, será realizada

a sessão para recebiruenlo e abertur a dos envelopes contendo a Documentação de Habilitaçãol

Docunrentação Técnica e Proposta Comercial para a Concon€lcia Púbtica por Regish de Prcço

no o212o20. do tipo MELIIOR TÉCNC^ E PREÇO. atravês do Sisto[ra de Regisho de Preços

(§RP), üsando à formalização de Ata de Regisfo de Preços (ÂRP)' objotivando o REGISTRO

DE PREÇOS PARA À EVENTIJAL REGÍSTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL

CONTRÂTAÇÀO DE EMPRESA ESPEC]ALIZADA NA ELABORÂÇÀO DAS PEÇAS

TÉcNrcAs E cRÁFlcAS NECES§ÁRIÂs E TNDIsPENSÁvEIS À ExECUÇÀo DE oBRAs

PÚBLICÁS CoM TIPOLOCIAS E COMPLEXDADES VARIÂDÀS E OUTRAS

ATIVIDADES CORRELÀTAS, POR I.INIDADES DE MEDIDAS (M, M', M3, KVÂ),

CONFORME ESPECIFICÂÇÕES TÉCNICAS, UNIDADES E QUANTIDADES'
CONSTANTES DO ANEXO I . PROJETO BÁSICO, DEFINIDAS E CLASSIFICADAS

COMO SERI'IÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, CONFORME ESTABELECE O ART. 7O

DO DECRETO N' 7.892 DE 23 DE JANEIRO DE 2013. DEMAI§ NORMAS E

REGULAMSNTO ATINENTES A MATÉRIA, que rtger-se.5 pelas disposições da Lei Fcdeml

n" 8.666/93, ée 2l fi6193, e suas alterações e, ainda. pelo estabelecido no presentÊ Edital e seus

anexo§,

A rtalização deste procedimento pelo Corsórcio se dará nos termos do § i', doart. 112, da Lej

Fe<teml n" 8.666/1993, com redaçào incluÍda pcla Lei Fedeml n' I 1.107/2005.

Os úabalhos serão conduzidos pelo Sr. Aliss<x Ralael Santos Alves, designado Presidente da

Cornissão Permanente de Licitaçào, e peta Eqtripe de Apoio. dosignados através de Portar.ia

própria anexada aos âutos do procedimento.
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LONTRÂ, LUISLÂNDIA, MAMONAS, MANGÁ. MATIA§ CARDOSO, MATO VERDq
MIRABELA, MIRAVÂNIA, MONTALVÂNIA, MONTE, AzuL, MONTES CLAROS,
MONTEzuMA, NINHEIRÀ NOVA PORTEIRINHA, NOVOR]ZONTE. OLHOS D'ÁGUA.
PAI}RE CARVALHO, PATIS, PEDRAS DE MÀR]A DA CRUZ, PINTOPOLIS, PIRÂ?ORA,
PONTO CHIQUE, PORTERINHA, RIACHO DOS MACHADOS, RIO PARDO DE MINAS,
RTJBELITÀ, SABNÓPOLIS, SÀLINAS, SANTA CRUZ DE SAL]NAS, SANTA FÉ DE
MINAS, SANTO ANTONIO DO R-ETIRO. SÂO FRANCISCO, SÂO JOÀO DA LAGOA.
sÃo JoÃo DA poNrE, sÀo roÀo nas urssôr.s, sÂo JoÃo Do PACUI, sÃo JoÃo
oo pnn-tÍso, sÃo RoMÀo, sERRq rAroBErRÂs. unaÍ, unucutA, vAR
GRANDE DO RIO PARDO, VARZEA DA PALMA, VAJTZELANDIA E VERDELAND
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3 DOóRGÃOGERENCIADOR

3.1 Consórcio Intermunicipal Multilinatitário da Área Mineira da Sudene - CIMAMS é

o órgão gercnciador responsàvsl pela condução do conjurÍo de procedime os do celtaÍne pâra

registro ds prcços e geretrciamento da Ata de Registto de Preços dele decorrente. O CIMAMS
será o responsável pelos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços

decon'ente desta liciação.

4 DAADESÃOÀara»snEGNTRODEPREÇos
4.1 A Ata de Registro de Preços, durante sua validade. podeÍá §er utilizada por quatquer órgâd

ou ertidade da adrriLristraçâo publica que não tpr:ha participado do certame licitatorio, mêdiânte

anuôncia do órgão gercnciador, desde que devidarrreúte iusliflrcada a vanlageür e rcspeitadas, no

que couber, as condições e as Íegras estâbelecidas na Lei n' 8.666, de 1993 e no Decreto nn

7.892, de1013.

4.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata dc Reglstro de Prc.ços, observadas ôs condições

nela estabelecidas. optsÍ pela âceitâção ou não do fomecimento, desde que este forneciuento úo
pÍejudiqu€ as obrigações antetioÍmente assumidas com o órgão gerenciador e órgàos

participantes.

4,3 As aquisições ou conü?táções adicionais a que se refere estc item nào poderào exoeder, por

\N§
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^D 2 DOS RECÍJ'RSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA DE§PESA

2,1 As despesas financciras deconeníes do presente lrojeto Básico correrão por
dotações oryamentárias especificas, de cada MUNICIPTO PÂRTfCIP^N1E à
recursos consignados as suas respeotivas fontes. projetos atividades e elementos de despesas

r<xpectivas, por ocasião da fornralizaçáo de notas de empeúos e contatos decomentes, na estritâ
observáncia a (s) Ordem (s) de Autoriz"ação (s) de Servigos (s)..

2.2 Conforme o art. 7, § 2qdo Decretu Federal n" 7.89212013, m liciÍação pera registro de
preços não é necessário indicrr a dotação orçamentárir' qüe somente será cxigida para a
formalizaçâo do contrâto ou outro inetrumenÍo ltábil,

?.3 A despesa para a corlr?tapào dos serviços oriufldos do registro de preços de que utta o
objeto desta licilação está esúnada no valor de R$ 89'790.722'00 (Oitenta e nove milhõcs,
sotecetltos e noventa mil, setecents e vlnte e dois reâls)
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órgão ou entidâde, â cem por cento dos quântilâtivos dos itens do instrumento convocatór
registrados na ata de registro de preços para o órgâo gerenciador e órgãos participantes.

{
4.4 As adesões à ata de registro de preços são I in:itadas, na totalidade, ao quírrtup ,P45t-!
quantifativo de cada item rcgistado na ata de reÍlistro de pÍegos paÍa o órgào goÍÊnci f7..,Oei- i
órgãos paíicipântes, independenlemcnte do número
ever:tualmente adErirem.

de órgàos não particrpa ntes

§ DASCONDIÇÕESPÁR'APARTICIPAÇÃO

5.I Somcnte poderão participar da prcseúe licitaçâo, empresâs legalmente estâbelêcidas no

País, cujo ramo ds atividade sej* cormpatível, serlelhante o perÍinente ao objcto desta licitaçâo e
que estcja previsto, sejâ no Estaüto ou ContÍato Social em vigor, e, que possua no nrínin:o,
patrimônio liqrrido ou Capital Social mininro (quando constitujdas a menos de um ano) igual ou
superior ao corespondentes a I,5% (um e meio por oenüo) do valor total estiinado para a

cventual oonbatação, nos tennos dos parágraÊos 2'c 3", do art. 31, da Lei Fedecal 8.ó66D3, e,

que aÍendam a todas as co.udiçôes de habilitaçâo exigidas no presente Edital e os constalttes no

ANEXO I - PROJETO BÀSICO, e aínda, que Eão estejam cumpÍindo pena de suspensão ou quc

nâo tenham sido declaradas ir:idôneas poÍ quâisqucl órgâos da esfcra Fedelal. Estadual, e/ou

Municipal-

5.1.1 A €mpÍesa inteÍessada em paÍicipar podeÉ enviar sua pÍoposta ou encaminhar a Inesrn:r

por meio d€ seu represçDtânte legai, desde que âtcnda ao horârio de aberturâ;

5. 1.2 Qualquel manillestaçâo em relação a presente licitação fica condicionada à apresenlação de

documento de credenciamento, identificação c instrumento público e/ou particular de

procuração, csto últilno, com flrma rcconhecida, e, úrda, cópia autenticada do conhato social,

em se trâtândo de dirigente, socio, proprictário ou assemelhado da empresa. Esta docrunentação

que comprova a legitimidade do representante deverá ser apresentada fora do invóiucro na sessâo

de aberh:ra;

5.1,3 A não apresentação ou incorrcção do docttmento de que tÍatâ o subilem aÚerior não

implicará na inabilitação da licitante, mas irnpedirá o representante de se manifestar e responder

pela mesn:a no ccÍlame;

5.1.4 Podcrá estaÍ presonte mais de um lcprescnlante autorizado de cada licitartte, porcm apel)â§

um único partioipará e nranifestará durant€ a realizaçào dos habaltps;

CIMAM
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4.5 Ao órgão não parl icipante quc aderir à ata compelem os atos relativos à cobrança do
cunrprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação,
observada a ampla defesa e o conüaditóÍio, de eveutuaís petralidadcs decorÍertcs do
descumprimerto de cláusulas contrahrais, em rclaçâo as suas próprias contratâções! inÍbrmando
as oconências ao ôrgâo gerenciador,

4.6 Após a outorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deveÉ efelivar a

contrataÇão so[citada em ate 90 (novctta) dias, observado o prazo de validade da Àta de
Registro de Preços.

4.7 Caberá ao órgâo gereneiadol autorizar, excepciolal e justiÍicadamente. a prorrogaçào do
prazo para e[elívação da contrahção. respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada
pelo órgào não palticipante.
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5.1.5 Não seú admitjda a participação de um mesmo repÍesentante para mais de ulna

facultada à Comissão ou autoridadE suporior, cm qualquer fase da licitação, a promoçâo
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de diligências dostimda a esclarecer ou compl€mentar a inslrução do processo, vedada a inclusào
posterior de documentos ou infonnação qus deveria coÍstar originalmente da prnposta.

5.3 Tendo em vista que, é pratogativa do Poder Público, na condição de conratante, a escolha
da paúicipaçâo, ou não, do ernpresas çonstituídas sob a forma de çousorrio. bem como o
parcelamento em lotes, ccm as devidas justiÍicativas, conforme se depreende da literslidâde do
texto da Lei Federal n" 8.666193. art. 3J e ainda o entcndimento do Acórdão TCU n" 1316/201
que atribui à Âdministração à prêm)gativa de admissão rle consórcios em licitaçôes por ela
pmmovidas, decidiu-se o Consórcio Intermunicipal MultiÍinalitário da Árer Mincira da
Sudene - CIMAMS, qtel :aFica proüido a participação de cmpresas yeatidas sob a lormt
de conxótcio, uma vez que, se loflia lapossível e invidvel teeüicamerrlc o porcelanenm do
objcu ent iíers elaa lotas, pois os ilens de sewiços, estes definidas por aaidades de medidts,
são dqendeates uma dlrs oulras e g e se agrupam u formar um único projeto, aprevnlaado
ao Jiaol, um único memsrial dxcritivo e orÇameüto ltlünilhado e consolidado". O objeto é
corutituido de serviços remuneradog por "unidades de medidas", auferidas pela composição dos
úlculos da Tabela de Encargos §oclais - SINÀPI/CAIXA, corcomitante corn a aplicação da
Lei n" 4.95O-N66 (Remuneraçâo do Exercicio ProfissionaliCONFEA-CREA-CÀU etc...), cujos
padrõqs de desenrpenho e qualidade estào objetivamette definidos por meio de especificações
usuais do nrercado. A cornposição de custos dc cada item de serviçofunidade de medida, foi
auferida tambérE observados a tjpologiâ de cada projeto, obtendo ao t'inal o valor de mão de
obra do profissional/hora, por unidade de medida/item. assim, comproyândo-se a wantajosidade
do sua utilização, qual sobrepôem larga vantagenr oconômica lace aos preços aloançados no
comercio local. Urn dos problemas mais cornuns nas diversas manifestações patológicas
encontrf,das enr okas, é a intedcrência entre os projeios. Esta interÊÉncia é proveriente de
irrompatibilidade s dos projstôs de uma construção, cnue os diversos sistemas conslrutivos
envolvidos, devido prineipalmente ao distancia[rento e falta de comunicação êntÍe os
pÍoÍissionais que d€senvolvenr caÃa peça tocnica. em conformidade com sua especialidade. A
compatibilização é competência tanto de Engenheims quanto de Arquitetos- Muitas vezes, o
prcprietário contrata úriâs ernpresâs diferentes para desenvolveÍ os prcjetos de aquitetura e

eígeúaria" ficando a nrcsma sem compatibilização. Assim, durante a execução, muitas
diíiculdades que podem interfcrir na eÍiciência da Obrt, corno configuraçõcs de dcsenho c
arquivos sem padronização, rnetodologias diferentes aplicadas pelos diversos profissiorais
envolvidos, e outÍos itcrs qüe compromctem a uuicidade do projeto. Outro agravante é que as

peças te,cnicas, úo dependentes urla das outras e que se agrupam a formar um único projeto, de

forma intrinsecamefift interligâdos. apresertando ao final, unr único rnemorial descritivo e

oÍçamênüo planilhado e cotsolidado, tornando impossível s inviável tecnicamente o
parcelamento do objeto em itens e/ou lotes, pois os itens de serviços, foram definidos por
unidades de med'idas, nas rncnores lrações equivaloltcs. Os comproÍíetimentos vâo desde a
qualidade, incompatibilidade até os pÍazos distintos de elaboração que cooprcmetem o
desenvolvinredo, A prtferência por "empresas nâo consorciadas" de sen'iços se faz para que

haja a garantia da unifonnidade, padronização e da cornpatibilidade entre os itsns de seÍviços
(unidadcs de medidas) a serem regisu"das. Decidiu-ss pclo não parcelamento. e exige-se dos
proponenres interessatios, que êstejâm âptos e estrutuÍados a prestar os serviços da pÍesente

ticiução de forma isolad4 tendo coÍno cmbâsamenío priucipal o constante no pelo Decreto rf 7.
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Arl 8". O órgão gerenciador poderà dividir a quantidade tatal do item em lotcs, qu Ic

téatica e econonricaneúe vici.vel, para possíbilito uaior competitivitkde. o
quanlidade míninru, o pt'azo e o local de e lrega ou de prestuião dos,çér'l,iços.

§ lo No coso de serviços, a divisãa se darú en,fuução da uniiocle de nredida adotada
aferição dos produtos e re,çultados, e será obsenada a denwula especyica de cada
ou entidatle participdnle do cerlarne.

§ 2" Na sitxação previstu no § 1", devcrá ser evitada a co trat,oção, em uu mestno ótgão
oa efltidtde, de mais de uma empresa para a execução de um arcsyo serviço, em urna
mesna localidade, ,r!.r_q.-gsseg!!tg! I resrransabili.lüde co lrutual e o princípio dd
padrorrizúcão.

5-4 Não serão admitidas nesta licitação as participagões de pessoas jurídicas enquadradas em
quâisquer das hipórescs a scguir elencadas:

5.4.1 Que se eflcofltrerm sob fâlêúcia, ooncordâta, concul§o de credores. dissolução, liquidação c
recuperação judicial, cuio plano de recuperação não teúa sido aprovado pelo podel judiciárir-r
competente;

5.4.2 Estrangeiras que neo funciouenl no País;

5.4.3 Que nâo tenham ramo de advidâde pertinente, semelhante elou coÍnpativel ao objeto desÍa

licitação, qual deveÍá estar inscrito no Estatuto, Contrato Social e/ou Contratô Consolidado;

5.4.4 Que dentre seus dirigentes, sócios, rcsponsáv€is técnicos ou legais, dentrc suas equipcs
técrricas. assim como eventruis subcontratâdos figurem ocupantes de cargo ou emprego rü
Administração Direta ou lndireta do Consórcio Irtennunicipal Multifinalitário da Árca
Mineira da Sudene - CIMAMS:

5.4.5 Que por quàisquer orotivos, lenham sido declaradas inidôneas pela Adnrlnistração Pübtica
Dir€tâ ou Indireta de qualquer esl'era do poder Público. desde que o Ato tenha sido publicado na

IÍnprcnsa OÍicial. pelc órgão que a praticou, e, caso participe do processo licitatório, estaú
sujeira âs penalidades preüstas no aÍ. 97, panigrafo único da Lei Federal n' 8.6óó193. E,
também aquelas inscritas no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspersas - CEIS/CGU
(ki Federal n" 12.846i2013) e ao SisÍema de Cadastranrenlo Unificatlo de Fornecedores -
SICAF:

5.4.ó Empresa que possua em seus quadros, sócios, diretores, acionista conr poder de mando,
cotista, rcsponsáveis legais ou tecnicos, membros de couselho técnico, consultivo, deliberativo
ou admiristrativo, comuns aos quadros de ouía etnpresa que esteja pârtioipando desta licitaçào;

5.4.7 A (s) Microemprcsa (s) ou Empresa (s) de Pequeno (s) Ports (s) que se encontre cm
algurnas rlas situações previsms pelo §4'e incisos do zu{, 3" da Lei Complementar rr" 123/2006.

5,5 Não rcdeni se beneficiar do hatamento jurídico diferenciado prcvisto pela Lei
ConiptemenÍar l?312006, especificarnente o regime de qtte tnta o axt. 12 do rresmo diploma
Iegal, a pessoa juridica:

a:) De cuio capital panicipe outra pessoa jurídioa;

b) Que seja filial, sucursal, agência ou representaçâo, no Pais, de pessoa jurídiczr com sede no
exterior;
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g) De cujo capital paÍticipe pessoa fisica qre seja inscrita como enrpresário. ou seja. sócia de
outÍa empresa que receba tmtanlenl,o jurídico difererrcjado nos termos desta Le'i
Complemenlar, desde que a rcceita brura glohal ult-apasse o lünite de que lrafa o inciso II
do caput artigo 3" da Lei Compleme ntar 123/2006;

d) Cujo titular ou sócio participe com mais de i0% (.dez pol cento) do capital de outra
enrprcsa não beneficiada pela Lei Complementar 123/2006, desde que a receita bnrta
global ulttapasse o limite de que 1ralâ o lI do caput do artigo 3" da mesma leil

e) Cujo sócio ou titular seja, administrador ou cquiparado de outr pessoa juridica
lucrativos, desdc que a rsccita bruta global ultrapasse o limite de que fl'ata o
caput do artigo 3o da Lei Complementar 123/2006, transcrito abaixo;

Cônstihrída sob â forma de cooperativas, salvo a.s de consuno;

Que paticipe do capital de outra pessoa jurídioa;

Que exerça atividade de banco comercial, de iovestimentos e de desenvolvimento. de
econômica, de sociedadc de crédito, financiamento e invostimento ou dc crédiro
imobiliário. de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliários e câmbio, de
emprcsa de arrendamcnto merca»til, de segums pÍiwdos e de capitalização ou de
previdêncir conrplementari

i) Resultante ôu remanescente de cisão ou qualqr.rer outra forma de desmembramerÍo de
psssoajuridica qu€ t€nha ocorÍrdo em um dos 5 (ci:rco) anos-caleDdário anteriores;

j) Cotutituída sob a lonna de sociedade por ações.

5.6 DO.§ DSCLARECIMENTOS

5.6.1 Os pedidos de esclarecimentos, decorrcntes de d(rvidas nâ interpÍêtasâô deste Edital c seus
Ânexos e as infornrações adicionais que se fizcrem nccessárjas à elaboração d,s proposas,
retêrentes ao processo licitatôrio. deverâo ser enviados a Comissão de Lícitação, até 03 (tês)
dias úteís anterioÍes à data fixada para abortrna desta CONCORRÊNCIA, nranifestando-$e
PREPERENCIALMENTE por E-mail licitacao(Dcímarns.rrt.gov.br.br. ao transmitir o e-mail. o
rnesmo deveÍá infonnar a Cornissão clc Licitação para não tomar sem çfeito, pclo telefone: (38)
3221-0841 ou (38) 9 9910-3832, nos seguintes lrorários: das 08:00 às l2:00hs (hodriQ
local),dercndo o licitante rnencionar o número da "CONCORRÊNCIA", o ano e o nÍrmçro do
pnlc€sso licitatório autorizado.

5.6.2 As respostas às consultas sobre o Edital, bem como, as inficnnações que se tomarem
necessárias durante o periodo de elaboraçào das propostas, ou qualquer modiÍicação introduzida
âo Edital no mesmo periodo, serão encaminhadas em fornra de Adendos ou Nota^s de
Esclarec.imento às iirmas que le úam adquirido o EditaL.

5.6.3 No caso de cmissão de Ádendo Modificador, docurnento expedido pela Administra$o da
Conhztante. que contenha infotrnaçâo que irnplique eur aiteraçáo na fonnulaçào das propostas,
scrá publicado Aviso de Prorrogação da Sessào de Abertura do praz-o original para a entrega dos
Documentos de tlabilitação e da Proposta de PÍeços que sora restituido.

5.6.4 No caso de Notas de Esclareoimento, docunrEnto emitido pela AdministÍação da
Contrttantc, que contenJra infornração que não cause alteração na formulação daq propostas, o
prazo inioialrlenlo informado seni maniido.
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5.6,5 Caso a CPL julgue necessário, podeni lazer sonsultas técnicas à LICITANTE, seurpre
feilas por escrito. As respostas só setão recebidas também por escrito, desde que não impliquem
em modificàção de preços ou qu.rlque, outr,r alteração ila proposta.

5.6.6 A não arguição dc dúvidas por parte dos LICITANTES implicati na làctla adnrissão dc
que os elementos contidos lo Edital e seus ançxos forzm considerados suficicntes mla\C

'A5.Lí

.-rrrV!, \,YI

6 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

6.1 Qualquel cidadão é parle legíÍirra para i
retificaçôes, por irregularidade na aplicação da

rt'.*§fu;

t

o

mpugnar o presente Edital, bem
lei, devendo prolocolar o pedido

exprcssamente, com todos os dados de ide.ntifrclÇão-.e quatiÍicaçào necessários ao CIMAMS. siro
a Rua Tupiniquins, N'490, Bair:o Mcio, Moutes ClarosÂ{G ,serrdo direcionada ao Presiderrte da
Comissão <le Licitação. até o guintô dia útil que anteceder a data fixada pam a abertura dos
invólucros de Habilitaçã0. confonne previsto no § l" do arligo 4l da Lci no 86(16191.

6.1.1 O licilante poderá ainda encatninlur a petição via eulereço çlehôruco:
I i c i tacaofa)ui mams. mg. sov.br s gtrdo que o documento deverá ser assinado, digitalizado e com a

qualiícação necessária, inclusive com telefone e eÍldereço eletrônico para a resposta da
comtssao

6.2 Decsiná do direito de impugnar os leÍrnôs deste Edital. perante a Administaçâo, a
LICIIANTE que 0ãa o fizer atê o segundo dia irtil que antccedeÍ a abeffura dos cnvelopes de
habilitaçào e venha a apontar falhas ou irregularidades quc o viciou. hipótese ern que ta]
coutmicação rúo teú efeito de recuno, confonne pÍevisto no paágalo 2o. do anigo 41, cla Lei
rr'. 8.666i93;

6.3 A impugnação .[eita tompeslivanrcnte pela licitante rúo a irnpedirá de paíicipar do
plocesso licitatório aÉ o trânsito ern julgado da decisào a ela pertrnenE.

6.4 Se procedente e acolhida à petição, os vícios do Edital serão sanados e rova data será
designada para a roalização do certame.

6.4.1 Na hipótese de a iurpugnação ser tqeitada, ficarào tnantidas as condições originalmente
previstas neste edital.

6.5 Quenr impedir perturbar ou fraudar, asscguÍado o contraditório c a anrpla defesa, a

realização de qualquer ato do procedimsnto licitatório, incorrerá eln pelra de detenção de 06
(sei.s) meses a 02 (dois) anos e multa. nos termos do artigo 93 da Lei 8666i93.

6.6 Os casos omi"ssos da presentc CONCORnÊNCh, scrào soluciouados pclo(a) Presidentc

de Conrissão.

7 DOCREDENCIAMENTO

7.1 Antes do início da sessão, cada eÍnpresâ licitante poderá credcnciar apcnas um
,§pÍescltanle e o mesmo podeú repÍesefltaÍ apeniÉi uma cmpre-sa, o qual dcverá idcntificar-so
junto ao Presidente da Couissâo de Licitrção, exibindo a respectiva cédula de identidade ou

documento equivalente, contprolando pot meio de irtstrumento próprio, para a pÉtica dos atos

inçrentes ao ceÍtâme, c<lm 6nna do signatário recoúecida ont cartóÍio:

?.2 Se a empresa se fizer tepresentar por procurador. faz-se necesúrio o ctedenciamentô
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através de outorga por inshulncnto público ou paÍliculal'(com oópia). neste últinro caso, com
íinna reconhecida em sartório. acornpanhado do Estâtuto ou Contrato Social da empresa e,/ou
ContÍâto Consolidado (com cópia),e, ambos com mençào expressâ de que lhe confere arnplos
podercs para a prática dç todos os atos pertinentos ao Der{ame, inclusive. inlçrpor ÍgÇurso§

administrativos, bem como desistência «los mesmos;

8 DA§ CONDrÇóES llf, PARTTCTPAÇÃO DÀS MTCROEMPRESAS (ME) E
EMPRESA§ DE PEQUENO PORTE (f,PP)

8.I As Microempresas (ME) c Enrpresas de Pequeno Porte (EPP) que optârtol por usufruir d.os

beneficios concedidos pela Lei Cornplementar Federal f 123/2006, em especial em seu a,t. 3i.
Deveâo aprEsenlâÍ llo Ato do Credenciarrento:

4 REQUERIMENTO assinarlo por reprcsentânte/sócio da empresa, solicitando valer-se do
tratanrento diferenciado concedido à (s) Microempresa (s) - ME (s) e Empresa (si de

Pequeno Porte- EPP (s). nos temros da Lei Complementar no 12312A06:

b) CERTIDÃO §]MPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, SEdE dA LICITÁNTE.
devidanrente atuâlizada, que colnprove a condiçào de Micmempresa (ME) e/ou Empresa
de Pequeno Porte (EPP) na fonna do art. 8" da Instrução Normativa u" 103/2007 do
Departarnento Nacional de Rcgistro do Corrércio - DNRC: (Emitida rros últimos 60
(sessenh dias).

8.2 A falsidade de declaraçào prestada oirjetivando os bcncficios da Lei Complementar nn

l»/2A06, caraclerizara. orimo de que trata o ar|. 299 do código Penal, selr prejuizo do
ofiguâdralncnto em outr'âs figuras penais e das sanções previstas ncste edital e no Anexo I
(Projeto Básico).

8.3 A NÃO apresentaçâo do REQUERIMENTO e/ou CERTIDÃO citada tos sLrbitels

anteriores. pela licitante, no nromento do credenciamento, acalTetaú a preclusão automática
desse direito nas demais fases do processo licitatório, nào podendo ser invocado posteÍiorÍnente.

9 DO R.ECEBIMENTO E DÀ ABERTURA DO§ ENVELOPES

9. I O recebirnento e a abeíura doc envelopes contendo ôs DOCUMENTOS DE

cl^^A^^ â,

^D

^t

a]lq I
^

§ c

7.2.1 As cópiâs simples poderão ser âprcsentâdâs crn cópias acompanhados dos originais. para
uutetrticagão em sassão,

'1.3 Em caso de sócio proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa propo[ente, este
deverá aprcscnur úpia do respectivo Estatuto ou Contrato Social no qual estejam expÍessos seüs
poderes pâÍâ exercer direitos e assumir obrigaçôes em decorrência de tal investidura;

7 .4 Cada credenciado podeú reprcsentaÍ ap€nas uma empÍesa licitante;

7.5 Os docurnentos que crtdenciam o represen&nte deverão ser entregues sepandamente dos
envelopes dç númcros 0l . 02 e 03;

7 ,6 À falta ou Íncorreção dos documcntos msncionados nos itens 7 .2 e 7.3, nào implicará a
exclusão da empresa em partrcipar do ceÍame, mas impediÉ o repl€senlante de manifesÍar-se
das detnais fases do procedimeflto licitatório, cnquanto não suprida a tà1ta ou sarada o
incon'eçào. na fase do oredeuciamento;

N



HÂBIL]TAÇÃO. PROPOSTA TÉCNICA e â :PROPOSTA DE PREÇôS serão realizadas ern
Âto Público, dirigida pelo Presideute de Comissão da sessâo, ern confonnidade com este Edital e
sgus Anexos-

9.2 Dcclarada abefia à scssâo pclo(a) Presidentc dc Comissão dc Licilação. as finnas licitautcs.
atavés ds seu Íeprcsetrtante legal ou procu"dor constituido. devidamsme credenciado pol
procuração pública ou particular, este último com firnra reconhccida cm cartório, dcverâo
clÍrcgaÍ 8 documentação € proposlâs respcctivâs ern eurelopcs distillos. devcndo os mcsmos
estarem encadermdos ( da fonna como decidir o licitante ) preenchida datilogrrfada ou
impressa por pÍocesso eleÍrônico, scm emendas, râsurâs ou entrclinhas, lacrados, rubricados,
distintos e nâo trâÍlspaÍcDlês.

9.3 O Envelope 01, contendo os Docunrentos de Habiliaçâo dewrá eshr expÍesso, em seu
extcdor as seguintcs informaçôcs:

9.4 O envelope da "Proposta Técnica" deveni ser exprcsso, etn seu extenor as seguintes
infonnaçõcs:
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ENVELOPE OI . DOCUMENTOS DE HABILITÂÇÀO

PROCESSO LICITATÓRIO N.O 28/2020

coNCoRRÊNCrA PÚBLTCA POR REGTSTRO DE PREÇOS N.. 02i2020

OBJDTO: RECISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAT CONTRATAÇÀO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS E CRÁFICAS NECESSÁRIAS
E TNDTSPENSÁVEIS A EXECUÇÃO DE OBRÁS pÚBLtCÀS COM TIPOLOCTA§ Ê

COMPLEXIDADE§ VARIADAS E OUTRAS ATIVIDADES CORRELATAS. POR I.JN]DADES
DE MEDIDAS (M, MZ, MT, KVA),

SESSÀO DE ABER.TURA:28IIOI2O2O ÀS 09:15 HORÁS

RAZÂO SOCIAL DA LICIT,ANTE

CNPJ/MF N'.

PROCESSO LICITATÓRIO N." 282020

CONCORRÉNCh PÚBLICA POR REGISTRO DE PREÇOS N.' O2l2020

OBJETO: RECISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
I]§PECIALIZADA NA ELABORAÇAO DAS PEÇA§ TECNICAS E GRAITICAS NECESSÂRIAS
E INDISPENSÁVÊIS À EXECUÇÃO DE OBRÂS PÚBLICAS COM T]POLOGIAS E
COMPI.,EXDADE§ VARIÁDAS E OITTRA§ ATIVTDADES CORRELATAS, POR TJNIDADE§
DE MEDIDÂS (M, M"M},KVA).

SESSÃO DE ABERTURAI2ÜrcNO2O ,{§ 09;I5 HORÀS

ENVELOPE 02 - PROPOSTA TÉCNICA

N\§ v



RAZAO SOCIAL DA LICITANTE
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9.5 O errvelope da "Proposta dc Preços" dcverá ter', em expÍesso, em seu cxtcrior, as seguintes
infomrações:

9.6 Iniciatnrente. serâ aberto o Envolopc 0l - Doournentos de Habilitaçã0. após. o Envelope 2 -

Proposta Tecnica, e, por último o Envelope 3 - Proposa de Prcços.

9.? As citântcs dcvcrão aprescnlar os docunrenlos cslrilametlle necessários, evilando
duplicidade e inclusão de documentos supérfluos ou díspensár'eis.

9.8 Os documentos aprescntados pelas licitantes nos docurncntos de habilitaçã0. propostÍr
lêcnica c tüt proposta de prcços, quaudo rodigidos cm lírgua eshangeira. so tcrâo ralidado
quando acompanhados da respectivn tradução realiza«la For tradutor juraruentado ou
consularizado.

9.9 Os docunrentos exigidos dcverão estar com prít7-o vigcntc e podcrão ser a;rresentados em
cópias acompanhados dos originais, cópias autenticadas cnr caúório ou dccorrentcs dc
publicaç&s em órgào da Impr ensa OÍ'rcial, perfeitamente legiveis, sob pena de

INABILITAÇÃO.

TÍl DA HABILITAÇÃO (ENVET.OPE I)

l0.l Â comissão dc licitaçâo procederá âo cxâms da docurnentação de habilitaçâo dos

LIC[TÂN'I'E§. O Presidente da CPL verificará o eventual descumprimento das condições do
participação, cspeciahrente quânto à existência de sançào quc impeça a panicipação no ccrtame

ou â futun contrâtação, mediante a cohsulta aos seguintes cadasnos:

t0,l,l. §ICAF;

cr^ A^

PROCESSO LICITÀTÔRIO N ." 28DO2O

coNcoRRÊNcrA pÚBLrcA poR REGTSTRo DE pREÇos N." 02/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARÁ EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPÊChLTZÂDA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIAS
E TNDI.SPENSÁVEIS À EXECUÇÀO DE OBRAS PÚBLrcAS COM TIPOLOC]AS L,

COMPLEXIDÀDES VARIÂDÂS E OUTR^S ATIVIDIIDES CORRELÀTAS. POR TINIDADES
DE MEDIDAS (M, M,' Mr, KVA).

SES§ÂO DEABERTURA: 28IIOI2O2O AS O9:I5 HOITAS

ENVELOPE O] . PROPOSTA DE PREÇOS

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

CNPJA4FN".
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10,1.2 Cadastro Nacioual de Empresas Iuitlôneas e Suspersas
Controladoria-Geral da União @);
,10.1.3 Cadastro Nacional de Condenaçôes Cíveis por Àtos de lmprob
mantido pelo Conselll: Nacional
(wwrv.cni. ius.brluuprr:biúdc adrn/consultar_requcrido.php).

CEIS. rrantido pela

idade Admitti
dc stI

r.u.,"s21L
10.1.4 Lista de Inidôneos, mantida pe)o Tribunal de Contas da União - TCU;

10.1.5 A consulh aos cadastros será realiznda em nome da empresa LICITÀNTE e o

^t
seu sócio majoritário, por força do aÍigo 12 da Lei f 8.429, de 1992, que prer,ê, dentre as

sançôes inrpostas ao responúvel pela prática de ato de inrprobidade adrninistrativa, a proibição
de cortralar com o Poder Público, irrclusive por intennédio de pessoa jurídicâ da qual seja socio
majoritário"

10. I .6 Constatada a existencia dc sançâo, o Prcsidente da CPL reputaÍá o LICITANTE
inabilitado, por lala de condrçâo de panicipação.

10.2 O Presidente da CPL. enÍào, consu'llará o Sistema de Cadastro Unificado de Fomecedores

- SICÀF, em relação à habilitrção jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista.

10.3 TarnMm podeÉo ser consultados os sítios oficiais cmissores dc certidôes, especialmente
qulrndo o LICITANTE esteja com alguma docuorcntação vencida junto ao SICAF,

t 0.4. Os LICITÁI\ÍTES deverão apresentar toda a documentação exigida, corcemente à

habilitação jurídica, econômica, regularidades fiscais e trabalhistrs, independentemente de estar

cadasradas no SICA-F.

10.5 Para fins do habilitação ao cprtamc. às omprcsas devsrão, sob pena de INABILITAÇÀO
apresental no Envelope n". 0l as seguintes documentaçôes, em plena validade:

a) Alvará de Localização e Funcionamento, em validadel

b) Declaração dc Anuôncia da Licitante.

c) Declaração de Suporvoniência de Fato impeditivo. quanto à habilitaçâo, nos telmos do
parágrafo 2". art. 32, da Lei Federal no 8.666193, e informaçIo se está ou nào, em estado de
inidoneidade perante quaisquer órgâos públicos:

d) Declamçâo de Curnprimeno às Nomras Relativas ao Trabalho do Manor, conforme

disposto no incíso XXXIII do art. 7" da CoÍLstituiçâo Federal, nos leÍmos dâ Lei no 9.854

d,e 27/1089:.

e) Declam$o de Enquadramenlo no regime de tratamento difercnciado a (s) Microenrpresas -
ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP. Fiua dispensada a apresetrtação desla, quando

aprcsentada na làsc de crcdcnciamento.

10.5.1. Para fins de FIABILITAÇÃO ÍURÍDICA. exigir-sc-á das licitantes os seguiotes

documcntos (arI. 28 da Lei Feiteral 8.666i93):

a) Cédula (s) de idenüdade (s) e CIPF do (s) representante (s) legal (is);

b) Registro comercial rn caso de empresâ indiüdual;

c) Ato constilutivo, eslatuto ou contràto social e suas alteraçõcs (crn vigor) ou contrato socia.l

consolidado, devidamente registrâdo, em se tratando <le sociedades comerciais, e, no caso

de sociedades por ações, alérn dos Estratutos Sociais, deverão ser aprcsenlados os

biÂ
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docurnentos de eleiçào de seus administradorest

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de soci
dirctoria em exer cício;

edades civis, acompanhada de

e) Decrcto de autonzação, crn sc hatando de enrpresa ou sociedadc estrangeira cnr
t-uncionanrenÍo no Pais, e ato de regisÍro ou autorização para furcionanrento expedido pelo
órgão conrpetente, quando a ativídade assim o exigir.

10.5.2 Para Íins de RECULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA, exigir-se-á das licilantes os
seguintes documentos: (âÍt. 29 da Lei Federat 8"666/91 / Lei n' 12.440, de 201 1)

a) Prova de InscriÇâo no Câdas(o Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/I\íF);

b) Prr:va de lnscriçâo no CadasEo de Contribuiltes Esladual ou Municipal, se houver relativo
ao domicílio ou sede da licitante ;

ç) Prova de regularidade para com a Fezenda Federal. rnediante a aprcsentzção da Certidão de
Déhitos telativos a Cráditos Tribularios Federais e à Dívida Ativa da União (com base na
Iortaria Conjunta RFBIPGFN n' 1.751, de O2110/2014\, podendo ser retirada através dos
sites: www.receita.fazenda-gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov-br;

d) Prova de regr.rlaridade para com a Fazcnda Municipal, medaante a aprêseataÇào da Certidão
Negativa de Dábitos Municipais, inclusive quanto à Divida Ativa do Municipio da scde da
licitante, com validade na data de apresentação da proposta;

e) CeniÍicado de Regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Ternpo de Serviço (FGTS),
delnonstralrdo sihração rcguiaÍ no cunpÍinlento dos encargos sociais com validade rra data
de aprcscntação da propo6@. onde podeni ser retilada no site: www.caixa.gov.br;

D Cenidão Negativa de Débitos Trzbalhistas (CNDT), nos termos do TÍtulo VII-A da

Consolidação das Leis do Trabalho, apmvada pelo Decreto-Lei no 5.452. de l'de maio de
1943:

10.5.2.1 Para efeitos de regularidades fiscais e trabalhístas serão adrnitidas. a compror"ação
trarnbêm por meio "certidão positiva com ofeito dE nogatrva, drsde que comprovada no corpo do
documento a legislação aplicável.

10.5.2.2 fu Micmenrpresas (l"l[,) c Ernpresas de Pequeno Porte (EPP) deverâo apresentar toda
â documentâção exigida para eÍ'eito de comprovação de regularidade fiscal. mesmo que estâ

apresente alguma restrição (Lei Complement ar n" 123106. aü.43^ § 1).

10.5.2.3 Havendo algulnâ resüição na comprovação da rcgularidade fiscal, será assegurado o
prâ7"o de 5 (cinco) dias úteis, cujo tcnno inicial corrcsponderá ao momento em que o proponente

for declalado o vencedor do certânle, prorrogável por igual peÍíodo. â critério da adn.rinistraçào
pútrlica, para a regularização tla dtrcunrentação, pâgamento ou paroelamento do debito e emissào

de eventuais certidões ncgativas ou posifivas eom efeito de certidÉo negaliva. (Redação dada pela
Lei Complementar n" 147, de 2014)

10.5.3 Para fins de QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRÁ exigir-se-á das

l.icitantes os seguintes documeutos (art. 3l da Lei Feder:rí 8.666/91):

a) Cenidão Negativa de Reoupcração Judicial e Exkajudicial ou Falência - Lci tt" Il.l0l/05,
expedida pelo distribuidor, sede da licitante;

a.1) Caso a Licitante sstejâ em recupeÍaÇão jud'icial devera apresgntar plano de recuperação
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aprovâdo pelo Podêr Judiciário para psrticipar da licitâção.

b) Certidâo Simplificada da Junta Comercial do Respectivo Estado, expediü nos últimos 60
(sessenta) diâs, câso úãô conste a validade.

c) Prova de regisno e ou inscrição no Sistema de Cadrstramento Unificado de
Fornecedores -SICAF, elü valjdade, confoÍÍne disposto no §3" do aíigo 8" tla IN
SLTI/MPOC n' 2, de 20101

d) Balanco oatrimonial e demonstracões contábeis do último cxercício social, já exigíveis
e apresentados na iornra da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balaaços
provisórios. a saber:

I Sociedadcs Empresariais em Gerai: rtgistrado ou autenticado na Jullta Comerrial da
sede ou do domicílio do LICITANTE, acompanhado de cópia do temro de abertura e
de encerrarnento do Livro Diário do qual foi extrai<lo (art. 5", § 2", do Decrcto-Lei ne

486, de 03 de nrarço de 1 969);

II Soc.iedades empresárias. espeoificanrente no caso de socredades anônimas regidas
pela Lei nq 6.404, 15 de dezembro de 1976: registriado ou autentioado na Jurta
Cornercial da scde ou domicilio do LlCITANTE e publicado ern Diário Oficial e ern
jomal de grantle circrulagão (afi. 289. caput e § 5* da rnesma Lei);

lü Sociedades Simples: registrado no Registro Ciül das Pessoas Juríciicas do local de
sua sede; caso a sociedads simples adote um dos tipos de sociedadc emprcsár.ia
deverâ sujeitar-se às normas fixadas para as sociedades enrpresariais, inclus.ive
quanto ao registro na Junür Comercial;

e) Para efeitos desta licítaçào, soúo âindâ r,erificados se a(s) Licitante(s), possui(ern)
Parimônio Líquido rnínirno (quando cousLituídas a mais do um ano) e/ou Capital Social
nrínirno (quando constituídas a meru)s de um ano) igual ou superior ao colrespondent€s a

1,5% (unr e meio por cento) do valor total estimado pam a eventual oontratação, rtos
teroros dos parágratbs 2" e 3o, do art. 3l , da I*i Federal 8.666/93.

f) Cornprovação da boa siluação financeira da empresa mediante obtenção de cálculos dç
índices coutábeis, Liquidez Gcral (ILG), Solvência Geral (ISG) e Liquidez CorÍenÍe (lLC),
superiores a t (um). obtidos pela aplicaçào das seguinles fómrr:las:

Ativo Circulante (AC) + Realizável a Longo Prazo (RLP)
ILG=----------- ------:-----------;

Passivo Circulante (PC) + Exigivel a l-ongo Prazo (ELP)

Ativo Total {AT)
lsG

Passivo Circulatte (PC) + Exigivcl a l.orrgo Prazo (ELP)

Ativo Cúculante (AC)

Passivo Circulante {PC)

I
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g) Além, dos índices de liquidez exigidos, tambérn seÉ verificado pelo Presidente da CPL,
iudependente do subitenr anterior o a(endimeoto no que tauge a sihração financeta da
crnpresa através do lndice iie Endividametto Geral (IEG). que devení ser igual ou menoÍ
que 0,50 (meio inteiro). obtido pela aplicação da .seguinte fórmula:

^a

o

Passivo Circulante (PC) + Exigíve I a Lorrgo Prazo (ELP)
IEG=

Ativo Total (AT)

h) Nota Explicativu. O Indice de Endiüdamento Geral (IED) mede a proporção doa ativos
totais da empresa financiada por credores. Tais índices se tornam necesúrio a firn de
avaljar o risco da empresa cm facc as rcgociações dos tinanciamenlos dos ativos conr os
câpitâis de terceiros. Desta fonna poderetnos constâter s9 â emprcsa possui cordições
financeiras à execução do Contrato, objcto desta Licitação.

i) As LicitanÍes consignadas no rcgime de tributação com base na Lei 9.24911995 e que
integram a Escrituração Conúbil Digital - ECD, conforme dispôe a lnstrução Normativa
RFB N' 1420, de 19 dc dezembro de 2013, atualizada pels Instruçào Normahva RFB N."

1594. de 0l de dezernb,ro de 2015 e o Sisterns Público de Escrituração Digital - SPED,
deverâo apresentar:

I Recibo de Enfl'ega de Liwo Digital;

II Termo de AbeÍtura e Encerramentô do Livro (arquivo digital) aprescntado;

Iü tsalanço Patrimonial e Dcnronslrâções dos Resultados do ExeÍcicio extraídos do
Liwo Digital;

j) A Escrituraçâo Contábil Digital- ECD, comprccnde a vcnão digiul dos seguintes livros:

I Lino diário e seus auxil.iares, se houver:

Il Liwo razào e seus auxiliares, se houver;

lII Livro Balancetes Diáriosl

Malanços e Ficbas de lançamentos cornprobatórios dos assêntâmentos neles

tÍanscritos.

k) As exigências constant€s nos subitens "i" e "j", nào afaslaur a obrigatoriedadc da licianle
de apresentar o Balanço Patrimonial e Demon§raçôes Contábeis, devidamente registrâdos
e no prâzo da Lej, observado ainda o disposto no ArÍ. L186, inciso II, tlo Código Civil
Brasileim.

l) Serão cotrsideÍados aceitos corno na forma da lei o balanço patrimonial c dernonstraçôes

contábeis assim apresentados:

I Sociededes rcgidas pela Lci a" ó404n6 (Socicdrde Anônima)

o Publicados ern Diátio Oficial;

r Publicados em jornel de grande circulação; reglstrados na Junta Conrercial da

sede ou dornicílio da Licitante; ou A
\.^-t- V/
§\\'\- \

Folir n

o

"%à,n,.*!$y?*
, rt.,'12{r iL.*,',



CIÀAAAA
<:ÊNrtÓflcLl] r a^r r,:tlÁáu N rqr PAL avlrj r r r F rtrlÃr. J ÍÂlt r

Ár+!,r\ /\41r.tE ) lt/\ (Jr1 strrJEF'!j
Rua 'l-trplnlqutnli Nã 4?o - E âIrrô !.aêlo

Môflte$ Clrrros - MG . ÇEP: 3S4O1-O71
CNPJr 21,5OS.e9?/§oo-l -.Oa

^l

a

o Por fotocópiâ âuterúicada ou rÊgisrrâdâ na Jultâ Comercial da sedc ou domicilio
da licitante .

II Socicdadcs por cotÂ de responsabilidade limiÍada (LTDA]

r Por fotoçópia dos Tcrrnos de Abcrtura e de Encerramenlo do Livro Diário,
deüdamente autelticado ou registrado na Junta Comercial da sede ou
clomicil io da liçitanto ou em outro órgão equivalente.

rn) Tais documentos terão que obedecer aos requisitos forrnais de elaboraçào estsbelecidôs em
lei e os indicados pela Ciência Contábil s deverão contr a assinatura do administrador dá
firma e do contabilista. dcvidanrente registrado no Consolho Regional rle Contabilidade-
CRC do respeclivo Estado, sede dâ Licitânte.

n) As LICITÀNTES constih.rídas no exercício de 2020 e/ou constituida a menos de um ano
de- exercício, parar comprovar a sua boa situação Ênanceira, deve apreseÍltar Balanço
Prtrimonial de ,{bertura, já exigíveis e apresentados na fonna da Lei. devidamente' 
registrado e/ou autenticado na Junta Conrercial do respectiro Estado, para quc o PÍcsidc tc
da CPL o Equipe de Apoio possa verificat se a licitante possui: Capital Social nrínimo
(quando constitrrÍdas a menos de um ano) igual ou superior âo correspondentes a l -5% (uni
e meio pot cento) do valor total esümado para a eventual contmlação, nos ternros dos
pâúgrafos 2" e 3', do art. 31, da Lei Federal 8.666/9-1.

10.6 Todas as licitrntcs deverâo apresentar dentro do Envelope :r" 01, os documcltos
especiÍicos para a participação nestâ licitação, preferenciâlmenÍe enü€gr.res nulfierâdos e na

sequôncia do EdiÍal, a firn de pennitir celeridadc na confcrêrrcia e exame conespondentes:

10.7 Sob pena de inabilitaçào, todos os documentos apresenlados para habilitaçào deverão estar

em nome da liciante, e, preÍbrcnciahnente conl número do CNPJ^IF e com o endereço

respectivo, salientando que:

a) Se a licitante Íbr à rnatriz. todos os documeúos deverão estar ern nome da matriz; ou,

b) Se a licitante for à filiat. todos os documentos deverão estar em nome da filial, cxceto
aqueles documentos que, pelâ pópria naturezq comprovadamente, forern emitidos
somente em nome da matriz;

c) Serão dispensados du filial aqueles documentos que, pela pópria natureza,

comprovadamcflte, forcm emitidos son]eote cm nome da matriz;

10.S Os documentos nccessál'ios à habilitaçâo poderâo ser apresentados ern original. em

cópia legível âutenticâdâ por caflório competente, ou ern puhlrcação da imprensa oficial ou em

cópias sirnples legívcis, dcsde que apreserrhdas na sessâo às originais pam confcrência peio

Presitiente da Comissâo rle Licitação, sendo que estâs não deverão estar no interior do envelope,

ressalvada as hipótcses da apresettação de docutlentos expedidos pela intenlet (desde que

possibilite a averiguaçâo completa pela Comissão de Licitação);

t0.9 Não se.rão acoitos documôntos cuias dalas cstejam rasuradas;

10.10 Os documentos aprs§cnrados no envelope de habilitação sem disposição expressa do

órgão expedidor quanto a sua validadc, terão o prâzo de yencimonto de 30 (trinta) dias, contados

a pattjr da data de sua ernissâo, e)rcelo a Certidão Sinplificada da Jrurta Comettial que terá sua

vâlidade de 60 (sesseütâ) dias, contados s partir da data de sua emissãol 
^
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l0.l0.l Estão excluidos da presunção do item anterior, as declarações e aqueles docurnefltos que
pol'sua natureTá sejam incompatíveis com exigência de prazo de validade;

10,11 O Prssident€ dc Comissão roserva-se o dircito de solicilar o original de qualquer
docunrcnto, sçmpre qur: tivcr dúvida e julgar necessário;

10.12 Não serão aceitos protocolos do entrega ou solicilações de docunrcnlo em substituição
aos documentos rqueridos no presênle Edital e seus Ànexos;

l0.ll Para as Empresas ME e EPP, âplicâ-sc os disposiÍivos da Lci Complementar 123/2006
no que couber;

10.14 A PROPONENTE deverá fornecer a titulo de informaçào. Írúmero de telefone, e-mail,
farx e pessoa de coD(ato, pre felencialmente local. A ausência destes dados lào a torrurá
inabilitada;

10. 15 Se a docurnentação de habi,itação úo estiver conrpleta ou estivel inconetâ ou conlrâriâr
qualqser dispositivo deste edital e seus an€xos dêverá o(a) Presidente de Comissão considerar a

proponrlnte iuabililada. salvo as situaçôes gue ensejalem a aplicaçâo do disposto na Lei
Cornplementar nn . 12312006;

10.16 Podcrá o(a) Prcsidente de Comissâo dcclarar qualquer fato formal, desde que nãô

implique desobediôncia à legislaçào e for evidcnte â \,anlâgelÍ pâra a Adminislrâ{ão. deveÍdo
também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúüda;

10.17 Coflstatândo através da diligência o nâo atendimentô úo estâbelecido, o(a) Presidente de

Comissâo considerará o proponcttc rnabilitado e prosseguirá a sessão;

10.18 Âqucle que enscjar dcclaragão falsa, ou que delâ teúâ côrrhecilrenlo, nos tctmos do
ara1o 299 do Codigo Penal, ficará sujeito às penas de Íeclusão, de um a cínco anos, se o
documsnto é publico, e reclusão dc unr a três anos, c multa, se o docuntcnto ó particular,

independrnte da penalidade estâb€lecida nos altigrx; 86 a tl8 da Lei n' 8.6(ú/93;

Il DA PROPOSTA TÉCNICA (ENVELOPE 2)- A "Proposra Tócnioa" deverá scr

aprcsc[tadâ em uma via irnpressa. de forma ordenada, consoante os subileus seguintes,

obrigatoriamente no original ou por qualquff processo de cópia previanrente autenticada por
caÍtôrio co petentc, ou por Melnbro da Colnissào Pcnnanente e/ou Especial de Licitâçâo, ou pôr
pubticaçào em óÍgão da Iorprensa Oficial, redigida com clareza eltr língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrônte, sem altemativas, sem emeodas. scm rasuras ou

entrelirüas, devidamente datadas e assirudas na úllilna folha e rubricadas nâs demâis pelo

repr€sentants legal da licitante, os doculnentos relaoionados nos subitens abaixo. A pontuação da

Propostâ Tecnica será efetuada cm cooformidâdc corn os fatorcs de avaliação técnica c critérios

de julgamenlo conslâl1tes nos subitens abaixo:

11.1 CruTÉRIO PARA PONTUÀÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA E RESPECTIVA§
§IGLASI'

II.I.I A Nota Técnica (NT) de cada proporrcnle selá conseguida somando-so a§ nolas

alcançadas aos quesitos "[,quipe Técnica-PI ofissional - ETP"; "Capacitação Técnico-

Pmfissional - CTP" e "C-omprovação dc Desempenho AnÍerior 'CDA". as quais seguem abaixo

discriminadas. h-\\&
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11.2 EQUIPETÉO\irCA-PROFTSSTONAL-'ETP".

t 1.2.1 Para âtcndimento da ponÍuação nccessária deste ltem, a LICITANTE deverá compx,var
aptidão. mcdiante a aprcselltrção das ccrtidões de regularidadcs, tunto aos conselhos de classes
compelentss, eur validados c acsrvos lçcniços, expedidos pclos conselhos de classes
competentes, observado a habilitaçâo necessária, confonne abaixo relacionado:

a) Ceúidão dc Registro e Quitação da Pessoa Jurídica (LICITANTE), lrem como de seus

Responúvc'is Tecnicos juüto âo CONSELHO RECIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA - CRE^/CONFEA (Lei no 5.19d de 24. t2.66) em validâde - (0,50 poÍrtos)

b) CeÍidão de Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica (LICITANTE). bem como de seus
Responsiiveis TócDícos junto ao CONSELHO DE ARQUITETURA E. URBANISMO DO
BRASIL - CAU/BR (Lei n' 12.378, de 31.12.10) em validâde - (0,50 portos)

c) Certidão de Registro e Quitação de Profissional de Nível Superior, qualificado e habilitado em
Engcnharia Ciü|, devidameute registrado junto ao Conselho Regional de Engsrünria e

Agronomia (CREA), em validade; (01,00 pontos)

d) Certidão de Registro e QuitaÇào de Profissional de Nível Superior', qualificado e habilitado em
Engenharia Sanitária, clevidanreote registrado junto ao Conselho Regional de i:ngenharia e
Agronomia (CREA), em lidade; (01,00 pontos)

e) Certidão de Registro e Quitação de ProÍissional de Nivcl Suprrior, qualificado e habilitado en:
Engenharia Ambienal, tleüdamente ÍegistÍado junto ao Conselho Rcgional de Engeolrana e
Agronomia (CREA), em vaüdadc; (01.00 pontos)

f1 Ccrtidào de Registru e Quitação de Profissional dc Nivel Superior. qualificado c habilitado em

Geologiq dcvidamente registrzdo junto ao Conselho Regional de fngenh:uia e Agronomia
(CREA), en: valitlade; (01,ff) poutos)

g) Certidão de Registo e Quitaçào de Profissional de Nivel Supenor, qualificado e habiliodo em

Eugerúuria Mecânica. devidarnente rcgistrado junto ao Conselho Regiorral de Engenharia c
Agtononua (CREA), crn validade; (01,00 pontos)

h) Certidào de Registro e Quitaçâo de Profissionsl de Nível Supenor, qualiÍicado e habilitado em

Arquitetura e Urbanismo, devidarnente registrado junto ao Conselho de Arquitetura c Urbanismo
(CÂU), enr validade; (01,00 pontos)

i) Certidão de Registo c Quiação de Profissioual de Nivol Superior, qualificado e habilitado em

Engenlnria Elética, devidamentê registrado junto ao Conselho RegionoJ de Engenharia e

Agronomia (CREA), em validade,; (0),00 poutos)

j) CeÍidão de Rcgistro e Quitaçâo de Profissiooal dc Nivel Superior. qualificado e habilitado ern

Engeúaría de Agrimensura, devidamente registrado junto ao Conselho Regional de Engeúaria,
e Agronornia (CR-EA). em validade; (01,00 pontos)

k) Certidâo de Registro e Quitaçào de Profissional de Nivel Superior; qualificado e habilitadq

CIAAAAAS Í;ls.n'931

^f

{

feltr nn

V

A

\-§
§

w





*(r$tlulrr-
l=-'r"*. *-à5.L?

i'?s. n'Qfl-

corn especialização em Engenharia rle Trânsito ou Tnlfbgo, no mínimo em níve
graduação ou MBA, deüdamente Íegistrado junto ao Íespectivo Conselho Regional, (CREA) ou
(CAU), em validade; (01 ,00 pontos)

l) Ccrtidâo de R.egistro e Quitação de Profissional de Nivel. Superior, qualificado e habilitado em
Engenharia dc Segurança do Trabalho, nos tennos do AÍtigo 1". inciso 1, da Lei 7.410/85, no
rniniuro em nível de pós-graduaçàoÀilBA, devidamente registrzdo junto ao respectivo Conselho
Regional, (CREA) ou (CAU), ein validade; (01,00 poutos)

m) Certidâro de Registro e Quitação de Profissional de Nivel Supcrior, qualificado c habilitado.
com especialização em Fundações ou Projetos EstÍutuÍais. no minimo em nivel de pós-graduação
ou MBA, devidamenle registrado junto ào respectivo Conselho Regional. ( CREÀ) ou (CAU), em
validade; (01,00 pontos)

11.2.2 Scrão atribuídas pontuaçôes para os itens apresentados nas alíneas de "a" a '1n" do
subitem anterior, desde que comprovado que o profissiorui, tàz parte do quadro técnico
permaneute da Licitante. cujo vírrculo pmfissional seja por apresentação de cópia da ca(eüa dê
trabalho ou ficha de regis§o de empregado, r'econhecido pelo Ministério do Trabalho dou
colr.trato de trabaiho ou prestação de serviços, çstcs ültimos, com firrnas reconhccidas dos
sigualários enr caíório. Para os dirigenres de empresas, tal comprovação podeú seÍ feita atraves

da cópia da ata da assembleia em qrre se deu sua investiduÍa no cargo ou, ainda, do Estauto ou
contrato social; (Art. 30, § l" inciso I da Lei Federal 8.666/9.3). Tarnbém observar-s+á o
seguinte:

a) Para fins destâ licitâção. entÊnde-se quadro têcnico permanente. o proÍlssional que esteja
devidamente inscdto na Certldão de Rcgistlo e Quitação da Pessoa Jur'ídica da Licitante,
cujo vinculo de trabalho profi.ssional seja comprovado, nos tsnúos do subitem a»terior.

b) Não serão considemdos válidas para estâ liciÍâçào as Ceúidões de Registrns e Quitaçôes
dos PmfissionaislPcssoas Flsicas junto ao CR.EA eiou CAU, cujos profissiomis não
esqjarn re lacionados e inscr:itos no quadro tócoico pernulcnte da Ccnidào rle Regislro e

Quiução da Pessoa Jurídica (LICITANTE). nos tennos deste Edital.

11.2.3 No decorrer da execuçào dos serviços, o (s) profissional (is) de que ü"ta este subitem
poderá ser substituído, nos tcÍuros do aíigo 30, §10, da Lei n" 8.666. de 1993, por protissional
de expeliência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela

Adminisüação e conforme a nçcessidade dos serviços a serem executados.

I 1.2.4 Observação-l: A Pontuação Máxima para Forltação da Equipe Técnica Prolissional '-

ETP - será de 12,00 (doze) pontos.

11.2,5 Observação_2: Somente serão contabilizados 0[ (urn) profissional para carla item das

alíneas de nc" a "rn", sendo ah'ibuido valor zeto para a não aprcsentação.

II.3 CAPACITAÇÀOTÉCNICO.PROFI§SIONAL-"CTP"

1I.3.I . TÀBELA T- DOS FATORES DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A VALIDAÇÃO
DOS ATESTAI}OS (ACT) E CERTIDÕES DE ACERVOS TÉCNICOS (CAT).
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0r Elaboraçào de Projetos de ConstÍução/Refoma
Ciül Básica - Estnrtura cm Alvcraria.

M'? (metÍo
quadrado) 300.000,00

02 Etaboinçío de Projàtos de ConstiuçãolReforma
CMI Especializada - Unidade Especializado de

Saúdc/Hospital

M2 (metro
guâdÍ!do) 30.000,00

03 Elaboração dc Projelo dc Prcven{âo c Cornbate
a Incêndio

M2 (nretro
quadrado) 10o.000,00

0,t Elaboração de Projero de Sist'erna.de Protcçào
contra l)cscargai AtrnosÊcricas i SFDÂ

M? (meun
quadrado)

50.000,00

05 Elaboraçâo de Projelo de Cabcanrento
Éstruturado / Redc Lôgica

M2 (metm
quâdmdo) 20.000,00

06
Projelo PCA (Plano dc Corrlrole Anrbienlal)

Ml (meho
quadrado) 800.000,00

o7 lvl' (mctro
quadrado)

Êlaboraçâo dc Projetos dc Impla»tação dc
Paisa grsmo/Prrças/Ca ntei ros

40.000,00

08 Elaboração rle Projetos de Serviços
Topográficos.

M) (metro
quadrado) 1t.í)0.000,ó0

09 Elaboraçâo dc Projcto.s dc Iluminaçâo Extcma /
Publica

M (rlctro lincar) ó0.000,00

10
Elaboraçâo de Projctos para. §ubestação

Kva
I Kilovo lampere)

E.000,00

Elaboraçào de Projetos de Pâümentâção.
M2 (metro
quadrado) 3.000.000,00n

M7. (:netro
quadrado)

200.000,00l2 Úaboraçâo de Projetos dê óúragem,Pluvial. , .

t 80.000,00Elaboraçâo de Pdctos dc Sinalização
Mr (metro
quâdrâdo)

I3

M'lmetro
quadrado)

800.000,00l4

M'? (mctro
quadmdo)

2.500.0o0,00
dcl5

M (mêlro lineãr) 150.fi)0,00 I16
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DESCRIÇ/\O DOS PROJI;'I'OS POR '

IIPOLOCIÂ DA OBRÂ/SEliVrÇO

.LINIDADES DE'
' Ntf,Dil),\s (Nr. t\,r,,

- J\,F e .KVA)

QUANTIDADE
TOI'At_

REFERÊNCIA

Elaboração de Projelos de Calçadas:

Elaboração dc Projetos
Rccupcração/Abeíura de estradas vicir:ais

Elaborrç5o de lmjetos de .Sistema . dé
Abastccimcnto de Agua Completo. " . I .
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11.3.2 Cornprovar experiência e aptidão para deselnpenho de aüüdade peÍtinente e
compalívcl onr caractcristicas corn o objeto dcsta licilação, nrdiante â aprcsentâgâo de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. deüdamentc aconrpanhad:r da Certidão de
Acervo Tócnico - CAT rcspectiva. do profissional, corrfomrc as solicitâções constantes uo

"TABELA I '' (ítem I I .3. I ), Írontuando conforme tabela abaixo:

ITEM 0l a 10% 10,01 a 207o 20,01 30olo 30.01 s 40Yo 40,01 o 5070

I 0,4 0,8 0, r2 0, t6 2,0

2 0 4 0,8 o,tz 0,t6 2.0

3 0 I 0,12 0,16 2,0

4 0,l6 2.0

5 0 8 0 t2 0 I 6 2 0

6 0 4 0 I 0,12 0,16 2 0

0,4 0,8 0, r2 0,16 2,0

8 0,4

0,4

0,8 0,r 2 0, r6 2,0

9 0,8 0 l2 0,16 2,0

r0 0,8 0,12 0,16 2,O

lr 0 4 0,8 0 t2 0, l6 2..0

t2 0,4 0,8 0 1?- 0,r6 2.O

0,4 0,8 0 1 2 0,l6 2,4

l4 0,4 0,8 0 t2 0.r6 2.0

CIMAM /-t.n.§3o

^a

^o

Fol'.r n ' Ç

(0

o

t7 M (metro linear) t00.000,00

IE
ElaboraçÀo dc Proietos de Aterro
Sanitário/Disposição Final de Resíduos Sólidos

M2 (metro
quadrado)

30.000,00

t9 Elaboração dc Projetos de Estruturas Mcúlicas. M? (metro
quadrado)

40.000,00

2ú Elaboraçio de Projetos do Pontes eÍn Concroto
M: (metro
quadrado)

2.000,00

2t Etaboração de Projctos
Ptuviais/Bueims Tubulares

de Galerias M'1(metro
quadr-ado)

t0.000,00

22
Fiscalização de Obras
Estrutura UÍbena

Edificações4nfra M'(me8o
quadrado) l.9gr-000,t 0

A/ h,\ §

0,4

0,4 .0,8 0,12

I o,o

0,4

l3

Elaboração dc Projetos de Sistenra dc
Esgotâmento Saniúrio Cornplelo-



I I .3.3 Serão auibuídas pontuâçõos para o percentual dc atendimento à TABELA I, aufe rindo-
se corn o somaório das unidades de medida das Aoo(açôes de Responsabilidade Teonica ART
e Cenidão de Âcervo Técnico - CÂT apresentadas para cada itenr. O quantitativo do somatório
senâ poutuado baseado no seu enquadramenlo na ubcla do item I1.3.2. conforme o percentr.ral

da QUANTIDADE TOTAL P.EFERÊNCh alcançado e desde que comprovado que o
profissional auúor da ART/CAT, faz partc do quadro tecnico permâllent€ da LicitaDle. cujo
vinculo profissional seja por apresentâção de cópia da carteira de trabalho ou ficha de registro
de anrpregado. reconhecido pelo Ministério do Trabalho e/ou contrato de Úabalho ou prestaçào

de serviços, estes últinros. com Íirmas reconhecidas dos signatários om carlório. Para os
dirigentcs de ernpresas, tal comprovação po<.lcÉ *r feita através da cópia da aur da assemtrleia
enr que se deu sua investiduÉ no caÍgo ou. ainda, do EsÍatulo ô contÍalo so€iâl: (Àrt. 10, § l'/
inciso I da Lci Federal 8.66619]). Tambérn observar-se-á o seg.rinte:

a) Para fins desta licitação, enteúde-se quaüt tecnico pennanente, o profrssional que esleja

dcvidamente inscrito na Ceúidâo de Registro e Quitação da Pessoa Juridica da Licitante.
cujo vinculo de trabalho profissronal seja cornprovado, Dos termos do subitem anterior,

b) Nâo serão considerados válidas para esta licitrçâo as ARTs/CÀTs, cujos profissionais
autores nâo estejam relaciorndos e irrscritos no quadro tócnico perrnanentc da Ceridão dc
Reglstro e Quitaqão da Pessoa Juddica (LICITANTE), nos termos deste Edital.

11.3.4. Observação_l: A Pontuação Máxima pam CAPACITÂÇÃO TÉCMCO-
PROFISSIONAL- "CTP" - scá de 44.00 (quarenta e quatro) pontos.

CIMAM
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AÍ< §-/\ /V\ r N E I Í.a./\ L)r\ C ú{.rG: NÊ
f<uír TrrF)lniqrrinÊ: No 4LrO BaiÍrô fúelrJ

M(Jntile Clar(,s - |áG - CEP: 3O4O1-071
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r5 0 4 0 I 0,12 0 I 6 7,0

1ó 0 4 0 I I
,t

0 0,1 6 2 0

l7 0,4 0,8 0,12 0,16 2 0 t;
t8 0 4 0 I , 0,16 2.0 \i\
19 0,80 4 o,t2 0 l6 1n

20 0,4 0,8 0,l2 0, r6 ,ô
2t 0,4 0,8 0,12 0,1 6 2.0

22 o,4 0,8 0,12 0, t6 2,0

U §-\.
\

11.4 COTUPROVAÇÃO DE DESEMIENHO ANTERTOR - "CDÂ"
ll.4.l Comprovar aptidão, atrâ\és da aprasentação de ACT - ATESTADO oU CERTIDÀO
DE CAPACIDADE TECNICA, expcdida por pessoa^t juridicas de direito pútrlico ou privado'
enl Íolne da LICITANTE, devidamente acompanfiada da Anolaçào de Responsabilidade

Técnica - ART e regislrada na ell(idade proltssional compctcnte, na fonllâ do Inc. I[' do Art. 30.

da Lei Federal n" 8.666/93, que comprove âptidão na prestação de serviços técnicos,

conrpatíveis e semelhantes ao objeto desta licitaçào, confonrre fator dô maior relevância e valor

significarivo conslalltes na 'TABELÀ 1". pontuaudo r:ottfotme lábela âi]aixo:

0,8
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0l â l07o 10,01 a 2070 20,01 3ou/6 30,0, a 40% 40,01 a 50Yo

j o,4 0 I 0, t2 0, r6 2,0

0,4 0,8 0 t2 0,t6 2.0

3 0,4 0, r2 0, l6 2.0

4 0,4 0,8 0,12 0 I 6
.)^

5 0 4 0,8 0,12 0, l6 2 0

6 o 4 0,8 0 1 2 0 I 6 2.0

7 0.4 0,8 0. l2 0, t6 ) 0

I 0,4 0 8 0,t2 0.r 6 2,0

9 0,4 0 I 0,1 2 0 t6 2 0

t0 0,4 0,8 0, 12 0,r6 2,0

II 0.4 0 8 0,12 0,l6 ) 0

IZ 0 4 0,8 0,12 0 I 6 2.0

0,4 0,8 0,r2 0,16 2.0

t4 0,4 0,8 0, l2 0 l 6 2.0

r5 0 4 0 I 0,t2 0, i6 2.0

I6 0 4 0,8 0,12 0,16 2,0

t'7 o 4 0,8 0,t2

t8 0,4 0,8 0,12 2.0

I9 0,4 0,8 0,12 O, Ió 2.0

20 0 4 0 8 0, 12 0 I 6 2,0

0 4 0,8 0 0, r6 2.0

)) 0.4 0,8 0,12 0,16 L 0

I !.4.2 Serão atribuidas pontuaçôes para o percentual de atendinrento à TABELA l, auferindo-se
com o somaÍóno das unidades de medida das Anotações de Responsabilidâde Técnica - ART e

Atestâdo c/ou Ccrtidão de Capacidadc Téorioa - ACT. apresenladas para cada item. O
quartitativo do sonratório será ponflrado baseado no seu enquadramenlo na labela do itenr I 1.4. I
c calculando-se o peroeutual da QUANTIDADE TOTAL REFERÊNCIA alcarryado da

TA-BELA 1. (Art. 30, da Lsi federal 8.ó6í1193). TamtÉnr observâÍ-se-á o seguifiel

â) O atestado deverá indicar dados da entidâde emissora (razão socíal, CNPJ. endercço. data

de emissâo) e dos signatáÍios do documento (nome, fur4ào.), âlém dâ descriçâo do§

serviços e da Arrolação da Rcsponsabilidadc Técnicâ (n' da ART e/ou ARTT).u N,\ §-

ITEM

2

0,8

I

t3

I
I

0,1 6 2,0

0,i6

2t



b) O atestado e/ou certidão êmitido poÍ pessôâ de direilo privado deveÍá ter a

emitente reconhecida em cartório conrpelente. O atestado e/ou cetidão
de dircito público dever:i çorstar órgão, catgo e matricula do omitente-

c). Serão aceilos atestados expe<lidos após a conclusão do contrato ott
menos. seis meses dr.r ioicio de sua execução;

ernitido poÍ

Equipe Técnica-Profi ssional

Capacitação Técnica-Pr,otiss ional

Cornprova4ão de Desen:pe úo Auterior

11.4.3" Observação 1: A Pontuação Máxima pa.ra COMPRoVAÇÀO DE DESEMPENH
ANTER]OR -'CDA" - será de 44,00 (quarcula c quaúo) pontos.

I1.5 A Administração, por meio da Comissào ou serüdor (es) designado (s), podetá, caso
haja necessidade, diligenciar paÍa ceÍiÍicação da verusidade das ínfomações acima, ou
quaisquer outÍâs pÍestâdâs pela empresa licitante durante o ceflâIíe, sujeitândo o emissoÍ âs

penalidades previstas em lci caso lraja atcste inforrnaçôes inverídicas.

II,ó DA FÓRMULA DA NOTATÉCNICA (NT)

A Nota Técnicâ (NT) sera alcançada procedendo-se a soma dos valores alcançados na "Proposta
Técuica" segundo a seguinle fonnula:

NT=ETP+CTf+CDÀ
Onde:

ETP

CTP :
CDA =

CIM,A.M
(]oNs()rlÍ:.() ra! Í l;N^ rJ }.rr.jr Érat.- ÁÁl'!r-. r l r r NÂt r 1 ÁÊ r.)

Arnr: A /\^l N li 1 t{./\ Lr.A ÍjLl {}É-N E
r<úá Tl"rpinlqu'ns N' .19o - E3a[rr<2 lúêlc,

M.r.rters r:tÊÍirÍi - MG - CEP: 3e4O l -O71(:NPJ 21.5()5.633/0001-OA

:)

Cti711' .-

,'rarê
se decorri ,Q-A,

-----f-

^o

o L2 DÀ PROPOSTA DE PR-EÇOS

l2.l A Proposta Comercial (MODELO - ANEXO tl DO EDITAL) deverá estar contida no

Ervelope n' 03 (PROP^OSTA COMERCIAL), devidarnenle acompanluda da PLANILHA DE
CUSTOS E FORMAÇAO DE, PREÇOS (ANEXO Il do EDITAL), onde cada pr-oponente deverá
alvitrrr o perccntual de desconto ("D') aos valores estimados (VE). O perccntual dc desconto

será único para todos os itens da planilha. O pertentual de desconto ofe(ado scrá utilizatlo para
pontuação da proposta comercial. Der.erá ser apresentada na sua Íbrrna original impressa em
papel timbrado em I (uma) rir. redigida cotn clareza em língua poÍhlgucsa, salvo quanto às

cxpressôes técnicas rle uso corrente, sem rcssalvas, emenda§, Íasuras ou entrelinhas, dalada,

rubricada cm todas as páginas e assinada na última pelo responsável ou procuÍador da emprcsa

licitante. conter a Razão social, CNPJ/IV{F, exlereço completo, CEP, e-mail e telelbne do

Iicitante, bsm como cont - corrcnte. nome e número da agência bancária pela qual oconcrá
o credito dos paganreotos a serem efetuados, na hipótese de sagmr-se vencedora desta licitação e

Detentora Bençficiária da respecliva Ata dc Rcgistro dc Preços, e, constar, no mínimo, sob pena

de DESCLI\S§IFICAÇÃO:

a) Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos. a côntâr dâ datâ

designada paÍa abcrtura dâ liciroção.
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b) ,PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PRf,ÇOS (CUSTOS DOS SERVTÇ
PERCENTUÀL DE DESCONTO OFERTADO, coDforme Modelo do ANEXO
EDITAL;

CIMAM
icli'A/ ^\v(4\

.",Í.(sL ã
do*.,o4u i
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c) COMPOSIÇÃO elAlíftCÀ Do BDI, conformc Modelo do ANEXo I-l)
PROJETO BASICO;

O PLANTLITA - COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGOS
SOCIAIS/SINAPI1CAIX.A/IJB.ZhOII conformc Modelo do ANEXO I-E DO PROJETO
BÁsICo;

e) Pram de validade da proposÍa, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contodos da
dstâ dâ apresentoçÍo de mesmai

0 Prazo de vigência da ARP. não inferioÍ e 12 (doze) rneseq contâdos e partir da cmissão
da ordem de execução inicial de serviços;

g) Preço global TOTAL Íixado em Reais (R$), numérica € por exÍeD$o, compostr e
irreajustável de acordo com as exigências dcste Edital.

h) Descriç5o detalhada do objeto da presente licitação, em conformidade com as

espccificações constontes treste edital e seus anexos;

12.2 A Licitante tleverá apresenlar a PROPOSTA DE PREÇO§ com a opçào de folha de
pagamento desonerados ou úo. Ern caso de oplante por desonetação da folha de pagamento,

confonne a Lei 13.16112015 aprcsentar ainda DEC:LARAÇÃO ae opção por desoneração ou
deveú estar escrita na planilha dc cálculos dos salários, essa opção por desoneraçào.

12.3 A Composiçào do BDI deve atender o disposlo no Acórdão n'2622D013- TCU e de

acordo com a opção de encargos sociais escolhida;

12.4 Todx as planilhas aplesentadâs oa Pmposta Comercial deverão cstar dcvidamentc
assinâdàs pelo RespoLrsável Técnico da LICITANTE.

t2.5 Os valores unitários. devem estar expressos em moeda cortente nacional. conÍbnne
modelo, sem inclusão de expectativa inÍlâcionária:

12.6 Nos pÍeços propostos deverão cstar incluidos todos os encargos, (sociais, traballistas ô
previdenciárrioVacidentários) e tril:utos incidentcs sobre a prestação dos serviços' betn como

todas e quaisquer despesas diretas e indiretas (incluindo lrânspone. alimentação. estadia dos
profissionais envolvidos na realização dos serviços) e demais dispendios necessários à perfeita

execução dos serviços licitados, de tal sorle que o montante PrôPosto será a única e completa

remuneração a ser paga pela execução completã dos serviços;

12.7 Os preços ofeÍâdos, por força da legislaçào vigentc' deveÉo pcmanecer fxos c

irreajusúveis, durante a ügência da ata de registro de preços. dccorÍente da prcsente licitação;

t2.8 Os valores unitrÍrios constânÍes da Proposta de Preço devem ser apresentatlos de fonna

analitica, sendo assim demonstrada a sua composiçâo uniúria em planilhas cspecificas,

explicitando as incidências das leis mciais, do BDl. c tlos proftssiouais envolvidos, considerando

o salário dos profissionais p<)l'caregoria, e o reqrectivo coeficiente de incidência em cada item

proposto;

l7.g A proposta devoú conter a indicação do desconto pelos serüços, em P€rcentrrâl (yo)

único e por extenso. limitado a duas casas dccimais;
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12.10 O percentual de desconto pmposto scrá ds exclusiva e totâl respons
pÍoponente. não lhe cabendo o diteito de pleiteal a sua alteração;

l2,ll Do pcrccnlual de dcsconto já dcveáo estar deduzidos íodos os imposlos, taxas,
encaÍgosr bcm como quaisquer outras despesas dirctas e indiretas:

12,12 Havcndo divergância entre â via iurpressa e a via digital da PROPOSTA DE PREÇOS,
prevalecerá, para fins de julgarnento, o teoÍ dâ via impressa;

17.)3 Serão desclassificadas as propostas que nâo aler erem às especiticações e exigências do
pre.§ente Edital e seus Anexos ou que apresent€m omissões. irregularidades ou dofeitos capazes

de dificultar o julgamento;

12.14 A proposta deverá conter todo o custo necess'ârio de equipamento, mào de obra e
eguipamenlo para a execução dos srrviços (equlpamentos, encargos trabaihistas, lnras-extras,
e«.:argos sociais; BDl, etc.);

12.15 Âs enrpresas após a apresentação da proposta nào podeúo alegal que o valor ofertado
sc tônÉ preço inexequivel ou cotação incorrrta e develão prestar os serviços son ônus
adiçionais;

l2.l(, Nos casos em quc as elnpresas se negaÍeÍn a prcstar os serviços. estas estarão sujeitas às

sanções adminisltativas previstas ncsle edital;

12.11 Â apresentaçào da proposta implicará nâ plena aceilaçâo, por pafie da licit0ntê, dâi
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

12.18 F.m nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da pmposta apresentad . sejanr

com rclação à preço, pagamento, pElzo oti qualqucr condição que imporlo a modificaçâo dos
lermos originais, re*salvadas apenas aqueles destinados â sânar evidentes etms formais,
alterações essas quc serâo avaliadus pela autoridade competente.

12.19 ACONTRATADA dever'á arcar c.o,l! o ônus dscorrente de eventual equivoco no
dimersiorumcnto dos quantitativos dc sua propostr. caso o previsto não se.ia satisfatório para o
atendimeuto do objeto da licitação. exceto quando ocorrer algum dos eventos arro lados nos

incisos do §lo do artigo 57 da Lei n" 8.666, de 1993.

12.20 Caso o eventual equivoco no dirnensionarnsnto dos quturtitativos se revele zuperior às

ncçessidades da CONTRATANTE. a Administraçeo deveú cfetuar o pagamento seguindo
estlitamentc âs rcgras conüatuais de faturamefio dos servigos dçrnandados e excctrlados,
concomitantemente com a realização, se rtecessário e cabível. de adequação contratual do
quartitâtivo necessário, conr basc na aliüsa "b" do inciso I do arl 65 da Lei n" 8.666, de 1993,

nos t€rmos do aÍ. 63. §2' da ÍN 5/2017;

12.2'l Na falta dc indicação expressâ do prazo de validade da proposta. qste scrá considerado

como de 60 (se§sentr) dlâs.

12.22 Todas as específicaçõx do objcto contidas na pÍoposta vinculam a CONTRATADA.

12.23 Paru fins dc assinahrra do fi.rturo CONTRATO' inforurar:

a) Razão Social;

b) CNPJ, Inscrição Estadual c Municipal;

s) Erdereço completo da ettrpl€§a, inclusive CEPI

CIMAAA
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CIMAAA
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fluar Tupiniçttrin§ , N' 4§O - Bá,rro Mêl(r
Montes Çlâr(,s - MG - CÊFrr 392tO1-O71

CNPJ: 21,5O5.69210O01-oa

Nome, nurero do CPF. nünrero do RG e cargo do Representante Legal da e[rpresâ com
podercs para assinatura do colrtrato:

Nome, n(rmsro do CPF. número do RG do resporsávcl (prcposto), que devorá scr
aceito pelo CIMAMS, part repressrtá-la ru sxscução do contÍato.

lCl;à{r)

Onde:

NF : NOTA FINAL DO LICI'IANTE;

NT = Valor alcançado na Nota Técnica (Poso 8);

NP : Valor alcançado na Nola de Preço (Peso 2).
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12.2.4 CRITÉRTO PARA PONTUAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

12.24.1 O julganrento da PROPOS1â DE PREÇOS auferiú o "MENOR PREÇO". em
do "MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO" soblç o valor lotal do LOTE UNICO, atribuids
pela letrâ "D", o qual será a teferência para eiaboragão da "Noa de Preços" a ser utilizada como
critÉrio de ponnração. corformo abaixo tietalhada.

12.24.2 As Propostas que Írtenderem cm sua essêrrcia aos requisitos do Edital serão verificadas
quanto à discrepância eotre o Valor do Desconto (lera "D") grafado ern algaÍisnms e por
extenso, prevalecendo o valor por extenso.

12.24.3 Âpós todas as correções r:ecessárias, a Comrssào de Licitação procedeni ao c'álculo da
'Nota de Preço (NP)" dn Ptoposta Comercial de cada [icitante. conÍonne definido na fórmula
abaixo:

12.24.4 A atribuição da nots de preço il.lP) à Proposlas Comcrciais seÉ feila ahavés da
segufultê fórmulâ:

NP=ü8rD
Orde:

NP = Nota de Preço de cada lioitantc.

D = Percentual de desconto oferlado na Propocta Coruerçial

o OBSERVAÇÀO: Para o cálculo das pontuagões, as notas sçrâo arredondadas até os centésimop
de acordo com a NBR 5891 da ABNT.
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13 DÂ cLAsSrFtCÀÇ.Ào DOS PROPONENTES

l3.l Após cálculos proferidos para as propostas técnicas e comerciais dos proponentes
habi.litados no cerlamc licitârório, a comissão dc licitação proccderá ao cálcrLlo para consecução
da Nota Finâl (NF).

13.2 O cálculo da "Nola Final (NF)" dos proponentes far-se-á de acordo com a Média
Ponderada das Propostas Técnica e de Preço, da seguinte fonna:

1.lf = (NTx O,8) + (NP x O,2)
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Run TrrprnraulnÊ N" 4Íi.o - Bâirr.i Melo
M.rrrt.rs Clcrú:; MG - CÉFâr 394ô1471

CNPJ. 21.505 ôS2lOÕOl -Oa

Para o cálculo das pontua@es, as notas serào arredondadas até os centésimos dc
NBR 5891 da ABNT.
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13.3 Seni DESCLASSIFICADA a cmprcsâ que incouer em qualquer uma dar
isolada ou cumulativamcntc:

a) Não atender, rm íntegra, os itens da "Proposta Têcnica" exigidos ncsta LicÍtação;

b) Náo alcarçar 40.00 (quarenta) ponlos, na anólise da Proposta Técnica;

c) Aproscntar pslcentual dc dosconlo (D) meml ou igual a zero.

d) Àprcsentar percentual de desconto (D) maior que 20 % (vinte por cento).

14 DOPROCEDIMENTO

l4.l Os envelopes contcndo a "Documentação de Llabilitaçâo", "Proposta Tccrrica" c
"Propusta de Pre4os" serio recebidos no di:ç hrrra e local indicado Dest€ Edital, sendo que após a
hora marcada nenhrm errvelope scra recebido pela Comissào, devendo neste caso a ocorrência
Íicar consignada em Ata;

14,2 A úerh:ra dos envelopes, contendo a "Documenlação de Habilitação", "PÍopôsLr
Téonica" e "PÍoposta de Preços" serão verificadas semprc em iúo público previaurente

designado, do gual se lavrará Ata Circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e a

Cornissão:

14.3 Será inabilitada ou desclassificada a ernpresa que deixar de aprcsental documento ou
arrexo exigido nsstt Edital, mesmo que na interpretação da licitarrte não tenha nada a ser

declamdol

14.4 O Presidente da CornissÃo :iubmeteÍá todo.s os envelopes à rubrica dos prcsentes, a
seguir fará a abcrtlra do Envelopc No 0l - "Documentação dc Hab.ilitaçâo" que scÉ rubricado e

apÍeciado pelos licitarrtes e comissâo;

14.5 O exame da "Doctunentação de Habilitação" semprc que possivel, será realizado na

sessão de abemrra pela Comissão de Julgamento. Estando todos os preposcos das licitantes
pÍes€litos, o resultado do julgamento da habilitaçõo seú por comuDicação direta, caso conlrário,
será publicado abrindo prazo recuÍsal i

14.6 Ao concorrentê INARILITADO scrá devolvido o Envelopc no 02 e 03 deüdamente

fechados, contendo a Pl'oposta Técnica e a Propôsta de Preços (apôs desistência expressa do
direito de interpor recurso ôu trânscorrido o ptazt-» tecutsal ou âpós o jutgamento r1o recurso).

Eso devolução podeÉ ser efetuada direlamentc a licitante presente ou através de rentessa à

empr3sa, dcvendo o contra recibo +'az parte integrantc do processo licitatório. O registro desta

entrega. por qualqu€t uur dos nrcios, devcrá scr consignado em Ata;

14.7 Os envelopes contendo a PROPOSTÂ TECNILIA e a PROPOSTA DE PREÇ()S dos

licitantes imbilitados serâo devolvidos aos respeclivo§ prcponentes, fechados, desdc que,

decon'ido o prazo legal, ou não tenha havido recluso, ou após denegação deste.

14.8 A Cornissão PeÍmancntc dc Licitaçâo lavrará atâ da reunjão dc aberhrra cios envelopes
,,HABILITAÇÀO',, nâ qual constarão regislros da docurnenlação recebida e aberta, as decisõcs
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proferidas no momento e dernais oconências da reunião.

14.9 Após a fase de habilitação. não cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo
decorrente de fato supErveniente e ac€ito pela Conrissão Permanente de Licitações.

14.10 A abertura dos Envelopes'2" - PROPOSTA TÉCNICA oconerá com circulaçào das
propostas para o oxÍxrle por parte rle todos os prcsentes e aposiçâo das rubricasl

t4.11 Para efeito de julganrento e obtenção da pontuaçâo das PROPOSTAS TÉCNICAS
apresentadas. sená atribuída às Enrprcsas Licitantes a "Pontuaçâo Técnica", distribuída conforme
supracitado.

14.12 As notas serão atribuídas às pmpostas técnicâs apresentadas, sendo que a licitante que
não obtiver a ponruaÇâo mínima oxigida dcvcú ser desclassificada do certame.

14.13 A seu critério exclusivo. a Comissão Peflnanente dc Licitaçõcs podcrá realizar
diligências para o corÍeto julgamento das proposlas, agendando datas espccíficas para a

realização da aúlise pertinentei

14.14 As Propostas de Prcços das licilantcs quc tiverem sua Proposta Téenica desclassificada
serão restituídas deüdamente lacradas, ao seu representante legal, Quanto às demais propostas,

serão analisadas pela Cornissão Pcrmanente de Licitaçôes e rubricadas por todos os PÍesentes.

14.15 Depois de rcalizada a avaliação das Propostas Técnicas, será efetuado o cálculo de Nota
Tecnica (NT) do licitante, que seú o equivalente âo totâl de ponlos okidos, considemdas apenas
aÉ duas casas decimais.

14.16 A Aberturâ do envelopc -3" - Proposta de Preços, scrá feita apenas dos licitantes
habilitados e çlassificados. que tcnharn atendido todos os requisitos da Prcposta Tóctrica. A
Comissão Pen írânente de Licitações verilicard a conformidade de cada prcposta com os

requisitos do Edital, scndo entâo estas rub,ricadas pcla Comissào de Licitações e em seguida
pelos lir:itantes pre.s€ntes, perrnitindo-se aos interessados o exame das mesmas no local.

14.17 As pÍopostâs serão classifcadas em oldem dccrescente de Nota Final (NF).

14.18 No caso de enrpate entre duas ou mais propostas, a clzusificaçâo sera fcita,
obri gatoriamente, por sorteio.

14,18.1 Após os eventuais desempâ1cs, às propostas seÉo classi{içadas crn ordenr deorrscenle

de Nota Final (NF), resultando que a pÍoposta veucedora será a clâssificadâ em priÍneiro ltlgar.

i4.19 Com relação a todas as notas selão observados âpenas os vâlorcs cotx até duâs casÀs

decimais.

14.20 U)Irapassada a fnse de habrtitação dos concorrentes e aberüa a proposta técnica, uão cabe

desclassiÍicá-los por motivo relacionado com a lrabilitaçio, da mesnia tblma. após a abertura da

proposta de preços, nâo cabe desciassificá-tos por lnotivo relacionado com â pÍopostâ técnicâ'

salvo enr razão de fatos superwenientes ou só conhecidos após ojulganrento.

14.21 A Comissão Pennancnte dc Liciações promovcrá a desclassifrcação das pmpostas

desconfonnes ou incompati vci s.

14.22 Quando todos os licitantes forrem inabilitados ou todas as propostas forem

desclassiÍicadas. a Adnrinistração porlcrá fixar aos ljcilantcs o prazo de 08 (oúo dias íIteis) parâ a

sprÊsentâção de nova docuutentação ou do outE§ pr-opostas escoimada,s das causas da

inabiliraçào/desclassifica$o. i 
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14.23 O resultado do julgamento da PROPOSTA TÉCNtCl f DD pREÇOS será
aos licitântes após o encêrramento desta fase dos u'abalhos. o que poderá ocorrer na mesma data
da abcrnua dos respectivos cnvelopes ou ern [ova dàlâ. a ser deíiriida pe]a Comissào PÊnnanente
de Licitações.

14.24 Em cada fase do julgarnento, é dircito da Comissão, bem corno da Autoridade Superior,
realiz-ar diligências visando esclaÍecimentos sobre a documentaçào e as propostas e ainda,
rsâlizar lantas sessões quantás fore»r necessátias.

14.25 No caso de empute entrÊ duas ou mais piopostas, e depois de obedecido o disposto no §
2o do artigo 3o da Lei 8.666/93, a classiÍicação se fâú, obrigaloriamente. por sorteio, em âto
público. para o qual todos os licitantos serâo convocados, vedado qualquer outro processo, sâlvo
nos casos eÍn que o enrpârc se der com Microempresas - ME ou Empresa de Pequeno Pone -
EPP que scrão utilizados os critórios da Lei Complemcntar n' 123/200ó c Lei Cornplcmentar
Municipal 192 de 05 de outubro de 2009;

14.26 Ao término de cada sessão a Cornissào lavrará ata espccílica. na qual constado registros
da documcntação c propostas recebidas e abertas, as propostas não abedas e dcvolvidas. as
decisões proferrdas no momento c demais ocor'ôrcias da reuniâo, devendo a mesrna ser assinada
pelos presentes, ou seja, os rcpresentantes legais das proponentes pela Clomissào e Técnicos
convidados, quando for o caso,

14,21 Encerrada çada fass, somont€ sÇ passará a fase seguinte depois de decorrido o prazo
recursal, ou após o julgarnento de everrfual Íecurso, ou ainda, havendo renúncia expressa do
direilo de recruso.

14.28 Só poderão assilar a ata e rubícar documentos os rcprose,rta[tes credenciados pelo
Licitante.

15 DOS CRITÉRIOSPARÁ ADJUDICAÇÂO

L.1 A Comissão de Licitação fixaú o resultado do julgamento das propostas no seu Quadro
de Avisos, localizado IlaS dependências da Comissâo Permaneute de Licitações, independente da
divulgação legal já praticada;

15.2 O Consórcio Intermunicipal Multilinalitrírlo da Átea Minelra da Sudene -
CIMAMS adjudicará o objeto licitado e honrologará o ccrtanrc, através da pessoa do Senhor
Presidente ao participante, cuja Proposta atgnda e:m sua essência aos requisitos do prcsente Edital
e seu(s) anexo(s) e lanrbém for a vencedora dos cÍitóriôs de pontuaçào, após coreções eventuais.
desde que demonstrada sua viabiiidade de execução e confonne o caso, após análise dos pleços

unitfuios da emprcsa vence dora pcia comissão dc licitação;

I5.3 Quando a elnprcsa adjudicatána não assjoar o Contrato no Prazo e nas condições

êshbelecidas, a Administr-ação podera convocar as licitantes Íernanqscentes, na ordem de

classi{icaçào, para fazê-lo em igual pÉzo e nas ntesmas cofldições Propostas pela primeira

classificada, ou revogar a licilação, independentemente da cominação prevista uo artigo 8l da

Lei n". 8.666/93;

15.4 O resrútado do presotte certame será publicatlo e diwlgado pelo(a) Presidente de

o cletrônico licitacaoía)cimatns.mg.-qov.bJ-
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16 DOSRECUR§OS

i6.l Caberá recurso, no pmzo de 05 (
lavrahra da ata. guando plesentss todos
detisão ou na ausôncia de algum licitante

('í_lt{ !i<|Í: (: lo rÀrr t.-fn^ r.lÀttc-rFlat-t\ trl .t lt:tÀrÂt t.t-at{tÍlÂíqEA',V\I NE I RI\ JA 5\,I)FN€
Ilrrà TrrÍ)rnrrar/,ns , No 4CO Bairro Meta

M(Jtrle!3 Cllr.(],s - l\,G - CEP- 3E)4O'l-O71ÕFJÊ'J 21. sos 632/000í _OA

cinco) dias úreis a contrr da data da inrirnaç ou
os prcpostos dos licilantcs ao alo om que foi adotada a
, a partir da publicação do resultado do julganrento;

16.2 Os recursos serão dirigidos ao ConsóÍcio lnterrnunicipal Multiiinatitário aa Áreo
Mineira da Sudene - CIMAMS, através da Comissão permanente de Liciração CpL, o qual
poderá recorsiderar sua decisào, no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou. nesss mesmo pmzo,
encanrinhá-los, devidanrente informados, para apreciaçâo e decisâo da autoridade supenor,
devendo nesle caso a decisào ser proferida deutm do prazo de 05 (cinco) dias úteis, cortado do
recebirneuto do processo, sob pena de responsabilidade;

O 16.2.1 O licitante podenár ainda eucanrinhar a petição via endereço eletrômco:
sendo que o docurnento deverá ser a.ssinado, digitalizado e com alicitacaoá)c .mq. ÍIr r r,. [rr.

o

qualiticação necessária. inclusive com telctbnc c endereço etebô»ico para a resposta da
Coorissâo;

16.3 hrteryosto o rccuÍso será conrunicado âos demais licihntes que poderào impugnâ-lo no
prazo de 05 (cirrco) dias üteis;

l(:t.4 os rccursos reflerentes aos alos de lurbilitaçâo e julgame»to das propostas técnicas e de
preços tcrão efeitos suspensivos, podendo a autoddadc compctente. motivadamente e prcsente as
razões de ürteresse público, atribuir aos dernaís rccursos interpostos eficácia suspensiva;

ló.5 Não será conhccido o recurso cuja petiçào tenha sido apresertada fora do prazo e/ou
subsorita por procurador não habilitado legahnente no processo para responder pela empresa;

16.6 Na contagem dos prazos será cxcluído o dia do início e incluído o dia do vencimcnlo;

16.7 Nctüum prazo de recuto, repÍeselrtâção ou pcdido de reconsideraçâo se irricia ou corre
scm quô os autos do proce.s.so estejanr com vista franqueada aos interessadosl

i6.8 O recuno coftra decisão do (a) kcsidentc dc Comissão não terá efcito suspersivo;

! 6.9 Decididos os rccrúsos col)lra os atos praticados pelo Prcsidenre de Comissão, a
autoridade competente fara a adjudicação do objelo da licitação a licitante vencedora.

16.10 O resultado do presente ccrtanre seú publicado e divulgado pelo(a) Presidente de
Comissâo no endereço eleffinico licitacao@cimanrs.mg.gov.br.

17 DA§ SANÇÔE§ ADIIÍINISTRATIVAS,

17,l Caso a Adjudicataria convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se reoussr
a assinâr a Ata de Registro de Preços (ARP) e o Connaúo, no pmzo fixado no nráximo de l0
(dez) dias úteis, garantida prévia c fundamentatla tlcfcsa, será considerada inadimplente e estará
sujeita as oorninações. independentemente de outras sançr-res prcüstas na Lei n" 11666/93 e suas
alteraçõcs, conlbnne preconiza o AÍ. 8l - À reçusa injustificada do adjurlicauirio em assinar o
contrato, aceitar ou rctirar o instmmento equivalcutc, dcntro do praz-o estabelecido pela
Administraçâo, caractcriza o dcscumprimento total da obngação assumida, sujoitando-o à
penalidades legalmente estahelecidas.

17.2 Aqucle que, convocado dentro do prâzo dc validade de sua proposta, flão âssinâr â Ata
de Registro de Preços (ARP). ou quando convocado não assinar o CONTRATO ou nâo retira, â

Nota de Enrpenho quando fol o caso. deixar dc enregar ou apresentar documentrçâo falsa,

h^{t § V
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ensejaÍ o rctaÍdamento do fomeci DlenÍo ou da execuçào de sc'u objeto, nâo manti veÍ
falhar ou flaudar na execução do contrato, cünrportar-se de modo inidôneo, tizer declaração falsa
ou cometer lraude fisoal: garantid o o direilo à arnpla dctbsa. Íicará impedido de licitar e dc
contralaÍ com o CIMAMS, pelo
no conEato c demais cominações

a) Advertência poÍ escrito;

prazo de aÉ 02 (dois) anos, sem prejuízos das multas prcvistâs
legais:

^D

o

b) Multa de 0.5% (zero virgula citrco por oenÍo) por dia do alraso no inicio ou ua iDlsrrupçâo
do cumprimento do objeto, que incidini sobre o r,ztor adjudicado, até o limite máximo <te
l07o (dez por ccnto).

c) Após o lirnite previsto anteriormentc. poderá ser caraclerizada a inexecução total ou
parcial do objeto onde sujeirara a multa de atê 20%o (vinte por cento) somando mais 0,1%
(zero vírgula um por cento) por rlia dc atraso sobre o valor idjudicado.

d) Declaraçào de inidoneidade para ricitar ou contratâr com a Administração pública.

17.3 As multas previstas nesta seção rúo eximsm a adjutlicatilria rla reparaçâo {c cventuais
perdas e dalos ou preju2os que sÊu ato punível venln causar ao Lrcitante.

17.4 Se o AdjudicatárialContratada não proccdcr ao recolhimeDto da multa no prazo de 05
(cinco) dias ú1cis, contados 

. 
da notificaçâo por paíe do consórcio Intermunlcipal

Multifineütário da Árca Mincira da sndene - CIMAMS, o respectivo valor seú descontado
dos crcditos que csaâ possuir. c, sc esÍes forcm ilexistenles o; irNuficjertss. o vajor seú
ercaminhado para execuçào pela Procuradoria Ce ral do CIMAMS.

17.5 Do ato que aplicar peualidade cabeÉ recun;o. no prazo de 05 (cinco) dias úteis. a contar
da ciência da notificaçâo, podendo a Adrninistagão rcconsjderar sua decisào ou nesse prazo
errcaminhá-la devidamente infomrada panr a apreciação e decisão superior, dentr.o do mesmo
pÍazo,

17.6 As penalidades peculiárias a gue sc rctbrcm às cláusulas anÍerior:es podcrâo ser
descontadas dos pagamentos evcntualmente deüdos pela contralanle, ou, se for o çaso. çobrada
admitÍstrativamente ou judiciahueute, aplicaur-se subsidiariamente, as Íxroluls preüstas na Lei
uo 8.666, de 2l de.iunho de 1993.

17.'l A Adjudicatár.ialContratada podeni ser pcualizada irrclusive com eveltual rescisâo do
contrato caso à qualidade dos serviços e/ou a plesteza no âtendhrcnto deixarent dc coresponder
à expectativa.

l8 DA FORMALTZAÇÀO nA ATA Df, REGTSTRO DE PREÇOS

J 8.1 - Homologada a Iicitação, senÍ folmalizada a Ata de Registro de Prcços, documenro
vinculativo obrigacional, conr características dc conrpromisso para a futu.â contuatâção. com o
fornecedor prirneiro classiÍicado s, se for o caso, com os dcmais classificados que aceitarcm
fornecer os serviços pelo prgço do primeiro, obedeoida a ordenr de classifioação e os
quantitativos propostos.

18.2 - A:ües da assinatura da Ata de Registro de Preços scrá realizada consulta as suas condiçôcs
tle habilitação, que deverâo ter sido nrantidas.

18.3 - Caso seja cornprovada algurra pendência, a Ernpresa será notificada fomralmente e ser-
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18.4 - o coirisóRcl
05 (cinco) dias Írtcis,
Registro de Preços.
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lhc-á concedido o prazo para sua rrgularização.

O convocará formalmente os fornecedores, com antecedência minima de
informando o local, data e hora para a reuniào c assinatuÍe da Atr de

CIMAM

)

-o

19 DOS USUÁRrOS DÂ ArA DE REGTSTRO DE PREÇOS

19.1 - o coNSoRClo esú nesre cdital qualifioado. unicanreule como órgão gerenoiador do
registro de preços. razâo pela qual. podcrão trtiliznr-se da Atâ de Registro de Freços, e contratar a
paíir da mesrna, todo e qualqucr órgão público munícipal intcgrants da Adminisrração do
consórcio - ML]NICÍPIo coNSoRCLADo - me.diante piéria coirsutta ao órgão g"r"n.iudn,;
desde que devidarrente comprovada a vantagem c lespeitaús, no quc couber. as condições e as
regrzs estabelecidas na Lei u " 8.666/1993, relúvas à utilização do sislema de Registro de
Preços.

19.2 - Em caso de eventual irradirnplernento contratual, cabení ao órgão aderenle a
responsabilidade pela irüposição de penalidade ao f,omeccdor faltoso. comunicando o fato ao
órgão gerenciador.

19.3 - Todo órgãq aotes de cont atar com o fornecedor registrado, deve assegurar-se que a
conlÍataçào atonde a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados.

2O DASCONDIÇÕESDEGERENCIAMENTO

20. t - O CONSÓRCIO será o órgào rcsponsável pclos atos de controle e administraçào da Aa
de Regisno dc Preços decon'entes destu Licitação e indicará, sempre que soiiciado pelos ótgÀos
usuários, respeitada a ordem de registr<r € os quantiÍativos a serenr contratados, o fornecedor para
o qual seó enritido o pedido.

20.2 - A convocaçüo dos fornccedorcs pclo CONSÓRCIO seÉ formalizado e conterá o endereçq
e o prazo rnáximo em que deverào colnpatecer para retinr o respectivo pedido.

20.3 - O lonrecedor convocado na fonna do subilun anterior que não comparecer; não retirar o
pedido no plazo esÍipulado ou nào cunrprir as obrigaçõcs estabelecidas na Ata de Registro de
Prcços, estani suieito às sanções previstas neste Edital.
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l8'5 - o prazo previsto no subitenr acima poderá ser prorrogado uma vez. por igual periodo,
quardo, duÍante o seu tmüscurso, for solicitado pelo forneceõor convocado, desd-e qul o.o*
motivo justificado e aceito pelo Consórcio.

18.6 - No ciso do fornecedor primeüo ctassiircado, após convocado, nào comparecer ou se

:::.1 ":1.]T:r.119 d" Registro de preços, scm prc.iuizo das cominações a eic previstas neste
Edital. o coNSoRClo 

'cgisr.ará 
os demais licilanrcs, r," ordem tle crassificaçâo. 

'

18.7 A existência de prcços rtgistrados não obriga a Adrninistraçâo a finrrar.as cohtÍatâções que
deles poderão advir; facultando-se lhe a rcalização de licitaçâo específica para u 

"ooúafao "aquisição pretendida, sendo assegumda ao beneficiário do rcgistro preferôncia dc fornccimento
em igual<lade dc condições.

lE.8 A Ata de Registro de Preços (ÂRp) rem prazo de validade (ügência) de 12 (doze) meses
consecutivos, a contaÍ da data de sua publicação na [mprensa Oficial.
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2t Do CoNTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS
21.I - Na Ata de Registro de Preços o MenoÍ preço do objeto ofeÍado na Liciraçào (item) serál-xo e irreajustrvel. Entrctanü0, poderá sofrcr aheraçõcs, ircdccidas às disposiçôes 

";nt;;;, no
art. 65 da Lei n' 8.6(ú/t991.

21.2 - lsto nâo se aplica aos contratos. gerados e firmados a part da Ata de Registso de preços,
os quais podcrto ser reüstos, reajustados e re-equirír*ados, di acordo com o ediàr.
2.1.3 - O preço registrado podcÉ ser rcvisto em face de cventual redução daqucles praticados rro
mercado, ou de falo que clcvc o custo dos scrviços, oujos preços forarn rrgistàdos. 

'
21 4 ()s preços regish'aclos na Ata de Regishr: de preços (ARp) são inalteráveis durante tr>do o
periodo de vigência dcsra, rcssalvados oJ casos exccpôionais que permitam o procedimenlo de
reequilibrio econômico financeiro. nos teonos da alinea "d" e tlernais rJo art. 6-s da Lei Federal
8.666/93 e os casos previstos na subseção vI (Da Repactuâção e do Reajuste de preços dos
contatos)preüstos nâ r,lstrução Normaliva u" 05/N,ipoc/2017 com filcro nos .ealustcs
decorentes das convençôes coletivas de trabalho.

21,5 
. 
Cornpeie ao Órgão Cerenciador da ATA, na oconência de fato que iusrifique a rcdução ou

a nrajoraçào do preço dos serviços rcgistrados. promov$ as 
'ecessáriai 

negoiiaçôes jurto ao
Detentor da Ata.

21.6 
^ 

existêncía de preços registraclos rÊo obriga a Administração do CIMÁMS a finnar as
corh"tagões que dclcs poderào advir. facukândo-se a realizaçào de licitaçâo especifica para a
aquisiçâo dos serviços prelendidos. sendo assegurada aô Detcntor do Registrn a pr-eforêntia de
fomecirncnto cm igualdade de condiçõcs.

-Íturt T\rpinrqutrls . No.4üô - B{àrÍÍ.l Mer.,avlc,Íries_ Gl.dí o5j - MG - CEp. 3g4O.l-OZ1€.NPJ. 2 t.5ro1,.G92IOOOr -Oa -

20.4 - Quando comprovada urna dessas hipóteses. o CONSORCIO podení indi
fornecedor. a ser destinado o pedido. sem piejuízo da abertura de pmiesso ad,ri
aplicação dc penalidades.

car o
nistrativo para

22 DAREVISÀODEPREÇOS REDUÇÃO

22.1 Quando o preço inicialmenle regislt-ado, por motivo superueniente, lornar-se superior ao
preço praticado no mercado, caberá ao Órgão Gerenciador convocar o DETENTOR da ATA
para u ra oegociação, con vistas à rcdução dç preÇos. podendo ocotÍer o segu:l(e:

a) Aceitaçâo da negociaçâo. quando o DETENTOR aceitar recluzir o scu pÍeço aos limites
errontrados e conrpatíveis aos de mcrcado, devendo o novo pÍeço ser registrado lu Atá_ conro
alteração posterior;

b) Negociaçâo frusbada, assim entendida àquela ern quc o Detentor da Ata não aceita reduzir
seu preço ao valor de mercado, devcrdo, nest€ caso, ser liberado do compromisso assurnido,
para a convocaçào do fornccedor seguinte, rcqrciuda a ordem classificatória, corn vistas iguais
opo rtunidadss dc ncgociação;

c) §e n<r caso da alinea "b". a negociaçâo frustmda se estendeÍ a lodos os demais detentores
registrados na Ata, nào tcndo qualquer deles reduzido o preço do prcduto ao patarnar compatÍvel
corn o mercado, caberá ao órgio licitante proüdenoiar a conEataçâo desejada por nteio de outro
ccnarne l'icitaório regular,
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23 DO
MAJoRÁÇÂo

23.1 Quaudo o prego de mcrcado se tomar superior aos preços registrados no sRp, de forma a
conrprolncter a prestaçâo dos serviços e o forrrecirrçnÍo do produto, peio Detcntor da Ata" nas
condiçôes inicialmente acordadas, dever-se-á obedecer ao seguinte procedimento:

23.1.1 cabe ao fornecedor protocôlar junto ao orgão Gerenciador, unr Ícquêrimenlo de
reequilihrio e,conôrnico-Íinanceiro de preços devidamente justificado e instruido com
docutncntos capazcs de cvidenciar o surgirrento de uma onerosidade cxccssiva cm relaçâo às
obriga@es inicialme n1e assurnidas, produzida pelo rurnento m custo rlo pmrluto no mercado
atual, valetdo-se, por exemplo, de notas fiscais antigas, pesquisas de preços, tabelas do
SINAPI/CAIXA, contratos e/ou registros de outros órgãos ETC..., dsnur ouúos pertinentes, a
juízo do órgào gererciadori

23.1.2 Ao Órgão Gerenciador cabe a rcalízaçáo das pesquisas de merca.do e demais atos
necessiirios, com üstas a veriÍicação da oconência da rnajoraçâo alegada pelo fonrecedor, nos
moldes da Lei Federal n" 8.6óó193, dcmais normas, decltlos I regulamentos atinentes a nratéria;

23.1.3 o requerinrenl. de Reequilibrio de Pregos será apreciado por urna cornissão de
Renegociação designada pela Adrrinishação do clMAMS, óÍgào contÍâtante, ao qual caberá,
lambém, a hornologaçâo da dccrsâo final. após a submissão do procerlimento à assessoria
juridica e aos órgâos de conu'ole interno, para hns de aú.lise e parecer.

2!.1 .4 É veclado ao Detentor do Registro interrornper â prestâção dos sewiços enquanto
ãguardâ o hámite dos Requerimentos de Reequilibrio de Preços. sob pena dc aplicação das
sançôes estabelecidas no alo convocatorio. na Ala de Regislro de Preços - ARp e na legislação
perdnente;

23.1,5 Confirmada a vcracidade das alegaçôes do DETENTOR e deferido, por decisão do
Ór-gão Gerencrador', o reequilibrio econônriú-Ílnanceiro requerido, rleverá ser proüdenciada a
publicaqào da alteração da Ata de Registto de Preços na Imprcrsa Olicial, para fins de va)idade
do novo preço rcgistradol

23.1,6 Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-finance iro tcrào a validade vinculada
ao prazo regular de validade da Ata de R€gistro de Preços - ARP;

23-1 .7 No caso de indcfetimento do Rcquerirnento de Recquilibrio Econômico-financeirc,
poderá o Orgào Gerenciador liborar o Deterrtor da A[a do compromisso assumido, scm apticação
de penalidadc, mediantc deçisâo funJamentada;

23.1.8 Se liberado o primeiro Dctentor da Ata, poderá o Orgão Geurciador proüderrciar a
convocação dos detentoÍes Íenuhqsccnles, respeitada a ordem classifioaüotia, para fins de
renegociação dos preços registrados;

U DÀ INA].TERÀBILIDÂI'E DO OBJETO

24.1 Íi vedada a prtstação e/ou fornecimentos dos serviços em caracteÍisticas diversas das
conslântes na Ata de Regisko de Preços (ARP) e na Proposta, bem como descaractedzar, de
qualque r forma, o objeto licitado;
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DO CANCELAMENTO DA ATA DE REG|STRO DE PROÇOS _ ARp
O Detentor da ARP terá os seus serviços e/ou l.egistro cancelado quan<Io:

Descumprir disposiçôes da respectiva Ata de Registro de preços (ARp), deste edital ou das
leis aplicáveis ao caso;

^a

o

b) Nâo assinar evcntuais contratos deconentes ou ruio r.etirar a nota de empenho ou
instrurneÍlto equivalente. no prazo estabelecido pelo Órgao Gerenciador. sem jusülicativa
aceitável;

o) Restar, fiustrada a rcnegociaçâo de preços, seja por majoração ou redução;

d) Estiverem prcsentes tazôes de interesse público.

25.2 O cancelamento do registro cleveú ser fornralizado pelo Ôrgâo Gerenciador, mediante
decisâo fundamentada, rcssalvada. em qualquer caso, a aplicação das ianções definirr,. enr lei.

25'3 o DETENTOR dâ ATA poder,: solicitar ao órgão Gerenciador, mediante reguerimenrô
devidame,te instruído, o cancelamento do scu registro de preço na oconêncià dc fato
superveniente. deconentes de caso fortuito ou de força maior., capaz de comprometer a perfeira
execução contratual;

25.4 confomrc recomende a situação. podeÉ o órgão Gerenciad or realizar as diligências que
enterrder necessárias para a verificação da ocorrôncia do hto alegado pelo forneóedor como
ensejador da solicítação de cancelalnento;

25.5 O oancelamento do registro, se deferido, somente tenl validade após a publicaçâo na
irnprensa OÍicial sendo, desla I'olma, vedada a inteÍrupçào »o forncçimento dos produtos cuja
requisir$o, enrpenho ou docurrenro sintilar renha sido despaclrado antes dessa data,

26 DOS PRAZOS, f,'ORMA DA
RECEBIMENTO DE SEU OBJITO

PRE§TAÇÃo DoS SERVrÇO§ E

26.1 Os prazos, critér'ios de recebinento e aceitaçào do objcto cs6o previstos no item p e
subitens do Anexo I - Pmjeto Básico

21 DASOBRICAÇÕDSnlCONTRATADAECONTRATANTE

27. I As obrigações da CONTRATADA são âs ês'tabelecidas no ítem !1 e subitens do Anexo I -
Projelo Básico deste Edital.

27.2 As obrigações da CONTRATANTE são as estabelecidas no item ![ e subitens do Anexo I
- Projeto Brlsico <lestc Edilal.

28 DAFOftMADEPAGAMENTO

28.1 As regrâs acerca do pagamenio são as estabclecidas no item lT e subitcru do Anexo I -
Projeto Básico deste Edital.

28.1.1 Além das exigências coustaDtes do Anexo I - Projeto Básico, sená tealizada antes de cada
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paganlento à CONTRATADÂ consulta ao SICAF, para vsÍificar a manutençâo .l"s
habilitaçào exigidas no edital.

23.1.2 CoÍstatarrdc.s€, iunto ao SICAF, a situação de irogrrlaridade da CONTRATADA, será
provideuciada sua adverlência, por escrito, paÍa que, no prazo de 5 (cinco) dias. regularize sua
situação ou no meslno pmzo, apÍ€sente sua defesa. O prazo poderá ser prcrrogado uma vez, por-
igual perÍodo, a critério da CONTRATANTE.

28.1.3 Nào havendo regularizaçào ou sendo a deGsa considerada iutprocedente. a
CONTRATANTE deverá cornunicar aos órgÀos responsáveis peta fiscaliz:çào da regularitlade
liscal quartto à inadimplência da cONTRATÂDA, bcm conrc quanto à cxistência de pagamento
a ser efetuado, pâr'â que sejarrr acionados os meios peüinentes e necessários para garantir o
recebinrefio de seus créditos,

28.1.4 Persistindo a irregularidade, n CONTRATANTE deverá adotÂr âs merlidas necessír'ias à
rescisâo contratual nos auúos do processo administrativo correspondente, assegurada à
CONTRÀTADA a arnpla defesa.

28.1.5 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmeute. aÉ
que se decida pela rescisào do corÍrato, caso a cONTRATADA não regularize sua situaÉo
junto ao SICAI'.

28. l.ó Somente por motivo de ccono:nicidad€, segurança nacional ou outro interesse público de
alta relcvância. devidamente juslifrcado, em qualquer caso, pela rnáxinra auloridade da
CONTRATANTE, não será rescindido o conrato em execução corn a CONTRATADÂ
inadimplente no SICA-F.

28.1.7 Quando do pagamcnto, seÍá efetuada â retenção hibutiria prevista na legislação
aplicável.

28- 1.8 A CONTRATADA regularmente optante pelo Sirnplcs Nacional, exclusivamenle para as
atiüdâdes de prestação de sen,iços previstas no §5'-C, do artigo 18, da LC 123, dc 2006, rúo
sotienÍr a Íetençâo tributária quanto aos impostos c contribuiçôes abrangidos por aquele regitne,
observando-se as exceções ltele previstas. No cntauto, o pagamento licará condicionado à

spresentâçâo de comprovação, por meio de documcnto oficial. dc que faz.jus ao tratamento
tributiirio favorecido ptevisto na referida Lei Complementar.

cQN§iÔricr() rN r riiÍr^^uN r(-'l!ra!. A^',lr".t' tt-tNALÍ.t-Á§ I
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29 I}AS DI§POSIÇÔES GERATS

29.1 É faculada ao Presidente da Comissão. ern qualquer fase da licitação, a promoção de

ditigência dcstinada a esclareoer ou complementâr a instrução do processo, vedada à inclusÀo
posteiior dc documento ôu informação que deveria constaÍ no ato da scssão pública;

29.2 A atwridade competente para determinar a conlratação, poderá rcvogar a licitação por
razões de intercsse público dccorrente de fato supeleniente dcüdarnente conrprovado,
peninente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou
por provocação dc qualquer pessoa. mediaute ato escrito e flrndanrentado, nos tennos do artigo
49 daLeí866619J;

29.2.1 A anulaçâo do procedirnenlo licitatório por motivo de ilegalidade não ge{'â obrigtrçãu de

indenizar, ressalvado o disposto no parágratb único do arligo 59 da Lci 8666193;

?9.2.2 Os licitantes não terão direito à irrdenizagâo em deconência da anulação do procedirlento
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licitatório. ressalvado o díreito do contrâtado de boa-fe de ser ressar.-ido pel
suportado no cumprimento do contrato i

5 Proc

ils.

^o

o

os cncargos Í!!eÍ

29.3. As -proponenlos assumcm_ todos os custos dc prcparação e apresentação de sua proposta e
ao ÓRGÃo não seá, em ncúunr caso, responsáver 

'por .tr., iustos, indcpeudentàminte da
cordução ou do rresu.ltado do processo licitatório;

29.4 As proponentes são responsáveis pela Íidelidade e legitimidade das infomrações e dos
documentos apesentados em qualquer fase da licitação:

29.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato supeÍveniente que imp€ça a
realizaçào do certame na data marcada, a sessào scrá rcdesignada para o dia, hora e iocal
delirrido e novanrentc divulgado na forma da lei:

29.6 Na conlagem dos prazos cstabelccidos neste Edital e scus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencirnento. Sô se iniciam e venccn os pÍâzos etn tlias de expaliente
normal:

29.7 O desatendimcnto de exigêrrcias formais não cssenciais uão imporlará rrc afastâmcnto dâ
licitante, desde que sejarn possiveis as:rfenções das suas qualificações e as exatas comprcensões
da sua proposta, durante a rcalizaçõo da sessão píúlica desta CONCORRÊNCIA/SRPI

29.8 As nonnas que disciplinarn csta coNCoRRÊNcwsnp serão sempre int€rprctsdas etn
favor da ampliação da disputa entÍe os interessados, seln compÍometimerÍo da sàgunnça do
fulurc coltrato;

29.9 As Licitantes 1rcderão retirar o cdital via Internet afavés do endereço eletrônico
licitacaO@Eirnams.mq.so\'. br (este sem custos).

29.10Â homologação do resultado desta lícitaçâo úo ünplicani direito à conütaçâo;

29.1 I Aos casos omissos aplicam-se as disposiçôcs constantcs da [,ei n. 8.666. de 2l dejrurho de
1993 e altrraçôcs subsequentes.

29.l2Qualquet atestação falsa por parte da fiscolização, ou ontissão de declaração que deveria
constar visando prejudicar direito, cl'iar obrigaçâo ou alterar a verdade sobre falo Íelevantc é
CRIME DÉ FALSIDADE IDEOLOGfCA, preüsta uo artigo 299 e Paragrafo único. do Decrcto
Lei n". 2.848/40 (Codigo Penal);

29.l3Fica eleÍto o Foro da Justiça Federal de Montes Claros, para dirimir qualquer lide onunda
do cumprimento do estabelecido neste Edital e seus an€xos.

29.14São partes integrantes deste Edital os seguintes ANEXOS:

29.I4.I, ANEXO I -PROJETO BÁSICOi

ANEXO I.À NORMATIZAÇÀO DOS SERVIÇOS

ANEXO r-B PLAMLHA DE rORr\4AÇÀO DE PREÇOS ESTTMÀDOS

ANEXO I-C PLANILiIA DE CÂLCULOS DOS SALÁRIOS NOMINAIS POR
CATEGO RIA PROFISSIONAL

§
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ANEXO r-D CONÍpOSlÇÀo ANALÍTÍCA DO BDt BONIFI
DESPESAS INDIRETÀS

ANEXO r-E COMPOSIÇÃO DOS
soc IAI S/S IN 

^ 
Pv C AtX NDE7I20 I 9.

ANEXO I-C

ANEXO I.H

E

ENCARCOS

)

^o

ANEXOI.I TABELA DOS FATORES DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A
VALIDAÇÀO DOS ATESTADOS (ACT) E CERTIDÔES DE
ACERVOS TÉCNTCOS (C^TI

29.14,2 ANEXO II - MODELO DA CARTA PROPOSTA:

29.14,I ANEXO II-A - ANEXO DA CARTÂ PROPOSTA - PLANILHA DE
ESPECTFTCAÇÔES TÉCNTCAS DAPROPOSTA i

29.14.4 
^NEXO 

rrr -MODELO DE DECLÂRAÇÂO;

29,14.5 ÂNEXO ÍV -FICH^ CAD/\STRAL DE FORNECEDORES;

29,14.6 ANEXO V- MÍNUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

29.14.7 ANEXO VI _MINUTA DE CONTRATO:

Montes Claros, 02 de seternbro ôe 2020.

ANEXO r-F PLANTLHA DE COMPOSTÇÀO DE CUSTOS DOS MATER|ATS
UTILIZADO NA CON}'ECÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

MODELO PARA PROPOSTA DE PREÇOS - COMPOSrcÀO DE
CUSTOS UNITÁRIOS

ro.n t_
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ANEXO I
PRoJETo gÁstco -pe

ar-r ÍÁ R lo

Ern atenção ao que preceitr:a o anigo 7o c/c artigo 6". IX da Lei F-ederal lf 11.666/9j e suas alrcrâções.
elaboramos o pÍessnte PROJETO BÁslco. conr base no Arfigo 15, inciso u dâ Lêi g.666193 e
Dccrcto FedeÍal n" 7.892 dc 23-dc jarrciro de 2013, para qu€ atravZs dc proccdimerrto licitatôrio, scja
insaurado LtcITÀÇÃo pelo slsrEMA DE REGISTI{O DE pREÇôs . sRp. nos rennos do art.
22. l. §l'da Lci Fcdcral 8.666193. na forma dc exccuçâo indircra, do ripo .TÉ,CNICA f,, pREÇo,'
auferido atmvés do MAtoR pf,,RcENl'u^L DE Df,scoNTo no LoTE úXICO. rerdo por
Íilalidadc "Rcgistrar os ptcços pâr" execuçâo dc scrvíços dc elaboração das peças técnicas e gráfiias
ncccssárias c indispensáveis à execução de obras públíoas para os municipios consorçiados ao
clM^Ms, a ser realizada através de CoNCoRRÊNCIA PúBLICA, nas condiçôes aqui
csúrbelecidas.

^e

o

I. DOOBJETO

I.I REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÀO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECESSÁRIá.S
E INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÀO DE OBRAS PUBLICAS COM TIPOLOGIAS E
COMPLEXIDÂDES VÂRIADAS E OUTRÁS ATIVIDADES CORRELATAS. POR UNIDADES
DE MEDIDAS (M, M:, M" KVA). CONFORME ESTIEC]FICAÇÔE§ TÉCNICAS, UNIDADES E
QUANTTDADES. CONSTANTES DO ANEXO I - PROJETO BÁSICO, DEFIN|DAS E
CLASSI}-TCADAS COMO SERVIÇOS COMtTNS I)E ENGENHARTA, CONF-ORMI:
ESTABELECE O ART.7ô DO DECRETO NO 7.892 DE 23 DE JAN,EIRO DE 2013, DEN,IAIS
NORMAS E REGULAMENTO ATINENTES A MATERIA, que rcgcr-sc-á pclas rtisposições da Lci
Federal n" 8.666193, de 21106/91, e suas alteraçôes.

1.2. Os itcns dc serviços a sercrn rcgisírados na Âta dc Rcgistro de prcços (ARp) scrâo rs
unldades de medides principais de comprimento e potêncls das peças técnicas e gráíicas dc
engenharia e atividades correl tt§, constantes no 

^nexo 
l-B deste projeto Básico,

representadas por M (metro); Mr (metro quâdrado); Mr (metro cúbico) e (kVÀ). O KVA ô uma
unidade de rnedido correspondente a 103 voltamperes, I kVA = I 000 VA. VA signiÍicavolt-
ampôrc, o VA é o que chanumos de potência aparente, ela é o resultado de uma soroa fasorial
(ratorial) da potência ativa cnr rvatts (W) e da potência rcaliva (r'ar).

1.3. ABRÂNCÊNCIA DO§ §ERv!ÇO§r Os serviços de engenharia, compreenderão as seguinres
áreas de abrangência:

a) Pt'ojetos de engenharla civil, conrprcendcndo: projeros cstruturais, projctos arquitetôrrioos,
projetos eletricos. projelos de terraplarragenr, bueiros e galerias, pro.ietos de paürnenlaçào, projetos
de combate contra incêndio, entÍe outÍos:

b) Proj€tos de cngenharir senitárh, conrprtendendo: proielos das instalagôes prcdiais dc água
c esgoto sanilário (hidros sanitários)" projetos dc sa:rcamcrrto básico como abaslecinrsnto dc água.

esgotamento sanitário. rlanejo dos rpsírluos sólidos e drenagens de águas pluviais. entre outÍosi

c) Projctos dc engenharil clélriea, conrpreendendo: alta s búixa tensão. sistema de proteçâo de
descarga atÍnosfcrica - SPDA:

@
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d) Projetos dê desenvolvimento urbrÍo, compreeudendo: paisagismo, enfc outrusi

e) ProJctos dc rnrquctes cletrônicas, compteendendo: o desenvolvinrento dos projetos enr 3D;

f) Projetos de desenvolvimento de rede lógica, compteendcndo pmjeros <Íe rede inrerna
estruturada de telecomuuicaçôes;

d Proietos de reformas, compreendendo: lsvautamcnlo irloco e o descnvolvinreqto de projetos
necessários ii execução de reformas em construçôes ciüs;

h) Proletos de recupeemento, compreendendo: o levantarcnto in loco e o desenvolvimento dos
projetos de recapeatDenlo em pavirlentações;

i) Proietos de rcvitelizaçõeg compreendentlo: o levantamento in loco e o de.senvolvimento dos
projetos de revitalizaçâo enr paisagismo;

j) Serviços topográÍicos, conrprcendendo os lsvantamentos planímétricos, altimétricos e
planialtimétr i cos, reguiuri zação fu ndiária, entre ouuos;

k) PÍojctos dc coaÍrole ambicntal, compreendendo, os levantamenlos e planos dr controle
ambientais - PCA's neccssários à execuçâo dos projetos e aos respectivos licenciamentos
anbientais, entre outrosi

l) Invcstigações GeoÍócnicas (sondagem), compreendendo, estudos de simples reconhecirnento
dos solos destimdos à elaboração dc projetos pam construçào civil.

i.4. As elaboraçôes das pEÇÀS TÉCNTCAS E GRIIFICAS NECESSÁRIAS E
tNDtspENsÁvErs À rrxECUÇÃo DE OBRA.§ púBr,rCAS COM TtpOLOCtAS E
COMPLEXIDADE§ VARIÂIIAS E OUTRAS .A,TIV|DADES CORRELATaS. por
UNIDADES DE IiEDIDAS (M, fu,, M], KVA)devcrão ssr efetuadas nos rnoldes descriros na
NORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, ANEXO Í-A do presente Projeto Basico, acompanludos
das seguintes peças tócnicas::

a) Detalhamento dos trabalhos: corn plantas, delalftes construtivos, planilhas orçarnentárias,
cronograma fisicoiÍinanceíro. melflorial descritivo, menrorial de cá]culo, composiçâo de custo
uniúrio, desenlros no formato DWG e dsnrais clcmenlos necessários à fiel execuçào dos serviços e

obrts, senrpre em conÍbnnidade com as normas da ABNT - Associação Brasilcira de Normas
Técnicas, com a Normatização dos Servigos e aquelas exigidas nas sistenráticas de cada órgão
concedente;

b) Elaboração: Consiste na materialização lbrmal dos trabalhos de cscritório a1ó a perlêiia
elaboraçào do projeto de acordo com os parâmetros detenninados pelo órgão oontratante.

I.5. DA LEGISLAÇÃO ÂPLICÁVEL

I.5.1. A licitaSo pertirrerlt€, ser'á regida pelas disposiçrics da Lei Federal no 8.ó66 dc 2l de
junhoi1993, Lei Federal n" 11.107i2005, Decrcto Federa.l n" 7.89212013 e as exigências
estâbetecidas rcste Edital. aléut das deinais nonnas e regulâltntos atinentes à :naté:ia,,

1.5.2. A configuração dc licitaçâo adotada pela .\dn:inistração deste Consórcio Inttrmunicipal
MultilinâIitárlo da Àrea Mineira da Sudene - CIMAMS, foi a rnaialidade

"CONCORRÊNCIA' dr: tipo "TECNICA E PREÇO" auferido ahrvês do MAIOR
PERCENTUAL DE DESCONTO Do LOTE UNICO, aravés do Sistema de Registro de Preços '
SRP, sob a execução no regúne de eurpreitada por "prcço unitário" tle "uni<iades de tnedidas (M,

cl^ A/\ §
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1.5.3. A adoçao pela concorrência visa ampliar a eficiência nes
enlrc os licitantes, assegurar o hatalnento isonômico, buscar
lranspar'ência e cficiôncia nos procedimcntos par.a dispôodio dc
proposla mais vantajosa para a Administração Públicâ.

ts contratâçâo, a coÍrpetitividâde
maior simplificaçào, celeridade.
rccursos públicos e a seleção da

2. DAS.DETTN|ÇÕES

2.1. Parâ efeiros deste Projeto Básico. observadas os dispostos aplicáreis pela legislaçao Federal,
especilicamenle o ar1. 2n do Decrcto no 7,892, de 23 dcjanciro dc 2013. consideranr-sc:

2.l.l.SI§I'E,MA DE RI:GISTRO Df, PRf,ÇOS - §RP: conjunto de procedirnentos para regisho
formal dc prcços rclativos à prestação dc scrviços c aquisição dc bens. para contrataçôes futuras:

2.l.2.ATA DE REGISTRO DE PREÇO§ - ARP: documerrlo vinculariro. obrigacional. com
característica de compromisso para firlula conlmlâção, cm que sc registrar.n os prcçôs, for::ecedorcs,
ôr'gàos participantes e condigôes a sertm platicadas, confornre as disposiçôes contidas no
instrumento convocatório e prolrostas apresenladas;

2. l.3.INTENÇÃo DE REcts't'Ro DE pREÇos - IRp; sistema dc Adnrinisrração c servigos
Gerais - slAsG, gue deverá ser uriliâdo pelos órgàos e entidades integrantes do sistenu de
Seúços Gerais. SISG, para regisho c divulgaçào dos itens a serem licitados c para a realiz.a6o dos
alos pÍevistos nos iDcisos ll e v do crpút do aú 5e e dos atos preYistos ]to inciso Il e ceput do an.
ê.protocolo de intenção conlendo o rol de objctos a serenr submctidos íirtuÍârncntc ao SRP ou
SRPP, visarrdo a pcnnitir a participaçâo de outros órgàos.

2.1.4. ÓRGÃO GERENCIADOR: órgão ou cnúdadc da administragâo pública federal responúvel
pela conduçdo do conjunto de procedirncntos para registro de prelos e gerenoiamento da ata de
regisho dc prcços dclc dccoÍÍcrüc;

2. 1.5.ÓRGÃO PARTICIPANTE: órgão ou entidâds da artministraçào ptiblica que participa dos
pr<rcedinrcntos iniciais do Sistema rle Registro de Preços e integra a ata de regish'o de preços.

2.1.ó.ÓRGÀO NÃO PARTICIPANTE - CARONA: órgão ou cnridadc da adnrinistração pública
qrrc, não tcndo participado dos proccdinrcntos iniciais drr licitaçào. alcndidos os rcquisi{os desta

noÍma- fâz adesâo à ata de registro de preços.

2.1.?. BENEFICIÁR|O D^ À'l'A: Licitante fornecedor e/ou prestador de serviços, detentor da Ata
de Registro dc Prcços - ARP. doravarrtc dcnonriuada dc CONTRATAÍ)d.

2. I .8. CONTRATADA: emprcsa e spccializada proponcnlc, ve nccdora da licitagão, corn a qual se

celebrou contrâto. Conceitos equivalentes: Contratada, Terccirizada, Prestadoru de Serviço.
BcncÍiciário da Ala.

2. L9. CONTRATANTE: Refere-se aos rnunicipios consoÍciados (Órgão Participante) ou os
nrunicipios qeu proccdcrem adcsão à rcferida Ata dc Rcgisro dc prcços (Órgâo Não Participantc)
quc decidircm se utilizar do SRP parz celebração do contÍato,

2.1.10. SERVIÇOS EVENTUÂIS: são serviços excoutados sob denranda especifica da

CONTRATANTE. e que visam ao atendimenÍo de necessidades que exrrapoianr os planos de

nranutcnção prcventivâ e corrctivâ de nâturczá coÍrtinuada.

2.1.11. COII{PRA NÂCIONA.L - cornpra oo conu?tação de bens e scrviços, cm quc o órgão
gerenciador conduz os procedimentos para registro de preço.s destinado à execuçà<i descentralizada

dc programa ou projeto fcdcral, ::rcdiante pÉr,ia iudicaçào da demanda pclos crÍcs fbdcradoi
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beneficiados;

2. I.I2.ÓRCÃO PARTICTPANTE DE CO]I{PRA NACIONAL - órgão ou eda
adminislragão pública quc, em razão dc participaçâo cm prograrnÀ ou projcto fcdcral, é conlcmplado
no Ícgistro dc pÍeços indcpcndenrc de nrarÍfcslação fonnal.

2.1 . 13. PROJETO BÁSICO: peçâ que descrcve â pÍestaçâo dos scrviços. que contétn os clemcntos
técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela Àdministraçâo, conr a contrataçâo e os
elementos necessários c suficienles, conr dvel dc prccisão adequado para cârâcterizar o scn,iço a scr
contrdtâdo, alem de estabelecer direitos e obrigações, frequências, periodicidade, ferramenlas e
equipamcntos, insumos. quadro dc pcssoal. controle c nroflitoramcntos, eto., a screnr adotados pcla
CONTRÁTÀDA.

2.1.14. RESPONSÀVEL TÉCNICO (RT): profissional peftenceÍrte ao quadro técnico da empÍes:r,
com as qualificações e formação exigidas, que t'esponde por toclas as obms ey'ou seriços de sua área,
a cxccutaÍ-se ou em cxccuçãô tra vigôrrcia de seu connato com essa cl.npresa.

2.1.15. ORDEM DE §ERVIÇO: ó o <Jocumento utilizado pcla CONTRÁTANTE para a solicitação.
acompalúamento € coDtole de tarefas relaliras à execuçâo dos coutratos de prestaçâo de serviços.
que dcveÉ cslâbeleccr quantidâdcs csliflladâs, pr'âzos c cuslos dâ atividadc a ser executada, e
possibilitar a verificaçâo da confonnidade do sewiço executildo com o solicitado.

2.1.16. II(STALAÇÕE§ ELúTRICAS: con:preendcrr: sistcmas de rcdes clétrica§, grupos
geÍadores. sittcmas de pÍoteçâo contra dcscargas almosfóricas c redes dc alefl.amento.

2. L I 7. INSTÁLAÇÓES DE AR CONDICIONADO: comprceudenr sistemas cenrrais de ar
condicionado (equiparnentos de refiigeração chiller, bombas de água gelada e cle água de
condcnsaçào, self-contairrcd, fan-coil ctc.), aparclhos dc jancla, aparclhos tipo .split c portátcis,
vcrrtiladores e cxauslorcs.

2.1.18. INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA: comprcendcm os sisremâs de redes de cornunicação
de dados e voz para infonnática e cabsâtnento ótico.

2.1 .l 9. IN§TALÀÇOES CIYIS: comprcendem es1rutura, alvenarias, pisos internos e cxtcrnos,
reveslinrentos de paÍede e piso, esquadrias, vidrarja. espelhos, forros, gesso, marcenariâ, serralireria.
soldagern. pinlura c impcrmeabilizaçào.

2.1.20. INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIA§: comprccndem sistcmas dc rcdcs dc água fria,
quenle c pluvial, rcdes dc csgoto. louças c urctais das charradas áreas molhadas (sanitários. copas c
cozinhas). bombas dc água e esgoro c Íeservatórios de água.

2.1.21. SISTEMA DE PREVENÇÂO E COIITBATE A INCtNDIo: compreqrdc o sislema dc
proteção contra descargas aünosféncas, o sislema de rede <le hidrantes e extintores portáteis. o
sistema dc prcssurização dc escadâ dc cnrcrgência, o sistcma dc iluminação de cmcrgência, o sistcnra

de sinalização de scgurança c e:ncrgôncia, o sistcnra eletr'ônico de detccçào dc íumaça c alamtc

contra incêndios e demais itens correlatos.

2.1.22 DNCARGOS §OCIAIS NÀO DESONERAI)OS: possuern contribuição de INSS de

20% sobrc folha de pagamcnto. Encargos sociais aplicaur-sc somcnte sobrc ixsunros de Mão de

Obra.

2.1.23.§ISTEMA DE ABASTECIMEI§TO DE ÁGUA: Conjunto de unidades de produçào de

água, tratamcnlo. canâ'lizaçôcs, concxôes, rcservatórios c cstaçõcs clevalórias dcstinadas ao
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2.1.24. SISTEMA DE I,SGOTÁMENTO SANTTÁRIO: Conjunto de canati zaçôes e conexôes de
colcta, afastâmcÍto, estação clcvatórias c dc tratamcnto dos csgolos sanilários.

2.2. Ném das constantes lestc PÍojcto Básico (PB), serão levadas cm consideraçôes outras
delinigõcs regulanrenladas pclo Estado do Minas Gerais, na cslnta obscrvância ao Dccrclo Fsderal n'
'1.892, de 23 dejaneiro de 2013, s(as Íespectivas alteraçôes, demais nonnas e regulamenlos atinentes
a maÉria.

3 DAS ruSTIFICATIVAS

â) Pa;a quc não fique qualqucr dúvida, a quenr quer que seja, sobrc a legalidadc e a tegjtimidâdc
do proccdimento âdotado, as justificativas tÍa?rnr resposta às opçôcs com as quais .sc dcpara a

Adminisuaçào Pública c, dc conscguinle, conforro tcgal c técoico.

b) A legislaçio que incide so&e o procedimento aqui referenciado exige que sejanr feitas
justiÍicativas a propósito dos lcmas adiante abordados já gue as opçôcs existcnles paÍâ modular a
satisfação de detenninâda demanda governamental não c arbitniria e decone de atividades de
planejamcrto exccutadas antcs da fase cxterna da licitação.

3.1 DAS NECE§SIDADES DO§ SER\{IÇOS:

a) O CIMAMS lcm buscado incessantem§rrtc otimiz:r as contmtaçõcs, cspccialnrcnte naquclcs
ondc há uma demanda acenhrada c uura corrplcxidade de n:aior oronta. Com â âdoçâo do Sistcrna dc
Rcgistro dc Prcços, as cortrâtâçôcs têm gerado grandc ccoromia e cficiêDciâ.

b) Considerando que o Corrsórrio P[rblico C.IMAÀ,tS. constitui-sc por objeto dc gestão associada
de scnriços públicos, com a finalidade de irnplementar políticas públicas e exôcutâÍ sen iços públicos
ou obras de intcressc comum, visaudo o fortâlccinreulo c nrelhoía da gcstão pública dos nrunicípios
consorciados, nos ternros do Estatuto do CI.MAMS;

c) Considerando que o preüsào legal de "licitaçâo comparlilhadr" está preüsta no art, 17. da Lei
Federal no 11.1072005. gtrc iuclui o §l', no aí. l12, da Lei Fcderal 8.666193. VejamosÍ'Os
consórcios públicos poderío r€âlizâr licitâçÃo da qunl, ros lennos clo edital, dccorrnm
contratos adminlstratiros celebrados por órgâos ou entidades dos entes da Federnção
con§orcindos'.

d) Considcrando a possibilitar atravós de um único órgâo gercnciador a realização dc licitação

compartilhada pars um grupo de partir;ipantes previarnente cstabelecidos, qual sejam, os municípios

consorciados. de fonna, mas cficaz, cÓIcrc, umâ vcz quc amplia ganhos por rneio da ccononria dc

escala. reduzindo os crlstos da contmtâÇão com a desburocratizaçâo do prooedirrtento licitatóriol

e) Coruiderando que os municípios consorciados, colno num lodo, carecern de proc«lirrtentos

liciutórios complexos pâra quc ludo possa sc cfetivar dc uma fomra ou dc outra. Os rcferidos

ccÍtamcs, cm ürtude, muitas vezcs dos baixos valorcs, tendcm a ser concluidos com baixo petcentual

de desconto em relaçõo aos valoles orçados enr suas pianílhas orçarnentárias, lendo, conro conclusào.

o poder público auferido nrcnor vâütâgens c cconomicidade que se os valorcs conhatados fossem dc

maiorcs vullos, com ntaior cscala. rnaiot' compctitividads, rnaior publicidade c oier1.a,

conseguenlgmente, com maior desconto;

f) Considcrando. quc a fomra dc contrataçâo aqui proposta busca viabiliz"rr maior cconotnia c
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Íapidez na elaboraçâo de evenalais peçâs técnicos dc engenharia, os quâis são de
necessjdade para a futura execução de obns, oriundos de recursos próprios, convênios, programas,
í'inanciamcntos, onlro outÍos. muiros deles com rccursos já sstão aprovados e disponibiliza«los pelos
nÍnistérios, ssndo estes. nas csfens estaduais e/ou federais, pam execução de obras de fulervenções
novas, reformas. ampliaçôes. manulenções e adequações prediais, logradounrs e tias pública;,
inliaestnttura urbana e rural, o demais serviços, cujas pcças tecrricas que pÍosccdem a conclusão dos
plojetos scguern descritas no Anexo 1-B objeto e partc integrante do presente Projeto Básico:

d Considerando, a precariedade do atua.l quadro técnico do setoÍ de engeúaria e planejamento da
rnaioria dos muuicípios consorciados, cm lünçâo da cresccnle demanda dc peças técnicas de
engenharia, recusos, convênios e outràs várias atividades desenvolüdas, não sufxrrta tamanha
qualtidade de serviços c tâmlrém não permite que os pÍolissionais se dediquem ao desempeuho das
atividades supracitadas cotn cxslusividadc, ocssionando sórios e grandes prejuizos ao erário, enr
raáo do não atendimento da demanda com o pftzÃ e a qualidade que se espera e necessita:

h) Considerando tambérn, que as fonnas atuais de contrataçâo dos serviços de elaboração de
projetos estão sendo realizadas por meio de prestação de assessoria e consultoria, cujas sistemáticas
de aferição dos serv.iços são corirplexas, pois não são realizados por unidades de rredidas, ficando
adstritas a valoles certos c pagos nrensalnrcnte- scm quaisquer formas de cálculo de nretrâgem.
trazeudo em ccrtos casos, prejuízos incalculávcis a Administração Pública, de fomra geral.

i) Baseados nesses considerandos supracitados é que justiÍicamos a necessidade da contralação de
empresa especia)izada nt prestâção de serviços de clgerlraría para elaboração de peças tecnicEs nas
diversas ifureas Ç atiyidades correlalas. com comprovada quaülicação nas atividades pretendidas,
compostâ por equipe multidisciptinar capacitada e especializada pâra tal desidemto;

, As.sim, considerando ainda a exislência de convênios, tennos de compromissos. dentre outros,
firmados entrc os municípios e o Governo Federal e Estadual, e, que para dar continu'idade nos
trabalhos e selrs berrcficios alcance a comruridadc, claborarnos o pÍeseote PROJETO BÁSICO. teudo
por finalidade Íegistrar pelo Sisema de Registro de Preços (SRP) 'turudades de medidas de peças

têcnicas de engenharia e alividades corrclatas" peio MAIOR PÉRCENTUAL DE DESCONTO soble
o LOTE Íff.ltCO de serviços, buscando dar continuidatle às atividades <lesenvolvidns pelos
municipios membros participantos, §onstantes dcste PROJETO BÁSICO, alcarrçando tamHm. os
denrais munioipios órgãos não pallioipBntes, os quais manit'estâÍenl interesse. na lbrma da Lei.

k) Faz-se necessária. portânro, a contrstâção de emprcss espcciNlizada ne ELABORaÇÃO
DAs pEÇAs TÉCNICAS E GRÁFrcAs NECESSÁRIAS E INDTSPENSÁVEIS À
EXECUÇÂO DE OBRA§ PUBLICÀS COM I-IPOLOGIAS E COMPLEXIDADES
VARIADA§ f, OUTR^S ATIVIDADES CORREL^TAS, por UNIDADES DE MI'DIDAS (M,
Mt, M!, KVA), confomre especificações técnicas, unidades e quanlidades, consttÍtes do ANEXO T

- PROIETO BÁ§ICO. objet.ivondo atender as demandas r1e execuçâo,l,s intervençôes de obras
pública.s que se Íizerern necessárias ao CIMAtr4S e Municípios Consorciados.

l) A admiuistraçào do CIMAMS, adoÍou o modclo de eontratação pelo Sistema de Regiso o de

Preços (SRP), devidanente estribado no § l" do an 7" do Decreto Fedcral lf 7.89212013,

corsidcrando, seÍ esta a lonna dc cootratação que, na con§ccução de seus objctivos, proporciona

vantajosidade u âdminist'âção, além dos beneficios abaixo relacionodos:

1. Inexistência di obrigatoriedâde de doÍrção orçamenlária;
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II. Rcgistrados os preços e formalizada a Ata, csta terá validade de até um ano, nõo havendo
necessidade de coincidir coÍn o exercício financeirol

IIl. A Administração efetua a estimativa do quanüutivo a ser utilizado duranle o
'Í\\ t..

de
vigência da ata mas a ele nâo se obriga, difercntemeute do que ocone enr

tradicional;

lV, Redução significativa do voluore de licitações, proporcionando
de sburocratiza$o, com colrequente economia nas conhatações;

Fk.n"p65
cel

V. Garantia da manutenção do preço auferido no certarne licitatório pelo período de I aro, sern

aualização.

VI- A existência de preços registrados nào obriga a Administmção a fintar as contÍateções que
dsles poderão advir, facultardo-sc lhe a rcalizagão de licitação cspccifica para a côntÍatação
e aquisição pretendida, se assim lhe convier.

3.2 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA E REGISTRO DE PRf,ÇOS.

a) A Colrstitxição Federal de 1988 (an. 37, hciso XXI) delermina que a-s demandas
governamentais serão supridas através d€ procetlimento licitatório, como ltgra, nos termos da

legislaçào:

XXI - ressalvadoJ os úrrso,r especificados na legislação, as obras, setníços, compras e

alienações serão conlratados mediante processo dc lidaçãn púhlica que assegure

igualdade de corulições a todos os concorrenÍcs, corn cluusnlos que estabeleçqn
obriguções de pagultenlo, n anlidas as coudiçôes efel ivan da proposía, nos termos do lei.

o qunl somente pennitirà as exigências de qualificução técnica e ecottômicu
indispensáveis à garantia do cunprinenlo das obrigoçàes.

b) Decorrendo da matriz corstitucional, a Lei no 8.6ó6, de 3l de julho de 1993, institui as normas

gerais para licitaçfus e contrúos da Aduinistração Públjca "perti entes a obras, settiços, iuclusive

de publicidade, contpruts, alienaçries c locações no ônbito dos Podates da União, das Estados, do
Disd'ía Federal e dos Municípios" (An. lu, caprt), defruindo limites, ptocedimentos, vedaçôes.

exceções e orltros parânretros.

c) Ditâ Lei, no cupítulo (1) Das Disposições Gerais, estabeleoe:

Art. 3" Á liciíoção destina-se o gotantir a observância do principio co,tstil.tcionql do

isonomia. a seleção da proposta mdis varntaiosa parq o administrlção e a pronoção do
desenvolvintetto nacional susíentavel e ,sera pt oce'ssoda e iulgada efi esf ita

con{onnidude conr os prhcipio,s hásicos da legelidade, da inparoalidade, da
moralidade, da íguuldnde, da pthlicidacle, tla prcbidade adminish'ativa, da vinculaÇão

ao instrumento cot vocalorio, do.iulgamenlo objctiwt e dos que lhes sõo correlalos.

d) A adoçâo peta concorência pública visa ampliar a eliciência nesta contratâçào. a

cornpetitividade ente os iicilântes, ssseguÍar o tratamento isonômico, buscar maior simplificação,

celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispendio de recurcos públicos e a
selcçào da proposta mais vantajosa para a Admin.istração Pública.

e) A adoçào por técnica e preço visa dar mais justiça ao critério de contratação, não impedindo

proponent€s de ofertarern a tuelhor condição de contrataçâo PâÍá o ente contratante. porêm

garantindo maior segurança de que os contralados tcrào ccndições técnicas operacionais de cumprir
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0 Os critérios utilizados para julgamento das pÍopostas guardam perf€ita consoÍÉnciâ com as

normas dos artu. 44 e 45 da Lei Nacional rf 8.666/1993, garantindo-sc a lisura do ccrtame c
pcrmitindo-se a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração

C) Assim se manifesta o TCU sobre o tema em tnálise'. Contratação pública - Licitrtçõo -
Proposto - Julgamento - Critério Objotivo - Obtigatoriedade - TCU. Consoante orientuÇAo do
TCLI. cuntpre à Ádmiistroção adatar 'critérios obietivos para o.iulgomenío da proposta lécrric.fl, de

modo a alendet'ao princípio clo julgamento objeli'o, Preristo no art. 3" e no arl. 40, inc. VlI, anzbos

da I*i n. 8.666/93'. (TCU, Acordão n, 542/2A8, l" Cânara. Relalar: Mitr. Marcos Vinicios Yilaça,

DOu de 03.04.2M3. veiculado na Rwivü ilênite de Lieitttções e Connatos - lLC, Curitiba: Zéníte,

n. Í 13, p. 639, .iul. 20A3, seção Tribunais de Contas.). Percebe-se que a orientação do TCU é Do

senrido de que a Àdministrzçâo deverá adolal critérios objetivos para o julgamcnto da proposu
técíica. sempre que possivel.

h) Adernais, cumprc observar que a escolhâ do tipo de jnlgâtnentô da licitação pela "técnica e

prcço" busca clidir os frequentes lracassos ru exccuçâo dç obras pírblicas, ocasiottados por serviços

de engenharia deficrentes, que unpõem á constante rrecessidade de se realizar revisôes dos contratos

para conigir as falhas que detenninaran a sua paralisação. A origem desses problemas repousa, na

maioria dos casos, na forma perversa ds contÍatação das obras e dos serüços dc engcnharia. uma vez

que estes, em ruão da sua uaturezâ técnica proÍissional especializada, não podern ser contratados por

licitações baseadas nreramente eru competição de prcços. O fato é que a pcrfeita execuçào de obras

públicas é consequência iuaiàsuivel de unr bom cor rccirnenlo obtrdo por desempenhos anleriores.

resu.ltando em Ínelhores ohras, no cumpÍimento de pmzos e na redução sigÍlificativo de custos, As
ohras e os serviços de engenharia, quando contratados mediante o tipo de julgamento melhor "te,cnica

e prcço", a despeito de üricialnrentc custarem unr pouco mais caros, conduzctrt a ums cconomia, por

vezes. rnuito mais elevada. garantindo-sc, arnda, rnaior qualidade e durahilidade dos mesmos. Ao

contúrio (intclizmenrc), a contrataçâo de obras e serüços de engcnharia valendo-se, tão somente, do

critério iJe julgamento "menor prego", rtsulta em confatos com empÍesas menos qrulificadas

lecnicam€[te, em Íazào de uma insignificante econômia inicial, a quâl, na maioria da§ vezes,

dcsaparcce no valor firral do empreeudimcnto, perdendo-se a possibilidad€ de reduzir

significarivamente o valor final da obra/serviço. acaso houvesse firmado contrato com a melhor

errgenharia.

i) Nessa mesma iinha de idcias e \€ncido tal ponto, 0 Registro de Pt eços (viabilizado pela

concorÍêr1cia). § o mecattismo ideal pennitido para O fim dc registrar prcços para Serviços dc

engenharia, Íns termos dc entendínento do citado Tribunal de Contas da Uniào (Acórdão

3605/2014-Plenário, TC 014.844/2012t- 1, rrlator Mihistro-Substituto Marcos Bemqtrertr Costa,

9.12.2014)'.

o ol.udido nornutlivo viahili:u a cotúatação de seruiços conuns de engenharia com base

no regislro de preços tluando a finalklade á a nonutenção e a conset vaçào de

iwtalaçôes ptzdiais, etn que a tlemandu pelo obien é repetida e rotineirn-

) Por haver permissão legal para sua utilizaçâo, ,J uso do Srsten:a de Registro de Preços - SRP

(que não ê nrodalidade de licitaçâo). pode ser considerado um conjunto de procedimentos que se

viabilizarn, en) Íegra, diante de casos onde haja as scguintcs espccificidades:

l, oquLsição de seniÇos pdrd os quais, pelas suas corncterísricas, haio neces-çidade

.fi'cqnente de suas cotllratações;

h,.,i\ § o @

a

suas obrigações propostas.
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for uais convenienle d conttatação de semiços necessários à Áúnhtis
desempenho de suas alt'ibuições;

CIÀAAAA --4-*

11. o

)

^o

il|. lor co»venienle a (:onlrulaçÍio de settiços par« atendinento o mais de un órgtio ou
entídule, ou o progrann de govenw;

ly. em razdo det naÍureza do objeto. niio -l'or possivel defnir previanenle o quautítativo a ser
dem an d ado pe I a Á dmü ús tração ;

V. en razão da necessidade da otinização dos procedimenlos; e

W. nào houver predeJinid«s questões relacionodas aos,orçamentos lporque não se trata de
contralnçào e sim de simples regisn'o de prcços). E dízer, não é necessária a exislêttcid
de orçÍrrnento (por expressa dispo,+ição legal) jà qtre não se sabe se lmterá o rcspeclivo
gaslo.

k) Ern sintese, o "rcgistro de preços" viabiUza oonr perfeição o objeto om proposto pelo presc e

Projeto Básico..

l) A administração deslc Cousórcio Intermunicipal MultifinaliÍário da Área Mjneira da
Sudeoe - CIMAMS, adotou o modelo de contrtrtação pelo Sistema de Registro de Preços (SRP),

considerando, seÍ esla a forma de contÍatação que, Ila consecução de scDS objetivos. proporciona

vantajosidadc a administraçào, além dos beneficios abaixo rclacionados:

I. lnexistêncit dn obrigâtoriedade de dottção orçomentárla;

lt. Registrados os preços e fonrraiizada a Ata, esta terá validade de alô um ano. não havendo

necessidadc de coincidir com o exercício financeiro;

IIr. A Administraçào sGtua a estimativa do quantitativo a ser utiljzado durante o prazo de

vigência da ata mas a ele não se obriga, diferrnEnrnte do que ocone etn uma licitacão
tradicional:

w. Redução significativa do volume de licita@es, proporcionando cclcridade c
desburocraüzação, conl consequente ecollolnia nas contriltaçôes;

V. Garantia da manutenção do preço auferido no cortanrc lioiurodo pelo periodo de I ano,

sem atualizâção.

vL A cxistência do prcços registrados nâo obriga a Adminisração a Iifrnat âs conttaÍaçÔes

que deles poderão advir, focultando-se lhe a realização de licitação especifica para a
§onlratrção e aquisição prcte lrdida, se assim lhe convier.

3,3 CRITÉRIODE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO/MENÔR PREÇO

a) À L,ei de licitações (Lei n. 8.666i93) úo prevê. de rnodo exprssso, o cdtério de julgamento

"maior desconto", thrto da criação da "pÉxis admúristrativa".

b) O que se chama de julgametrto com base no rnaior dcsconto ó, de certa fonna, uma especie de

criterio dc julgameíto do tipo Menor Preço, prevista na Lci de Licitações D" 8.666/93

c) Porérn, o modo de apurar este menor prcço será cour base rio muior desconto proporcionado.

d) Dito de ouha Dlaneira, o quc scÍá analisado não ê. necessariamefite, apenas o menor valor

ofeísdo, rlas sim o nuior descouto pr<rporcionado, o tipo tle licitaçâo e julgamcnto permanecem os

mesmos. o que muda é apenas a Íomra de julgamento e de seleção da oferta"

o
A
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e) Apesar de não possuir expressa previsão legal, como já assinalado. o tnaior desconto em tabela

atende aos principais princípios constinlcionais como. Íror exemplo, o da competitividade, que ao

invcs dc resúingir a parlicipação de licitantes, este criterio la vcrdadc estimula o princípio oitado,
possibilitando que todos os inteÍessados ofcrtem dcsconto sobrc a tabela com o prego aprcscntado,

denotando, moior economicidade ao emrio público.

0 Na mesma linha de raciocfuio o Tribunal de Contas da União, no Acordão 1238â016, proferiu
(sem os destaques $o origiml):

29. Mesnro que considere como adequaela a conlralação de malcriais, com bage em uma
qtintati'a de preços e EontÍdades. nos lcrráos reaÍizadas pela adminísu'ação deste

Tt'ibunol, compreendo o pefiinência e a eJiciência da realizaçào de procedimenÍo
licittlttit'io cuin adindkacào obscrvaria o maior desconm sohru o ualor dos materieis
reeislrados na Íabela Sinupi Ressaho, por oportuno, que a Lei 12.462/2011, Ere
aprovolt o Regime l)iferenciado de Confi'ataçõe-r Públi<:as * RDC, prevê expresssnrcnte
a possibilidade de contt'atnção com hase no maior desconlo. Entboru nào se aplique ao
cerlome em lela, u et olução legislativa já daúonslra a necessklade de unn ntaior
racionalfulaàe na busco da eficiência.

30. Em prinei'o htqar. o nroccdimenlo nrupiclú a obtena'ão do tnelhor ,treco, a exemplo
da forma utiliz«la pelo TCU. e eviía o.iogo de planilha, em quc a licitante oíerla naior
prcÇo para iÍens com probahilidode de maiar utilíznção. Em segundo lugar, evíuris o
lcvontarnento rio de atan idtdes, as suais, e pfande oat7e. são ,nefan,entc
re{erenciois. E te,Leiro hgar, o modelo do desconto incluiria todos os nraÍeriais

exktenles naquela tsbela. rrresmo oue inclaídos Dosertormenle, e eviÍariu. desse modo,

*J8_
ú)

o

{

a fonnalizocão desn de terrlos aditivos. Enr quarlo lugar, o nrucedimealo
atende aas orincioios da frciência e da licitacão previsbs no a|1. j7, coltttt, e seu indso
XXII, da Constituição Fedetul, g-1!g- conpl!fo!1!g1!9 de que tnn o drt. 3', da Lei
8.666/93.

e) Ainda sob o enfoque de premissas legais, o Decrcto Federal que rcgula o Sistema de Registro

de Preços, n" 7.892113, afiuna o que se segue §ohre o descont'o em tabcla:

Arl. 9'O editat de licitação para registro de preços observqr'á o disposto nas Leis tro

8.666, de 1993, eDeçrao Federal n'7.89212013. e contenptará, no mínittto:

(...)

$1 adttilir, como iulcamento. o n enor afeúdo rcla' O edital
oferta de désconto sohre labcla de Drecos ao men:giq. desde oue

te cn ican e nte i u.stifuad o.

h) De hrdo sr vê que o criterio do "menor preço obtido a partrt do maior desconto praticado sobre

tabclas" é a<imitido - de longa data - encontmndo-se consagrado na jurisprudôncia dos Tribi:nais de

Conlas e Judiciários do Brasil, ben'l assim na Doutrina. o que se aperfeiçoa àqLrelas situações nas

quais esteja envolvida umâ planilha ou pluralidade de rtens ou elenrefios de custos que, por §ua

natureza variada. tornam possivel a idenÍificação real do desconto efetivado.

i) As jusdÍicativas mencionadas Çrn nomras se mateÍializám no câso verlente. explicando-sc pola

simples leinua das razôes ciladas em clecisões profcridas por Tribunais as quais podcm se resltrnir na

eficiência constituciônslnente exigida pelo Setor.

U-N §
A/ tr
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3.4 PARTICIPAÇÂO DE EMPRESAS REUNIDAS EM CONSÓRCIO

a) O tema em qu€slão, exige entendimento sobre os limites do podcr discricionálio do
adminislmdor Público, consideÍarrdo o caso cúrrcreto de cada ccrtamc, I mais especificamcrrtc, a

coDveniência e üportunidade da adoçã0, ou não, do regime d€ consoÍciamento.

b) Conr efeito, o próprio diploma rrcrmativo fixa a participâção de mrpresas em coÍsórcio nâs

licitações como uma faculdade do administador público, a quem cabe, por expÍessa autonzação
legal, decidir aceÍÇa das melhores vias o condiçôes para a realização do interesse público tutelado
pela licitação e. por conseguinte, pâm ltelhoÍ satisfaçào do interesse público.

c) Tal previsão legislativa esta voltáda paÍa a satisfação do interesse público, posto que somente

ao administrador', na contlição de gostor dúeto de tal intcr'çsse. cabÇrá pondgrar, no Çaso oonprçto, so

o objeto licitado se compatibiliza com a execução consotciada por diversas enrplesas.

d) Este e o entendimento corsolidado que se observa no Tribuna I de Contas da Uniào, pelo teor
do acôrdão no 2.83112012 Plenlrio:

Á jurisprudênda deste Tribunal jít se Jinnou no sentido de rlue o admíssão ou não de
consórcio de entptesas enr licitqÇões e conffatoçôes é competáncia diçcricionària do
admütistrador, devendo esle exercê-kt :;enlpra medianÍe -iustificativa Jitndamentada.
indicando uinda que "não obstrnle a participtção de consórcio seio recomendanlo

semprc que o objcto seid considerado de alta conplexidade ou wlto, tal altenwtiva
lanbrhn não é obrigatoria. " Ademais, nos termos do referido acórdão "Devem ser
cort.sideradas as circunttdncias concretas qltà indigue, -ce o ohjelo dpre-re la vulto oa
cornpleidade que toüte restrito o universo de possiveis licitanleç- SomenÍe nassa

hipótese, Jica o adninistador obrigado <t aklotizar a PütliciPaçào de consótc[o de

e,npresa.\ no certdrne, can o h,t ilo precípuo de ampliu a cotfipetttiridade e

proporciofior a obtenção da p,oposta mais vanlaiosa. "

e) Também no acórdâo 
^'2447/2014, 

da mesma corte:

Á Ád,ftinish'ação pode optar por pettutir ou não a participação de cotsót'cios em

licitações públicas, devcndo a decísão ser motivada, o que é eweciah»eule hnPoúoníe se

o opção.[or vedar a partícipaÇão. que. ern rcgro, rcslringe a con pelilividode do certarrre.

f) No rnesmo sentido é o constaute no enunciado do acórdão no | 179n014 do TCU:

A cceitnÇão de consót'cios,ro disputd en certln,rc licitatório situo-se no úmbito do poder
ditcricionário da Adninistração conü'al lle, requerutdo-se, todavia' que a opçíro

esco lhida se ia sanpre.iu.st i li c ada.

C) Assirn como no enunciado do acór<lÉo no 23072015 rlo rnesmo tribunal:

Cabe ao aduinish'ador a opção de pemitÜ' ou não a associaçào de licitanÍes ent

cotzsótcío, devado justificor !écnícd e economícunenle a decisão.

h) Como extensamcntc demonstrado, o legislador confcnu competêtcia discricionária para a

Adninistraçâo Püblica pemritir tru nâo a participaçàr.r em de consórcio.

i) No caso presente, é de se ter em destaque.que o exercício da discricionariedade acima dita nâo

se faz colro siúnirno de qualquer arbitrio ou desmando.

j) Terxlo ern üsta que, é prerogativa do Poder Público, na corxliçâo de conttatante. a escolha da

paticipação, ou não, de enlÍ,Íesas constituídas sob a forma de consórcio, bem coÍno o parcelamento

t
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liciado.

n) 
^lem 

da âptidâo da empresa, comproúvel ern função de sua experiência, a Âdministração
dcvc cxigir conrprovação da 'capacitaçâo lécnico-pro:fissional'. uos termos do §l" do n:esmo art. 30.
Essas comprova@s somcntc podcrão scr disperrsadas no caso de obras licitadas medjantc a
nrodalidadc 'Conüte' (§ l' do aÍt. 37),

o) Â Lei no 8.666/93 nào estabelece limites para cxigências quanto à capacitaçâo técnico-
operacional de empresas licitantes. dercndo tais limitcg poflanto. scr eslabclecidos enr cada caso.

levando-se em corla a peíinência e compatibilidâde a que se refere o inc. II do aí. 30. bem cotno a
rroçâo de irrdispensabilidade, contida no inc. XXI do art. 37 da Constituiçâo Federal,

p) Para avalia@o da capacidadc lécnica dc uma crnprcsa. é csscncial a vcliíicaçâo dâ sua esÍrulurâ
administrativa e opcracional em Íelação à execuçào dc um serviço, uma vez quê côntlatos de
diferentes serviços/obras dernandam estruturas distintas para a sua execução.

q) No ca.so concreto as oxigências dc quantitativos para denronstraçào dc capacidade técnicâ sc
líuitanr a 50%, seguirdo orienteçào prctoriana (TCU. Acórdão 269612019-Pnmeira CânTara):

É in'egular a cxigàtcia de alastado dc capacidada tácnica com quanlilalivo núBinto
srçerior a 50oÁ r1o qwtnlitalivo dc lrcns e sen'íços gue se prelende conlrolar, excclo se

hout er justtlcatit a técnico plausivel.

:4 DAs coNDtÇÕEs pÂRA pARTicrpAÇÃo E LocAL DE ExEcuÇÂo Dos
sERvrÇo§
4.1 Os intcrcssados crn participar do proce<limc:rto licitatôrio na nrodalidadc CONCORRÊNCIA,
devcrão estat alrto e estrururado a atender as condições estabelecidas neste projeto hísico e no edial
de licita@o, o quâl, estâni disponivcl aos i teÍcssados em data c hora divulgados pcla i pÍcnsa

oficial, ondc poderão infomar-se a respeito do seu funcionamento, regularnento e rcseber instruçôes

dctalhadas para sua participação.

4.2 Somsntc podcrâo participar. crnpÍcsas as quais csiivcrcm lcgalmcntc estabclccidas no País,

cujo ramo de atividade sajarn conrpatíveis, semelhanle e pertrnênte âo objeto desta licitação e que

esteja pteüsto, seja no €stâtuto ou cor)balo social ern vigor e/ou termo de cornpromisso público, e.

quc pos§uanr no mínimo, pâtrimônio liquido (para licitantes constituidas a mais de um ano) ôu

Capital Social rninino (quando constituídEs a rrsnos de urn ano) igual ou supcrior ao

corrc.spondcntcs o 1.5% (unr e meio por cento) do valor total estimâdo para a evcntual contratâçâo.

r)os Íermos dos parágrafos 2'e 3", clo âí, 31, da.Lei Fcderal 8.6ú193,9, Quc atendam a todâs as

coxliçôes de lrabilitação e qualiÍicação exigidas neste PROJETO BASICO e no Edital (Ato

Convocatôrio), c airrda, que r:ào cstcjarn curnprindo pcna dc suspensão ou quc não üenhant sido

decÍaradas inidôneas por quaisquer órgáos da esferas llstaduâi§, F'ederais e Municipais.

4.3 DO LocAL DE EXECUÇÀO DOS SERVIÇOS

4.3.1 Os serviços serão prestâdos nos Municipios Participantes (contratantes)

4.3.2 A1ê,nt dos equipamentos públicos definidos pclos Municipios Pârticipántes parâ nranutcnção

nos remros contÍatados, os scrviços podcrâo scr prcstàdos a critório da CONTRATANTE em

quaisquer novas instalações a serem ocrpâdas, inclusive se locadas ou cediclas glatuilatnente, bem

conlo em todos os logradouros ondc forem ou cstivcren: corrtempladas irrlerverrções-
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5. DA cLA§stl.'tcAÇÃo »OS SrnúÇOS 7 COIuÉOS(ÂODO§ ENCARGô§ SociArs
5.1. O objeto do presente Projeto Básico, por se constituü'de serviços remuncrados ;xrr "unjdades
dc medidas", auferidas pcla composiçâo dos cálculos da Tlbela de Encargos Sociris -
§INÀPI/CAIXA.íDEA20I9, concomitantc com a aplicaçào da Lei nu 4.950-N66 (Rerrruneração do
Exercicio ProfissionaliCONFEÀ-CREA-CÂU etc...), cujos padrôes de desempenho e qualidade estâo
obiclivamcnte deí'inidos por rneio dc especificaçõcs ustrais do nrercado, confonnc descritivo no
ANEXO I-B deste Projeto Básico.

s.2. rlA cor\{posrÇÂo DE, cÁLcur-os DB rrNcAncos socrArs - stNApt/cAIxA
(SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL)

5.2.1. PâÍâ a afcrição do valor unitário dc cada i(c:n dc serviço/unidade de mcdida, conslaotc no
ANEXO t-B do pÍesente PROJÊTO BÁSICO, foi utilizado a composiçào dos cálculos da TABILA
Df,, ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI/CAIX AnEZ,l20lg, concomitantç com a aplicação do
salárío-base-obrigatório, prc\rislo pelâ Lci n" 4.950-N66 (R.ernuneração do Exerçíçio
Profissional/CONfEA-CREÁ-CAU etc...), como parâmetro para a referêrrcia de preços, po, se trataÍ
de instrumcnlo que limita a composição dos custos dos serviços de encargos sociais. antplanÉntc
utilizados na fiscatizaçào dos órgâos de :ontrole. estando essa dimemão inserida rro art. 102 da Lei
n" 12.708. dc l7 dc agosto dc20l2.

5.2.1.1. Âdenuis, a conrposiçâo de custos de cada itcr:r dc serviço/unidade do rnedida. foi auferida
tambám. observados a tipologia de cada peça, obtendo ao Íinal o valor de mão de obra do
profissional/hora, por unidade de rnçdida/ilern, assim, cornprovando-se a vantajosidade de sua
utilizaçâo. qual sobrepôs larga var:tagcm cconômicâ facc aos prcços alcançadas no comercio locâ|.

5.2.2. A prclcrência poÍ !g1[qfu!g dc serviços se faz para quc haja a garantia da unifonnidadg
padronizaçâo e dâ compatihilidade entre os iten$ de serviços (unidadcs dc nredidas) a serern
re gistradas.

5.2.3. Justifica-se a contÍação por LOTf,. pelo làto de uma m€sma enrpÍesa prcstar os serviços de
claboraçào das peças técnicas e gráficas necessárias c indispensáveis à execuçào de obras públicas
€om tipologias e cornploxidades variadas o ouh-as alividâdes corÍelatas. pol unidadcs de mcdídas (M.
M,, Mr, KVA) anbasado pelo Decreto nn 7 . 892 de 21l0lD0l 3, (âí. 8o, §20).

Árt.8n O órgão gerenciutlor poderá dividir a qud lidode total do item etn lores. quando técnica e

economicamente viáwl, paro possihililor moiot cotnpetilividddc, observdda a quontido4e nininn, o
prazo e o local de entrega ou de prestaÇão dos seniÇos.

§ l " No caro de serviços. a divisão sc dará em t'unçào do unidade de rnedido adoloda paru oferição
dos protlutos e resultados, e será observada a deanruta especific'a de cada otgào on enÍidude
participd nle do certarll e-

§ 2" No sihtdüo pravista no § l', deuerá set o$itadd o conlrdlaçâo, en, ufi mesn o árgão ou
enriddde, de nok de ant empresa par« a *ecução de um nemto sen'iço, cm ,,nfi mesrth
localidnde, nata assegurar a resno»sahilidode controtual e o ,triüclnio da nadronizacão.

5.2.3.1, Vile ressalt r oue além da p dronizocão d0s oecss técÍicas é de sumr impol$fcie r
comprtibilizâcãg dôs proietos umâ vez ouegs etâúâs de elâborscâo de cada item de servicos
sâo deocndenlcs uma a oulrr c oue no Íinal dcvcrá scr ânrcscntâ
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5.2.4. Confomre deprcende o arl. 8! do Decreto rf 7. 892 dc 23/012013, resta inviável tânto
lccniclmcnt0. ouanto economacanrcntc â divisâo da ouanfidàdc lotal dos itens cm lotcs. pois t,3'4{ 

4c
itcns dc scrvigos, estcs dofio.idos por unidades dc medidas, sào dependcntcs uma das oulras c
agÍupam a formar um único prcjcto, apresentando ao .Í.inal. um único mcmorial descrili @t.n4§l
oÍçamento planilhado e consolidado. ns.n9]Í-

ó. DO VALOR E§TIIT'fi)O PÀRA A CONTRATAÇÃO E ÀS DESPESAS
FINAI\CEIRÂS E DOTÂÇOES ORçA]I{ENTÁRIA§ DECORRENTES

6. I . O valor estimado perâ â contratação dos serviços oriundos do rtgistÍo de proços dc quc trata o
presenlc Projcto Básico é de R$ 89.790.722,00 (Oitenta e nove tDilhôes, setecentos e novêntâ mil,
setcccnts c vintc c dois rcais) aufêÍidos pela composiçào dos cálculos da Tabela de Encagos
Sociais * SINAPICAIXA-DEZ?0I9 / Lei nn 4950-A/66.

6.1.1 - MÉ,DIA DE PRDçOS - O valor roral cstinlado pcla "Mcdia dc Prtços" auferida pelas
pcsqüsas dc preços, das emprcsas quc âtuâhl no mesrno ranro dc alividade, pam a futura c cventual
contrataçào foi de R$ 121.788.294,60 (ccnto c vinlc e um milhircs, sctccctrtos c oitcntâê oito mil,
duzrnlo e noventa c qurtro reais e sessenta centavos) ,decorrenle dos preços aufcridos pela
pesquisa de preços (cotação).

ó,1 ,2 - MENOR PREÇO - O valor total estimado pelo "Mcnor Preço" aufeído pelas pcsquisas de
preços, das enrpmsâs gue aiuam no nlesnlo ramo de âliyidàde. para a Íut[ra e evcntual eontralâção
foi de R$ 100.906,773,00 (ccm nrilhões, oovcccntos c scis rnil, sctcccntos c sotoútâ c lrôs rcris).
deconçnG dos preços aufeídos pela pesquisa cte preços (cotaçào).

6-1.3 - REFERÊNCIÀL DE PREÇO§ ÁDO:rAI}O - O valor esrimado pãâ a fütrra e ev€ntual
0'ontrataçào dos serviços oriundos do rcgistro de preços de que trata o prcsente Plojeto Básiooé de

Rf R$ 89.790.722rí10 (Oitcnta c novc milhiicg sctcccntos c novcntr mil, sctcccnls c vlntc e dois
reais), deconente da composiçâo de progos,a paÍir dos oálculos da iais do
SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISAS DE CUSTOS E NDICES DA CONSTRUÇÃO
CIVIL). Referencia: vigência, a paríir de dezembro dc 20191 Fonle da CAIXA ECONôurce
FEDERÂL - CEF, concornitante ootl1 a aplicaçâo da Lei n" 4950"'A./66 @etnuneração do Exercicio
ProfissionaI/CONFEA-CII-LA-CAU), constando no ANEXO l-E

6.1,4 - I{ouvc uma cconomicidadc de R$ t1.116,0§f,00 (onze mllhôeg cento e dez:sseis

mit,cinquenta e um re{is), coosidcrafldo o memr valor encontrado nas pcsquisas de preço dc
meÍcado e R$ 31.997.572,60 (trintr c un milhõcs, novccentos c novcnta c s€te mil' gulnhcntos e
setenta e dois reais c s€§srntâ centâr,os), corridcrando a média dos Íespec(ivos valoÍes, âufcridos
pclas pesquisas, unâ vez os valores adotados colno IIEFERÉNCLAL DE PREÇOS. pclas

66mposições do SINAPI. sorâo o teto nráximo cm que as cmprc.§íls ploponcntcs podcrão chcgar,

sagrando r,itoriosa aguela quc ofcnaÍ o menor valor global, aulerido pclo nraior dcsconto sobre o
valor estimado, consequeÍEmette, o valor final da licitaçâo deveú alcançar maior rantajosidade

ainda.

6.2. As despcsas financciras dccoÍrcntes do prcsentc Proicto Básico corterâo por conta das

dotações orçamenL{rias cspccificas, à conta dos rccursos consignados as suas respectivas fonte.
projelos atiüdades e elemerrtos de despesas respectivas. por ocasião da forntalização de notâs de

c(nporhos e conlalos decorrentes. rra cstritâ obsenánciâ a (s) Ordcm (s) dc Autorizaçâo (s) de
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Serviços (s).

6.2,l.Conforme o ar( 7", § 2kdo Dccreto Fcdcral n'7.89A2013, na licitação pÂÍa Ícglsfro dc
prcços nio ó nccesdrio indicar a dnlação orçamcntária. que somcnic scrá crigfrle para a

Íormalização do contrâto ou outro instrumento háhil.

6,2.2.O Sistema Nacional de Pesquisa de Cuslos e Índices da Construçâo Civil (SlNAPl) e indicado
pelo Dccrcto 7.983/2013, que estsbelece regr"s e critérios pam elabonçâo de planilhas de
orçamenlo dc referência dê rnateriais, mão de obra c iruumos dc obras e serviços de eugenharia no
ânrbito do território nacional.

6.2.3.Â gcstâo do SINAPI ó cornpartilhcda çntre Caixa c IBCE. A Caixa é rcsporrstivel pelâ b.se
tecnica de engenhafia (especificaçôo de insumos, cortposiçõcs de serviços e orçarnenlos de
referênciâ) e pelo processanrento de dados, e o IBGE. pela pesquisa mcnsal de pleço, tratamelto dos
dados e fonnação dos índices. A manutenção das referências do SINAPI pela Caixa é realizada
conformc Mctodologias e Conceitos.

7. DÀ COMPosrÇÃo
INDIR"ETÂS)

ANALÍTICÂ »o hpt (BoNrFrcAÇÂo E DEspEsAs

7.1. Para fins de cornposiçâo das planilhas de preços, decontntes dos prcços dos serviços
registrados, o órgão CONTRATANTE, deveni adotar ô BDI. lendo por fonte de composição,
'r,alorcs de refcrêocia c fórnrula. os dcfinidos pelo Acórdâo n'2622DAfi- Plenário/TCU, conforme
o rnodelo constante no ANEXO I-D dcste Projcto Básico-

7.2. Os itens considclados no sálculo do BDI esüio conternplados nas tabclas do Acórdão
2.622n013. c tambénr podcrn scr verificados no Art. 9o do Decrsto u" 7.983, dc I dc abril dc 2013^
quc cslabclccc rcgras c critórios pâr? a olâbrâçio do orçamcnto de re ferência dc oblas e serviços do
engenharia, sendo:

I - Taxa de ratcjo da admirristraqão ccntra[;

ll - PcrcerÍuais de lnbutos incidentes sob:e o prcço do serviço, cxcluidos aquclcs dc nalureza
direra e penonalística que onemm ô conlratâdo;

lIÍ - Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimeutol e

IV - Taxa de lucro.

7.3. De acordo com o Acórdão r" 2.62?12013 - TCU - Plcnário, a Contribuição Prcvidcnciària
sobre a Reccita Brulâ (CPRB). foi criada pela União para desoncrar a folha de salários de diversas
atiüdâdcs cconômicas cnr substituiçào à conribuição prcviderrciária sob,rc a folha de pagamcntos.

7.4. Observar-sc-á quando da composrção do BDI, pcrccnluais conrpativcis com a legislação
tributária da sede da prôponente, observadas as fonrra.s de definiçào de c.ílculo ü'ibuúrio prevista na

legislat'o municipal e, sobre esta, a rospectiva alíquota do ISS. que ssú uru percentual proporcional

enúc o limitc míninro dc 5% (cinco por cento) estabelccido rro aÍ. 8n. inciso ll, da LC |,1' I l6DAü c

o linrite rnínimo de 2% (dois por cento) Íixado pclo an. 88 do Ato das Disposições Transitônas. Os

triburtos do ISS serão recolhidos na sede dq dornicilio da errpresa contt"tada.

7.5. As cmprosas sujeitas ao regimc dc lributação dc iucidôncia não cumulativa de PIS e COFINS
de"e apreseúar demonstrativo de apuraç5o de conuibuiçôcs sociais comprovando que os
peÍcclltuais dos rcfcridos tributos adotados na taxa do B.Dl corrcspondern à nródia dos porccntuais
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efetivos recolhidos ern virrude do direito de compensação dos créditos pÍevistos no aí. Leis
ns. 10.637/2002 e I0.833/2003, de forma â gâÍântir que os preços contrâtâdos pela Administraçâo
Pública rc.flitam os bcncficios ributários conccdidos pela lcgislaçào tribuúria.

7^6. As emprcsas ôptalrtes pelô Simplcs Nacional dcvcm âpleseütâr os pcrcerrhrais de ISS. PIS e
COFINS discriminados nâ conrposição do BDI que sejam compativel conr as alíquotas a que â
enrpÍcsa está obrigada a Íecolher, prcüstas no Anexo IV da Lei Complemcntar n. 12312006. benr

corno que a composiçào de encargos sociais não imlua os gaslos rclatiros âs co[llibuiçôos que cssâs

€ÍnpÍesâs esrão dispensadas de recolhimento (sESi. SENÁI, SEBRAE etc.) conforme dispões o art.
13, §3o, da rcfarida Lci Corrplementar.

7.7. O ,ôrgão CONTRATANTE especificará quando da contràlação, a incidência de taxa do BDI
utilizâdo. qual seja â nrsma exigida neste PROJETO BÁSICO e na eventual licitaçâo, a firn de
evitartaxadeBDlcomvalorelcvadoecnrdcsacordocorno@
com vista a garentir o cquilíbrio cconômico íinencciro do coltraÍo c a mânutcnçio do
percentual de desconto ofertedo pelo contrrtndo, em atendinrnto âo ârt. 3?. inciso XXl, da
Constituição Fede.ral c ao âÍt. l4 do Dccrcto n. 7.983/201 3.

8. DODETALHAIUENTO DOS ENCARGOS SOCIAÍS /TOLHA DE PAGAMENTO

8.1. Encargos ou leis sociais é unra relaçâo dc irnpostos c taxas, ou obrigacôcs incidentes sobre a
rnào de obra.

8.2. O ôrgào Confiaranre adotârá â COMPOSTÇÃo DO§ ENCARGoS soClAIs, conformc o
rnodefo constante no ANEXO I-E deste Projeto Básico. SINÂPI/CÂ|XÀ-D842019.

8.3. A partir dc 20t l, as empÍesas passaram a ser contempladas com a politica nacional dc
desoneraçâo da llolha do salários. substitxirldo a Contfibuiçào Patronal Previdcnciriria (CPP)
referente aos 20% (ünte pol c€nto) sobr€ a folha, por urna contritruiçâo de iniciahnente 1.50% ou
2,507o, Quc poslcrionnente baixou para 1.00p/o ou 2,00% sobrc a receita bruta, corrforme sêgmento

da ernprcsa. Ern 1.3 de novcmbro de 2014, foi criada a Lei no 13.043 tornando pemrarcnlc â

desoneração da folha-

8.4. Aleil3.l6lnOl5,dB3ldeâgoío<le20l5.comvigàrciaaparlirdelodedezcrnbrode20l5,
alterou a aliquota irridonte sobre a rcceita bruta das enrprcsas. Com essa lei. a desoncração passou a

scr facultativa, sendo opção de a enrpresa escolhet enlre a confiibuffio sobrç a rsceita bruta (CPRB)

ou contribuir sobrc a follu salarial. optando por uma dâs dua.s contribuições.

8.5. Como no procôsso licilatório nào é sabido, de ântemão, qusl o licitanle vencedor e, pelo fato

do edital exigir que I empÍesâ tenhe sua atividade-fim relacionada com a árca de elaboraçào das

pcças lécnicas c gÉficas neccssárias e irdispensár,eis à cxecução dc obras públicas com tipologias c
complexidades rariadas e outras atividades corrclatas. por uniclades de rnedidas(M, M'1, Mr, KVA).
objeio deste PROJETO BÁSICO, adotou-se, a Composição dos Encargos Socíais -

SINAPI/CAIXAiDELàAT9 conr dosotrcração, sendo aplicad4 Porlânto uma CPRB, a fim de

r?mrrnenr a oonhatada quanto à tributaçâo sohre a receita bruta, de 4,5§%.

9. óo cnrrÉnlir DE ,TITLGAMENTo DAs PRoPosrÀ§ E rlo REGTME DE

EXECUÇÃO

9.1. O julgamenlo da L.ICITAÇÁO darse-á pelo critório de "MELHOR TÉCNICA", combinado

com o "MENOR PREÇO", auferitlo pelo'l\lAlOR PERCENTUAL DE DE§CONTO" sobre o

§
u @

t-:



CIAAAAA
coNsÔacta, t N1't= t/\ uNtcrPAL MLrL.t lrjt NAt-i1'Áli!tc1 D

. ÁíaEA^^rNElR-Â oasrJ(rENÉ
Rur TrJpinlqLrinÊ . No 4SO - l;râí.ra Mêto

Mo^t€s Cls.oê - MG - CEP: 3â4ôÍ-O71
CNPJ: 21.5O5.69210001-oa

Valor Total do LOTE ÚNICO, constante no ÀNEXO Í-8. observadas às especificações técnicas e
os parámetros minimos cxigidos neste Projeto Básico e na eventual licitaçào.

9.1.1.0 rcgime dc execução para os CONTRATOS deçorrcntcs da ARP será o de omprci
§§ \i,li'4,
por ad

?,

,,"§L"prcço unitário" dc "unidadcs de medidas.

a

-a

10. Dos}RAzo§, FoRMA DA PRE§TÁÇâO DO§SÉRvrÇoS E RECEBT

10.1. Os prazos pâra a exccução dos scrviços scrào defiuidos pela CONTRATANTE. conl'orrnc o
cronogmrnâ Í'isico-financciro, o qual levaú em conla a complcxidade da ripologia. quântiúde, sntlc
outros fâtores de relevãncia que inÍluerrciam diretanrente na composiçào do prazo, parâ cadâ
contràto á ser cclcbrado, :râ csrritâ obscrvância ao disposto oo art. 8". parágrafo único da Lei Federal
8.ô66193, vcdado o rclardânlcuto imotivado da exccuçào. ou dc suas parcelas, se exisÍentc previsão
orçamentária para sua execuçào totâ|, sa.lvo insufiçiência financcira ou cornprovado nrotivo de
ordern técrica, justificados cm despacho circunstanciado da autoridade a quc sc rcfcrc o ârt. 26 desta
Lci. (Rcdação dada pcla Lei n" 8.883, de 1994)

10.2. À CONTRATADÁ, deverá iniciar a execuçio dos serviços no pcrzo de atê 05 (cioco) dias
útcis, contados da expcdiçào da Ordcrn de Serviços (O.S) de cada Contrato cclcbrado, que ocorrcrá
a1És a expedição da Nota de Autorização de Empenho.

j0.3. Os produtos (gojetos), rêsultante da presaçâo dos serviços, objeto deste Pmjeto Básico,
devcrào scr confcridos e ellÍegues a equipe de recet:edores c/ou comissâo designada do Órgão
CONTRATANTE e/ou outro compctcnic paÍa lal, aconrpanhados da rcspcclivs Nota FiscallFarura,
e. de toda a documentação conceÍnênte a rcgularidade fiscâl e trabalhista, conforrue preceima o aÊ.
29 da Lci Fcderal n' 8.666191, bcnr corno os produtos finais dos scrviços (peças técnicos e gráficos
necaççútifis e indíepensáveis à cxecuçüo de ohras púhlicos co,t tiltologias e complaxidades
variadas e orúÍ.rs olividades correlotos, por unidadcs dc uedidns (M, Mt, Mt, KV.4)\, quando
aprovados, devidamcntc confccciorrados, scndo: 0I (uma) r,ia impressa e 0l (via) via gr 'ade em

CD's, Todos os arquivos deverão respeitat as seguintes condições: Arquiros de desenhos
Íécnicos, Í'ormato DIYG; nrquivos de texto, lbrmato DOC; arquivos plinilh|dos, formato XLS
e CDR, denlre outros.

10.3.1. Os rnembros da equipe de fiscalizaçâo ficarào re.sponúveis pelo recebirnenlo de todo
material. análise das peças técnicas e aprovaçÀo. Devendo âinda, elâborâr a planilha de mediçâo dos

serviços confeccionados. rta obscrvârcia aos valores das unidadcs dc mcdidas dc serviços
(itcrn/lipologia) regislrados na Ata dc Rcgistro de Prcços. Os produtos conÍecclonâdo§' quândo
perr ânálise e apror.açio, §erão entregues âo CON'I'RÂTANTE em mêio rÍrgnético no
formato (dwg, .Íls, .doc, .cdr, detttre oütros).

10.3.2. Ern havendo necessidade de adequação ou ajuste a serern feltos, após análise dos arquivos

mâgÍéticos a CONTRATADA devcú procedcÍ à nova cutrcgâ em nreio digita! com altcraçõcs

soliciÍadas, a6 quo scja aprovado o rcfcrido prcduto, quândo então scrá irnprcsso para cntrcga. Após
aceitrçào do mesmo, a CONTR^TADA obriga-se a proceder a impressão de 0l (uma) via para

envio/protocolo junto ao CO.NTRATANTE. Imprcssôes das pcças alóm da via entrcguc, isto c, mais

de uma cópia. ficarão sob a rcsponsabilidadc do CONTRATANTE, o que será realizado com os

arquivos de sua propriedade.

10.4. Os serviços someute serão consiCerados executados rnediânte o recebimento definitivô pêlo

Fiscal do CONTRÁTO.
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10.5. Executado o CONTRATO, o seu objeto será recebido pela Fiscalizagâo da C
conforrne art. 73. lncíso I, 'a' e 'b'. §2', §3" e §4n da Lei Federal nn. 8.66ói93, da seguinte fonna:

a) PROVISORIAMENTE, pclo rcsponúvel por scu acomparrhanrenlo s fiscalizaçâo, mcdiantç
termo circu,rstanciado, assinado pelas partes, em âtó 05 (cinco) dias úteis da cornunicação escriÍa do
contrâtado;

b) DEFINITMÀíENTE, por servidoÍ ou comissão desigrada pelâ autoridade comp€t€nte,
mcdiante tcrmo ciÍcunsta:rciado, assinado pclas partes, enr atê l0 (dez) dias úteis, após o dccurso do
prazo de recebimento provisório ou vistoria que coürprcr'e a execuçào dos serviços aos termos
colltÍatuais, obscrvados o disposto no âÍ1. 69 dcsta Lei:

10.6. Se apôs o rccebimcnto provrsôrio for ideutiflcada gualqucl falha na oxccução dos serviços,
cuja responsabilidade seja atribuidâ à CONTRATADA, o plam para a êfetivaçào do recebimento
definitivo serÉ interrornpido, rccorneçando sua oonlngern após o saneâlneôto dâs irnplôpÍiedsdes
dctcctadas.

10.7. Os scrviços serão rcurunerados por unidades dc rncdidas, confonfic a planilha orçânreotáriâ a

ser aprovâda quando da solicitáção da demanda.

10.8. A CONTRATADA ficará obrigada a rrparar quai.squcr dcfeitos rclacionados à rná cxecuçào

da prestação dos serviços, objelo deste Projeto B:isico. sernpre que houver soliciaçào. e senr ônus
pâra a CONTR^T^NTE.

10.9. O leccbimento, pmvisório ou dcfinitivo, não exçlui a Í€spoúabilidade civil dâ

CONTRÂTADA pela solidez e segurarça dos scrviços.

1I DÂ§ CONDTÇOE§ DE PARTICIPAÇÃO PROPOSTAS TÉCNrcÂS E DE PREÇOS
E SEU§ CRITÉRIOSDE PONIUAÇÃÔ

ll.l cRITliRrO PARA PoNTUAÇÃO DA PROPOSTA rÉCXtCl E RESPECTIVAS
4§IGLA§"

I l.l . I A Nota Tócnica (NT) de cada pÍoponcnlc scrá conscguida somando-sc as notas alcançadas

nos qucsitos 'Eguipc Tócnica-Profissional - ETP"; "Capacitação Técnico-Profissioual - CTP" e

'Conrprovação de Desenrpenho Anterior - CDA"' as quais scguenr abaixo discriminadas.

ll.2 EQUTPE TÉCNTCA-PROF|SSIONAL - *ETP.

ll.2.l Para atcndimento da pontuaçào neccssária dcstc ltcn:. a LICITANTE devená comprovar
aptidão. tnedianto a aprcsentâção das ceíidôcs de rcgularidades, junto aos conselhos de classes

competontes, cm validadcs e accruos técrricos. cxpedidos pclos cornclhos dc classes co,nPeiefltes,

observado a habilitaçào ncccssária, conforme abaixo rclacionàdo:

a) Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica (LICITANTE), berr como de seus

Rcsponúvcis Técnicos junto ao CONSELHO REGIONAL DE ENCENHARIA E

AGRONOMIA - CREA/CONFE^ (Lei n' 5.194. de 24.12.66) crn validade - (0,50 ponlos)

b) Certidâo de Registro ou Inscríção da Pcssoa Jurídica (LICITANTE)' bem como de seus

Responsáveis Técnicos juolo âo CONSELHO DE ARQUITETU?A E URBANISMO DO

BRASIL - CAU/BR (Lci n' 12.378. dc 3l.12.10) cnr validade - (0,50 ponto§)
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c) Certidão de Registro e Quitação rle Prot'issional de Nivel Superior, qualificado e ha

em Engenharia Civil, devidamente registrado junto ao Cotxelho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA), em validade; (01,00 pônros)

d) Certidão de Registro e Quitâçào de Profissional de Nivel Srrperior, qualificado e hÂbilitado
em Engenharia Sanitária, devidarnenle registrado jnnto ao Consclho Regionai de Engcnharia e

Agronomia (CREA), ern validade; (01,00 poilos)

e) Certidâo de Registro e Quitação dc Profissional dç Nivçl Supcrior. qualificado e habiliado
enr Engorharia Ambiental. devidamcnte rcgistradojunto ao Conselho Regional de Engenharia
e Àgronomia (CREA), em validade; (01,00 pontos)

l) Certidão de Regrstrc e Quitação de Prollissional de Nivel Superior, qualificado o habilitado
errr Geologia, devidamente registrado junto ao Cons€lho Regional de Engenhatia e AgÍonontia
(CREA), cm validadc; (01 .0O poutos)

g) Certidão do Registro c Quiraçào de ÉroÍissional de Nível Stpcrior, qualiticado e hab.iliudo
cur Engenbaria Mecânica, devidamente registrado iunto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agrouornia (CREA), ent validade; (01 .00 pontos)

h) Certidão de Regisho e Quitaçâo de Profissional de Nivel Supcrior, qualificado e habilitado
enr Arquiletura e Uóanismo, dcviúmentc tcgistrado juuLo ao Conselho de Arquiietura e

Utbanismo (CAU), ern validade; (01,00 pontos)

i) Certidão de Registm e Quitação de Profissional de Nlvel Superior, qualificado e habilitado
enr Engenharia Elétrica devidaulentc registrado junto ao Colsellro Regional de Engenlraria e

Agronomia (CREA), em vâLrdade,; (01.00 pontos)

j) Ceúidão de Registro e Quitação de ProÍissional de Nlvel Superioq qualilicado e habilitado
cm Engenharia de Agrimensura, devidameute rcgistrado junto ao Conselho Regional de

Engenharia, e Agronomia (CREA), ern validade; (01 ,00 pontos)

k) Certidão de Regístro e Quitaçâo de Profissional de Nivel Superior, quatificado e habilitado,
conr cspecialização em Engenharia de Trânsito ou Tráfego, no mínimo em nível de pós-

graduação ou MBA, devidarnente junÍo ao respectivo Conselho Regioral, (CREA) ou (CAU),

em validade; (01 ,00 pontos)

t) Ccrtidão de Regisro e Quitâçâo de ProÍissjonal de Nivel Supcúor, qualificado e hâbilitâdô

sm Engenharia dc Segurança do Trabalho- nos tentos do Artigo lo, irrciso I, da Lci 7.410185,

no mínimo cm nível de pós-graduaçáb/MBA, dcvidaÚren(e registBdo junto ao respectivo

Conselho Regional, (CREA) ou (CAO. em validade; (O I ,00 pontos)

m) Certidão de Registro e Quita$o ds Pmfissional do Nivel Superior, qualiÍicado e habilitado.
corn especialização cm fundações ou Projetos Eslturluíais, no mininro ern nível de pôs-

graduação ou MBA, devidamente Íegistr.!ú) junto ao respectivo Llonselho Regional, (CREA)
ou (CAU), em validade; (01 ,00 pontos)

11.2.2 Serão âtribuídâs pontüaçCrcs para ôs itens aprcscntados nas alíneas de "a" a "m" do subitetrr

CIMAM

^t

a

A

oFtr?n

U\ h-\ ff



4í§'''"16.,
J r+*. *À5-Li'

,,.§1,à) r.r,.

^D

-a

carNsôÍrcr(, tN'r'l= E/!1UN tc tFAL À,/1u t-T I Ft Íva.- lrÁtt tô
AÍIEA AA I N E IT'A OA SIJ('ÊN E

Flurr _rrJpiírlqurl.ia . N'?r9O - etôlrao Molo
Monres êtaroe - MG - cEP: 3o4o1-o71

cNPJ: 2í.5O5.6s2loool-oa

anterioÍ. dosde que cornprovado quê o profissionâ|, faz parte do quadro técnico pennanentc da

Licitante, cujo vinculo profissional seja por aprcsentaçâo de cópia da caÍteira de habalho ou ficha de

rcgistto de emprcgado, rcconhccido pelo Ministcrio do Trabalho o/ou conllato de trabalho ou
pÍcstação de scrviços, ostes últimos. com fim1as rcconhccidas dos signatários cm carlório. PârÀ os

dirigentes de empresas, tat compÍovação poderá ser feita através da côpia da ata da assembleia em

quc se dcu sua investidura no cargo ou, ainda. do Estatuto ou contrato social; (Art. 30, tr l.';,*t.o , Ou

Lei Fcderal 8.666193). Tarnbénr obscrvaÍ-sc-á o scguintc:

a) Para fins desta licitagào, entende-se quâdro têcnico peínanente. o pÍofissional que esteja

deüdar:rentc inscrito:u Certidào dc RegisÍro c Quitação da Pcssoa Jurídica da Licitantc, ctr3o

vinculo de habalho profissiorlal scja comprovado. nos termos do subitem anterior.

b) Nâo serão coDsiderados válidas para estâ licitaÇâo as Certidões de Regisuos e Quitaçôes dos
Profissionais/Pessoas Fisicas junao ao CREA elou CAU, cujos profissionais não estcjam
relacionados c inscrilos no quadro tócnico lrcÍmlancntc da Certidão dc Rcgistro c Quitação da

Pessoa Jurídica (LICITANTE), nos termos deste Edilal.

I 1.2.3 No decorrer da cxccuçào dos serviços, o (s) profissional (is) dc quo trata cstc subitcnr Podcú
ser substitrído. rros tennos do artigo 30, §10, da Lci n' 8.666, de 1993. pot' proÍissional de

expenêucia equivulente ou superioL-. desde que a substituição seja üprovada pela Administração e

confornre a necessidade dos scrviços a sercm executados-

.l 1.2,4 Obscrvaçào-l: A Pontuaçào Máxin:a para Fonnação da Equipc Tócnica Prtfissional -
ETP - serú de 12,00 (doze) pontos.

11,2.5 Observação-2: Somente serão contabilizados 01 (unr) profissional para cada item das

alincas dc ''cu a um", sendo atribuido ralor zrro para a nào âprcscÍltâçâo.

, t.3 cAPACTTAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAI,, - *CTP',

II.3.Í . TÀBELA I- DOS IIATORES DB tTíÀIOR RELEVÂNCIA PARA A VÀLII}AÇÃO
DOS ATESTADO§ (ACT) E CERTIDÔES DE 

^CERVOS 
TÉCNICOS (CED.

CIMAM
v

o

Mz (rnelro
quadrado)

300.000,00Elaboração dc Prcjctos de Construçâo/Rctbrnra
Civil Básica - Estrutula em Âlvenaria.

OI

30.00o,oo
M.r (rneto
quâdrâdo)

02 Elaboração de Pmjetos de Constnção/Refonna
Civil Especializada - Unidade Es:pecializada de

SaúdelHospital

100.000,00
M2 (nretro
quadrado)

Elaboração dc PÍojeto de Prevcnção e Combülc

a Incêndio

03

t)ESCRTÇÃO l)C)S PROdETO.§ POR
't't Pot-oÇ1,\ D.d oBRÂlsERvlÇo

Qri^N'lír)^l)t
TOT.{I.

RtiFtiRÊllct.,\

U ü'.$
§

t*

IIE
\l

LINIDADES I)E
i\,tEDlD,rs (N,r. Mt.
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04 ElaboraÇão de Projcto de Sislema dc Prot{âo
conrô DescaÍgas Atrnosféricas - SPDA

M2 (oretrc
q uadndo)

50.000,00

Elaboraqão tle Projeto de Cabeamento

Estruturado / Redc Lógica
M2 (rneho
quadrâdo)

20.000,00

ffi
Projeto PCA (Plano de Coutrole Antbiental)

M (mctro
quatkado)

800.000.00

07 Elaboragão de Prcjetos de :irnpla»tação 
de

Paisag ismo/Praças/Canteiros
Mz {rnelro
quâdrado)

40.000,00

08 Elaboração de Projetos de Seniços
Topogr'áficos.

M2 (melro
quackado)

L.500.000,00

09 Elaboração de Projetos de Ilurtinação Externa ,/

Pública
M (rncfo linear) 60.00oJm

l0
Elaboração de Proictos para Suhstâção

Kia
(Kilovolompcre)

8.000,fit

I.l Elaboraçào dc Projetos dc Pavinrcntação.
M2 (rnelro

quadrado)
3.000.000,00

l2 Elaboração de Plojetos de Drenagern Pluvial.
M: (motxr
quadrado.;

200.000,00

13 Elaboração dc Projetos de Sinalização.
M2 (metro
quadrado)

180.0Í10,00

t4 Elaboraçào de Proictos de Calçadas
Mi (lnctÍo
quâdrado)

800.000,00

I5 Elaboração de ProJetos

Recuperação/Abertura de esbadas ücinais
M: (meto
quadrado)

2.500.000,00

16
Elaboração dc Frojctos dc
AbasÍecirnento do Âgua CornPleto.

Sistcma de M (meto linear) 1,50.000,00

t7 Elaboração de Projetos de Sistetna de

Esgolamenúo Sal, ilário Contple to.
M (nrelno linear) r 00.000,00

I8 Elaboraçâo de Projctos , de AtoÍro
Sanitrírio,Disposição .Final de Resíduos Sótidos

Mr (metÍo
quaú'ado)

30.000,00

19 Elaboração dc Projetos dc EstrutuÍâs Meúlicas,
M2 (rnetro
quadrado)

40.000,00

20 Elaboração de Plojetos de Pontes ettr Conoelo
M2 (metro
quadàdo)

2.000,00

2r
Elaboraçâo de Projetos de Galerias

PluviaiVBueiros Tubulares

Mz {meüo
quadrado)

t0.000,00

h.N \ A/ #
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I L3.2 Cornprovar experiêrrcia e aptir.lào para desernpenho de atividade pertiaente c conrpatível em

camcterísticas com o otrjeto desta licitação, mediante a apresentaçâo de Anota$o de

Responsabilidade Técnica - ART. devidan:ente acompaúada da Certidão de Acervo Técnico -
CAT respectiva- do pofissional, conforme as solicitaçôes constantes Í)o ''[ABELA I " (item I I .3. I ),
pontuândo conforme tabela abaixo:

ITE]\{ 0l a 107" 10,01 a.20o/o 2O,0t 3to/" 30,01 a 40%o 40,01 o 507"

I 0.4 0 8 o.tz 0.l6 2.0

2 0 4 0 8 0.12 0,16 2.O

l nd 0 8 0 I 2 0,l6 2.0

4 0,4 0,8 0.12 0.16 ?.0

5 04 0 8 0.tz 0.16 2.0

6 0,4 0,8 0,t2 0,16 2,0

7 0,4 0,8 0.r2 0,16 2.0

8 0,4 0,8 0.t2 0.r6 2,0

9 0 4 0,8

0 I
0,l2 0,I6 2,0

10 0,4 o.t2 0.16 2.0

11 0 0,8 0,tz

12 0,4 0 8 0,12 0,16 ,n
t3 0,4 0,8 0,12 0. l6 )fi

14 0,4 0 8 o l2 0,l6 2,0

2.0t5 0,4 0,E 0,12 0.16

l6 0 4 0,8 0. t2 0,1 6 2.0

0,4 0,8 0,tz 0.16 2.O

18 0 4 0,8 0.1 2 0.1 6 2.4

I9 0,4 0 8 0 t2 0,t6 2,4

z0 0,4 0,8 0 t2 0,1 6 2.0

2l 0,4 0,8 0.12 0, l6 2.0

22 0,4 0 8 o,tz 0,t6 2,4

croNlií)t?4!<, rry
A

fl-:rlr,^lrN, ct Êa:. Á^(ra Í lF l aJAl I TÂtl !
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I1.3.3 Serão atribuídas pontuaçõcs parir o perceÍnrâl de atendirnento à TABELA I, -se

com o sornatório das unidades de rnedída das Anoaçôes de Rcsponsabilidade Téoniça - ART e

Ccrlidiio de Accrvo Tócnico - CAT apÍescntadas para cada ilem. O quânlilativo do somalório será
ponluado bascado no scu cnquadramento na tabcla do itcm I 1.3.2. conforrne o pcrcerrtual da

QUANTIDADE TOTAL REFERENCIA alcançado e desde que comprovado qrre o profissional,

autor da ART/CAT, faz pane do quadro tócnico permancnte da Licitântc. cujo vínculo profissíonal
seja por apresentação de cópia da cartcira de Írabalho ou ficha de registro de entpregado.
reconhecido pelo Ministério do Trabalho e/ou contrato de h'abalho ou prestaçâo de serviços, estes

Ítltjmos, com firmas reconhccidas dos signatários cm cartório. Para os dirigentes dc cmpÍesâs, lâl
conrprovação poderá ser feita atravês da oopia da ata da asscrnbleia em que se deu sua investiduru no
câÍgo ou, aindâ, dô Estauto ou conhâlo social: (Art 30, § l" inciso I da Lci Fedcral 8.666/93).
Tambêm observar-se-á o seguinre:

a) Para Íins desta lic(tagâo, enlende-se quadro têcnico permanêítc, o profissional que csrcja
dwidamente inscrito na Ccrtidão de Rc.-eistro e Quitaçào da Pcssoa Juridica da Licalântc, cujo
ünculo de trabal.ho prolissiorral seja conrprovado, nos terrnos do subitent anterior.

b) Nào serão qonsiderados r,áüdas para esta licitação as ARTíCATs, cujos ptofissionais autores
não estc.jarn relacionados e inscritos no quadro tccnico pcnnanente da Cenidão de Registro e

Quitação da Pessoa Jilridicâ (LICITANTE). rtos tentos dcste Editâ1.

11.3.4. Observaçào-l: A Ponruaçâo Máxima pâra CAPACITAÇÂO TÉCNICO-
PROFISSIONAL- "CTP" - será de 44.00 (quarcnu c quatro) pontos.

ll.4 coMpRovAÇÀoDEDESEMPENHO 
^NTERIOR-"CD.A"I 1.4. I Conrprovar aptidâo, atravcs da aprescntaçào de ACT - ATESTADO OU CERTDÂO DE

CAPACIDADE TECNICA. expedida por pcssoas juridicas de dirciÍo público ou privado, ctn nome

da LICITANTE, devidamcntc aconrpinhada da Ànotaçào de Resporrsabilidadc Tócnica - ART c
registrada na cntidade profissional cornpelentÊ. na fonna do Inc. II, do Ârt. 30, da Lei Federal n"

8.666193. que compÍovc aptidâo na prestação de scrviços tccuicos, compalívcis c semelhantes ao

ob.jcto dcsta licitação, colforme fator dc rnaior relevância e valor significativo conslantos na

"TABELA 1 ". ponhrando confonne tabela abaixo:

ITEM 0l a ltlo/o 10,01 a 207o 20,01 30% 30.01 a 406/o 40,01 a507o

I 0,4 0,8 0. l2 0.t 6 2.0

2 0,4 0,8 0.r 2 0,r6 2.0

3 0,4 0.8 0, 12 0 I 6 2.0

4 0,4 0,8 0.i2 0 r6 2.0

5 0,4 0,8 $,12 0.tó 2 0

6 0,4 0,8 0.12 0,l6 2,0

1 0,4 0,8

0,8

0,12 0 r6 2.0

I 0,4 0.12 2.0

§
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11.4.2 Serao atribuidas pootuaçôes para o pcÍccDtual dc alendimento à TABELA l. auferindo-se

com o somatório das unidades de mlüida das Anoiações de Respolsabilidade Técnica - ART e

Atestâdo e/ou Certidão de Capacidade Técnica - ACT, aplesentadas para cada item. O quantitâtivo

do somaório scrá pontlado bascado no seu enquadrarncuto nâ tâbelâ do item I L4.1 e calcularrdo-se

o percentual da QUANTIDADE TOTAL REFERÊNCIA alcançado da TABELA l. (AÍ. 30' da Lei
Federal 8.666/93). Tambern obsetvat'-se-á o seguinte:

a) O atestado devera indicar dados da entidade cmissorz (razão social, CNPJ, endereço, data de

emissão) e dos signatários do docun:ento {nome, função.). alêrn da descrição dos sen'iços e da

Arutação da Responsabilidade Técnica (rf da ÂRT c/ou ARTT).

b) O atesrado e/ou certidão enritido por pessoa de dircito privado deverá ter firrna do emitenE
reconhecida em caÍório cornpctente. O atestado e/ou certidão emitido por pessoa de direito
público deveni consar ôrgão, cârgo e matrícula do ernitcnte.

c). Ssrão aceitos stestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decoÍrido, pelo rnenos,

seis rneses do início dc sua exccut'o;

11.4.3. Observação-l: A Pontuação Máxima para COMPROVAÇÃO DE DESEMPENHO

ANTERIOR - "CDA" - sera de 44,00 (quarertâ e quâtto) ponto§,

I1.5 Á Administração, pol meio da Conrissão ou scrvidor (es) desigr:ado (s), podem' caso haje

necessidade, diligenoíar para certiÍicaçâo da veracidadc das informações acima, ou quaisquer outras

prestadas pola onrpÍesa .licitanl€ duranle o ceÍ6me. sujeitarrdo o emissor as perulidadcs previstas em

lei caso lnja ateste informações inverídicas.

11.6 DAFóRMULADANOTATÉCNICA(NT)

2 00,160 4 0 89

O,I ó 2 00,8 0.t2.0,4

2.00,160.8 0.1 2ll 0 4

0.160 8 0,120,4l2

0.16 ?.,0o,tzl3 0 4

2.00,12 0.1 60,4

0,8

0,8l4
2 00.12 0.160,4 0,8l5

10 6 2.080 0 l7l6 0,4

0^ t2 0,16 7,Ot7 40 0,8

2,00,160 4 0 818

0 I ?- 0,'16 2.00,4 0,819

OR I0 ) 0.16 2.00,420

0.16 2 00,4 0,8 0,122t

0.16 2.00,t 222 0 4 0.8
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A Nola Tecnica (NT) scÉ alcançada proccdendo- sc a sorna dos valores alcançados na "Proposu
Tecnica" segundo a seguinte lônnula § ztl _

Ondc:

111 =§fp+CTP+CDA

ETP = Equipe Tecnica-Pro lissional

CTP = Capacitaçâo Técnica-Profi ssional

CDA = Comprovaçào dc Dcscmpenho Antcrior

u*,.n q:rJt
lL.,'ql[

^l

o

12 DAPROPOSTADEPRECOS

I 2.1 A Propoía Comsnial {MODELO - ANEXO II DO EDITAL) dcvcrá cslar contida no

Envelope n" 03 (PROPOSTA COMERCIAL), devidotnente acompanhada tla PLANILHA DE

cusTos E FoRMAÇÃo DE PREÇOS (ANEXO II do PROJETO BÁSICO) do Edital. ondc cada

pmponenre deveÉ alvitr-ar o percenrual de desconto ("D") aos valores estinrados (VE). O percentual

dc desconto sera único paÍa todos os .;,tens da planilha- O pcrccntual de desconto oferodo scrá

utiliz.sdo para ponluagão rla proposta comercial. Dcverá scr àprcsontada nn suâ foÍma original

irnpressa em pâpel timbÍado ern t (unra) r'ia. redigida conr clareza enr lingua portuguesâ, sâlvo

quanto às exprçssôes tócnioas dc uso ooÍÍcntc. sem rcssalvas, ctnendas, ÍasurâE otr entrelinhas,

datada, rubricada cm todas âs páginâs e assinada na últinra pelo responsável ou procurador da

empresâ licitante, conter a Razâo social, CNPJ/MF. endcreço oonlpleto. CDP, e-mail e telêfonc do
'licitante, bcm como conta - corrcntc, noútc e nÚmcro da âgêÍcio bancária pela qual ocôrrcrá o

crédito dos pâgsntentos a scrern elbtuados, na hipótcse dc sag:ar-se vencedora dssta licilaçâo c

Detenlom Bcrrficiária da respectiva Ata de Rcgistro de Preços, e, constar, no minimo, sob pena de

DESCLA§SIFlCÀÇÃO;

a) PLANILHA DE ESPECIFICAÇoES TECNICAS (Cusros Dos SERVIÇOS E
PERCENTUÁL DE DESCONTO OFERT^DO, conforme Modelo do ANEXO Il-^ do

EDITA]-;

b) PLAN]LHA . CÁLCULOS DOS SALÁRIOS POR CATEGORIÁ PROFISSIONAL,

corforme Modclo (lo ANEXO I-C do PROJIITO BÁSICO:

c) COMPOSIÇÃO nNefÍuCe DO BDI. conforme ),'todelo do ÁNEXO I-D do PROJETO

BÁStco:

d) PLANILHA - COMPO$ÇÃO ANALÍTICA DOS ENCARGO§

SOCIAIS/SINAPIIC/.]XADEU1O|g, confonne À{odclo do ANEXO I-E DO PROJETO

BÁSICO;

e) PLANILHA - coMPoslÇi.o Dos cusTos uNlTÁRIos Dos sERvIÇOs POR

TIPOLOGIA, confonne Modelo do ANEXO I-H DO PROJETO BASICO.

f1 Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sesserla) djas corridos, contados da dah

da aprescrrlaçâo da »resma:

g) Prazo de ügênci:r da ARP, não inferior a 12 (doze) meses, conlados a partir da enris§ ô dâ

ordon dc cxecução inicial dc scrviços;
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'irreajustável de acordo conr as exigências deste Ediat.

i) Descrição dctalhada do obje(o da presentc licitação. cnr corrformidadc com as

espccificações conslalltes nestc cdital e seus ancxos;

I2.2 A Licitanre deyqú apresentar a PROPOSTA DE PREÇOS com a opção de lolha de pagamcnto

desonerados ou não. Etn cas6 de optanle por desoneraçào da folha de pagamento. confonne a Lei
I 3. l6l/20I 5 aprescrrtar ainda DECLARAÇÀO dc opção por desoneração.

12.3 A Composição rlo BDI deve arender o disposto no Acórdão no 262212013- TCU e de acordo

conr a opçâo de cncargos sociais escolhida;

12.4 Todas as planillras aprescnradas nâ Proposta Conrcrcial dcreÉo eslar devidamsntc assinados

pelo Rcsponsável Técnico da LICITANTE.

!2.5 Os valores unitários, derem eslar exprcssos crtr nrocda comntc nacional, confolme modelo.

sem inclusão de exjrcctaüva inflaciorúía;

12-6 Nos preçDs propostos dcvcrào es(ar irrçluídos todos os orcaÍgos, (sociais, trabalhistas e

previdenciárioflacidentários) e tributos incidentes sobre a prestaçào dos serviços, iretn como todas e

quaisquer dcspesas dirctas c iudiretas (írluindo transporte, alinlcntaÇâo, estadia dos profis§onais

envolvidos na realizaçâo dos serviços) c dcmais dispêndios nccessários à pcrfeita exccução dos

serviços licitados, de tal sorte gue o nrontaoie proposto será a rinica e completa rÊmuneração a ser

paga pcla cxccuçào cornpleta dos sen'içosl

I 2.7 Os preços ofeÍados, por força da legislação vigcntc, dcvcrão peÍrnanecer fixos c irrcajustávcis,

durante a vigôncia da ata de regisuo dc prcços. deconcnte da prescnÍc licitâçãol

12,8 Os relores unitários consbnles da Proposta de Preço devem ser âpre§entados de fomra

analítica, sendo assim dcmonstrâda a sua conrposição unilária cm plarrilhas especificas, cxplicitalúo
as incidêncios das leis sociais. do B.Dl, e dos profissiooais envolvidos, c<rnsiderando o salário dos

profissionais por catcgoÍiâ, e o rcspeclivo cocficicnte de incidôncia em cada itcm prcpo§to;

12.9 A proposta deverá conter a indicação do dcsconto pelos projetos, em perccutual (%) ünjco epor
extenso, lirnitadc a duas casas dccimais;

12.l0O percentual de desconto proposto seÉ de exclusiva e lotÂl rcsponsabilidade dE plaPonente,

rrão lhc cabendo o diÍeilo de plciteal' a sua altcração;

l2.l lDo percentual de desconto já d$crâo estar deduzidos todos os impostos, taxas. encargos. bent

conro quaisquer outras despcsas diretas e indiretas;

'l2.l2Havendo divergência cnüc â üâ intpressa c a via digital da PROPOSTA DE PREçOS.

prcralecerá, para íins de julganrcnto, o lsor dâ via irnprcssa;

l2.l3Serào rjesclassificadas as proposlas que nào atendel'em às especificaçôes e exigências do

prcsente Edital e seus Anexos ou que apresentetn onrissões, inegularidades ou defeitos capazes de

difi cultar o julgamcnlo:

12.l4A proposla devcrá côlrter todo o custo necessário dc cquipamcnto, rnão de ob|a c equipanrcnto
para a execuçào dos sewiços (equipamentos, encargos trabalhistas, horas-extras, encargos sociais;

BDI, etc.);

l2.l5As empresas após a aprcsentâção dâ proposta não poderào alegar que o valor olertado sc torne

coNSÓGlclo r NT l:: ra^ uI.. rclPAL ÍvtuLÍIÊln aLl TÁÊ lo
ÁREA A,AI NEI Í.4 OA SIJOENE

lluo TuDlõlqulnB , N' 4GO - Balrro Melo
Mo[tl€|t Cla.ós - MG - CEP: 39401-O71

CNFJ: 21.5O9.Gg2rooo1-oa

h) Preço global TOTAL ftxado ern Reais (lt$), nunrérica e por exlênso. co
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preço inexequÍvel ou cotação inconta e deverào prestar os §eNiço§ sem ônus adic lonats:

l2.l6Nos câsos €n que as empresâs sc negarcm a ptstar os serviços, estâs e§talâo sujeitas às

sançôes admi ni s(ràti vas prcüstas nesle edital ;

l2.l7A aprescntaçào da proposta implicarà oa plcna accitaçâo, por partc da licitantc, das condiçôes

estabelecidas neste Edital e seus Ancxos;

l2.l8Ern nenbuma hipótese poderá ser alterado o col)teúdo da proposta apresentâda, scjam coÍn

rslação a pltço, paganlento, pÍazo ou qualquer condição quc impoíc a modificação dos tçrmos

originais, tessalvadas apenas aqueles destinados a sanar er'identes erros fonnais. altertções essas que

setão avaliadas pela autoridade compctente.

I2.I9ACONTRATADA dererá arcar oom o ônus dcconcnlc do evcntual cquívoco no
dinre nsionarnenlo dos quartitativos de sua proposta, caso o pÍevislo não seja satisfalório para o
atendimento do ohjeto da licitação, exceto qusndo oconer algurn dos cventos arrolados nos incisos
do §'lo do artigo 57 da Lci nô 8.666, dc 1993.

l2.20Caso o eventual equivoco no dimensionanrcnto dos quatrtitativos se rcvcle superiot às

necessidade.r da CONTRÂTÂNTE, a Administraçào deveú efetuar o pagamenlo seguindo

ostritamente as rcgrlls cortÍahrais dc fatummento dos serviÇos demandados e executâdos,

corromitantemente com ir realização, se necessário e cabírnl. de adequaçâo contra$al do
quarÍitativo necessário, com base na olirca "b" do inciso I do art. 65 da Lcí n" 8.óó6, de 1993. nos

tcrmos do an. 63. §2'da IN 52017t

l 2.21 Nâ falta de indicação expressa do praz-o dc validade da proposta. este será considcrado como de
60 (sessenta) dias.

t 2.22 Todas as e specificações do objcto contidas na pmposlâ vinculam a CONTRATÀDÀ-

l2.23Part fins dc assinahrm do futulo CONTRÁTO. infonrnar:

a) Raáo Social:

b) CNPI. Inscriçâo Estadual e Municipal:

c) Endereço complelo da ernpresa. irrclusive CEP;

d) Norne. rrúmero do CPF, núme;o do RO e cargo do Reprcsentaute Legal da empnesa com
poderes para assinâbra do contÍa1o;

c) Nome, número do CPF, número do RC do responsável (preposto), que devená ser rnantido,

accito pclo CIMAMS, para rcprcscntá-la na execução do contrato.

12.24 CRtrÉRlO PARA PONTUAÇÂO D^ PROPOSTA COMERCIAL

12.24.1 O julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS aufcriÍii o .IV|ENOR PREÇO", em virtude do
*MAIOR PIIRCENTUAL DE DESCON'IO" sobrc o valor total do LOTE UNICO, atribuido pola

lc6a "D", o qual será a rcíer€ncia para claboraçào da "Nota de Prcços'' a ser uiilizada como clitórro

dc pontuâçâo. conformc abaixo detalbada.

12.24.2 As ProJrcstas que atenderem ern sua essência aos requisilos do Edital serão verificadas

quanto à discrcpância entre o Valor do Dcsconto (lctra 'D") grafado em algarismos e poÍ exlerBo,

prevalecendo I valor por extemo.

17.24.3 Após todas as coneçôes necessárias, a Conrissào de Liciação procederá ao cálculo da
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'Nola de Preço (NP)" da Propostá Conterial de cada licitante, conforme definido na

12.24.4 Á aribuição da nota dc pre+o (NP) às Propostas Conrerciais scrá feia através da seguinte
fórmula:

NP=0,8xD

Onde:

NP - Nota de Preço de cada licilaote.

D = Percentual dc dcsconto oftnado â Prôpostâ Comcrcial

OBSERVAÇÀO:Para o cálculo das pontuaçõcs, as notâs scrão arrcdondadas atô os ccntésimos dc
acordo com a NBR 5891 da ABNT.

13'ün cr,ÂsSlFtcAÇÃoDos pnopoNENrEs

l3.l Apos cálculos profeiidos pâra as propostas tócnicas e comerciais dos proponcnles habititados
no ceÍta re liciyatóno, a comissão de licitação procederá ao cálculo para consecução ds Nola Final
(NF).

13.2 O cálculo da "Nota Final (NF) " dos propouc»tcs far-sc-á de acordo com a Mêdia Ponderada

das Propostas Tecnica e do Prtço. da seguinte forma:

NF= (NTxO,8l+(NPxO,2)
Ortdc:

Nh' = NOTA FINAL DO LICITANTEI

NT = Valor alcangado na Nola Técnica (Peso E)l

NP = Valor alçançado ru Nola de Prcço (Pcso 2).

Para o cálculo das pontuaçôcs. as notas serão ançdondadas até os centésimos de acotdo com a

NBR 5891 da ABNT.

13.3 Será DESCLÂSSIFI(:ÂDA a cmpresa que incortcr etn qualqucr uma das situaçôes, isolada ou

cunrulatiramcnle:

e) Não atcnder, na íntegra" os ilens da "Proposta Técnica" exigidos nesta Licitaçâo;

f) Nào alcançar 40,00 (guarcnta) pontos, na análise da Proposlâ Tccnica;

S) Apresentar percentusl de descotrto (D) menor ou igual a zelo.

h) Aprcsentar percenhral dc desconto (D) maior que 20 % (r'irtte por cento).

il. b,ls bnnrclÇÕos DA BENEFTciÁnú ol ArA (CoM'RATÂDA)

t 4.1 . Assinar a Ata dc Rcgistro de l)rcços (ARP) no prazo dc ató 05 (cinco) dias úteis, benr como os

contÍatos decoÍrcnlc§ cnl igual pnzo. conlados do recebitncnlo da convocação forrnall
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14,2. Excautar os serviços €nr conformidadc com as nornlâs técnicas peninerrtes;

14.3. Comunicar ao fiscal do conhato gualguer irregularidade detectâda;

14.4. AcatÂr a.s detenninações do fiscal rlo contrâto, exccto as manifestamente ilegaisl

14.5. Recolher taxâs reÍêÍentes à Auotação de Responsabilidade Técnica - ART (CREA/CÁLI):

t4,6. Seú rcsponsável pelos crcargos trabalhistas, pro,idenciários, {iscais c conerciais, resultaltte

da execução do Contrato;

14.7" Rcsponsabilizar-se por todas as despcsas com pessoal, cquipamcntos, impostos, âlimcntâção,

íran§portc, nralerial, elc.;

14.8. Ser responsável pelas providências adnrinistrativas relativas ao deslocomento de seus

prepostos, lerceirizados e outÍ§s enoaÍgos:

14.9. Atcnder â pÍêstação dos serviços com pessoal devidamente qualificado, bem colno, observar

rigorosamcnte o cronogrÍrÍra de cxecução ou ouba§ condiçõcs c§tabelccidas el)tre a§ paíos;

14.10. Mantcr sigilo absoluro corrr relação a qualquer infonnaçào oonÍidencial que venha a ler
aca§so, durallte a cxeouçào do Con8ato;

14.11. Aceitar, nas nlosmas co[diçõcs iniciais do contÍato, os acrÉscimos c supressõc§ que se

fizerenr necessárias, dentso do lirnite pennitido ern lei.

14.12. Compronreter-se a não fazer uso dos materiais e infornraçôes do presente objeto pam

outra finalidade, senâo as pÍoposta.s neste PROJETO BÁSICO, sob a responsabilidade de sofrer
saoçôes legais;

t4.13. Mantcr em seu quadro a equipe têcnica espccializada, ern quantidade necessário ao

atcndimcnto dos sewiços. eff scu nome c sob sua rcsponsabilidadc, oabcndo-lhe ofotuar lodos os

pagânlcntos, inclusive os relativos aos encargos prcvislos na lcgislaçào trabalhisla. prcvidenciária e

frscal. bern conrc de s&guros e quaisquer outÍos deconentes de sua condiçào de empregadora.

assumindo, airxla. total rcsponsatrilidade pcla coordenaçào dos cncargos adminislrativos. tais conro:

controie de fiequêrria, fiscalizaçâo e orientaçào técnica, controle, ausências perrnitidas, licenças
autorizadas, férias, punições, admissões, demissões. transferêrrcias, promoções. etc.:

14.14. Comunicar à Âdministração. por escrito e no prazo máximo de 48 (quarente e oito)
horas, quaisquer alteraçõcs ou âcor1(ccimcntos quc impeçanrr mesnro tcmporarialneole. de cumprir
scus dcveres e responsabilidades rclativas à execução dos serviços, total ou parcialmente;

14.15. Assumir todas as dcspcsâs relativas à pc-ssoal c quaisqucr outras oÍiundas, dcnvâdâ§ ou

conexss coÍn o Íuturo c eventual conrâto, ficardo ainda, pâm todos os efeitos legais. declarada pcla

CONTRATAD^ a inexistência de qualquer vÍnculo empregaticio entre seus empregados e./or

pÍsposlos com o Orgào CONTRATANTE;

l4.ló. Promovcr, pot intcrnródio dc scus tcsponsávcis tócnicos, diagnósticos "in loco":
lcyantamentos prclinrinares das pcças tccnicas, e seus locais de inlervenções, a sercm elaboradas

pcla CONTRATAD^, tanto dc edificações quânlo ãs de pavirnentação, drcnagent. paisagismo c

outÍas peíircntgs ao objelo deste termo;

l4.l"t. Responsabiliztr-se.á pelos produtos elaborados, cuja resyrnsabilidade será da

CONTRATADA c de seu Pmfissional (Responsávcl Túcnico). Os projctos deverão cstar

idCntificados conr o rcgistro e assinatura do profissional que o elaborzr. de acordo c6m a
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responsabilidade detenninada, sertr quaisquer ôrrus para a CONTRATANTE- O§ p ü tOs

conÍcccionados serÃo entregues lo CONTRÂTANTE ern meio nragnético no formato (drvg'

.rls, .doc, .cdr, dentre outros) para arúlisc c aptovação-

14.18. Mántcr, âo longo da execuçào contratual, as caractcri§ticas dc qualidadc próprias pam o
uso dos rnateriais. nos termos deÍinidos pcla legislação pertinentc.

14.19. Executar os serviços obedecendo à rnelhor técnics vigente, enquadrando-se

rigorosaurcntc, dcntro doS prcceilos nornrativos da ABNT - dssociaçãtl Brasileira de Normas
Tóc ic.s;

14.20. Na aplesentação da fatura a CONTRATADA dcverá sprcscntâr a prova dc rcguladdades

l'iscaís e trabalhistas. nos lennos do ar1, 29 da Lci FedeLal n'8.666193 c suas altcrações;

14.21. O CONTRATANTE, não rtspondcrá pot quaisquer contprottrissos assumidos pela

CONTRATADA com teÍceiros, ainda qtte vinculados à execução do objeto do presenle PROJETO

BÁSICO. bcrn como por qualqucr datro causado a tercêiros cm decoffiência dc ato da

CONTRÂTADA. de seus emplsgados. prcpostos ou subordinados:

14.22. Constituir{o encargos exclusivos da CONTRATADA o Pagâmento de tributos, tarifas,

emolumetrtos, despesas c difcrcnciais dc alíquotas que decorrâm da fonnaliz-ação de cvetttuais

contratos decorrel)tes, e, oriundos dâ prestação dos sen'iços. objero desto Projelo Básico.

15. DA§ OBRIGAçOES DO ÓRGÃ'J GERENCIADOR

15. L Caberá ao órgão gcrcnciador a prática dos âtos dc adminisrrâção e de controle do rcgistro dc

prcços, esseguÍando-se do fiel curnprimcnto das condiçôcs es'labelecidas, obsorvado os dispostos do

Ârr. 5" do Decreto no 7-892/201J.

t6. DAS OBRTGAÇÕSS nn COXTRATANTE /FISCALIT.AÇÂO

16.I. Exercer, atmvés do setor de engenharia e/ou ouho óÍgão cotnpetente para tal, AMPLA'
inestrita e pennanenle FISCALTZAÇÀO de todos os atos pertinantes a prestaçAo dos serviços,

oriundos dos CONTRATOS dcconentes da ATA DE REGI§TRO DE PREÇOS - ARP. objero destc

Projcto Básico. c, do compoíumento do pcssoal da CONTRAI-ADA, sctrt prcjuízo da obriga@o

desta de Í!scalizar seus responsáveis técnicos. empregados. prepostos ou subordinados;

16.2. A cxislÔncia e a atuação da fiscalizaçâo do CONTRATANTE em nada restringcnr a

responsabilidade única. integral e exclusiva da CONTIIÂTADÀ no que concerne a prestaçâo dos

serviçOs c cntrcga do produto Íinal, objcto contratado e às suas conScquências e irnplicaçõcs,

próxirnas ou rel»olas. Á fiscalização não exclui netn rcduz a rcsponsabilidade da Contratâdâ,

inclusive perante terceiÍos, por qualquer iregularidade, ainda que resultante de imperfeiçõe.s

tecnicas dos scrviços, vícios redibitórios: ou cnrpÍcgo dc malcriâis inadcquados, c. na ocorrôncia

dssta, nào irnplica corcsponsabilidadc do Ôrgào CONTRÁTANTE ou de seus agcútcs e prcpostos'

de conformidade conl o ârtigo 70 da l-ei Federal n" {1. (t66' de 1993.

16,3. O rrpresentante da Adrninistraçâo a notârá em regisuo prôprio todas as ocorrências

relacionadaS com a exccuçâo dOs scrvíços, ilrdicando dia, mêS e âno, bem conlo o nourc dos

empregados evcntualmeÍle envolvrdos, adolando as pÍovidénciâs necessárias ao fiel cumprimento

daj clÀusulas conratuais c conlunicândo a autoridadc conrpetcntc. quando for o caso; conformc b
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disposto uos §§ lo e 20 do âúigo 67 da Lei rf 8.666. de 1993.

16.4. O órgão deve acompanhaÍ e íiscâlizâr a conformjdade da ptestação dos serviços e da aloca@o
dos recursos nccessários. dc forma a asscguÍar o pcrlcilo cumprimenlo do cont,ato, por mcio dc un:
Ísprcscntaúê especialmcntc desigrudo. na foÍÍÍla dos arts. 67 e 73 da Lci n" 8.666, dc 1993;

16.5. Promovcr com a preser4a do Fiscal do Contrato e do repÍssenlaüte da CONTRÂTADÁ as

rnedições e avaliações, decidindo as questôes lecnicas surgidas m execução dos serviços,
cartilicardo a r,eracidadc das faturas decoÍrenlcs das mcdições:

16.6. Transmitir por escrito. através do Diário de Ocorrências. as inshrçôes relativas a oídeln de
scrviços. pcçâs técnicas aprovadas. altcraSo de prazos, cronogrânràs c dcmais dctcrminaçôes
dirigidas à CONTRATADA, prooedidas semprc da anuência cxprcssa do sctor de cngcnharia do
órgão CONTRATANTE;

16.7. Escla:pcer as dúvídas que lhe forem apresentadas pelâ CONTRATADA, bcm c.omo
acompa luÍ c fiscalizar a cxccuçâo qualitativa dos serviços c determinar a corcçâo das inrperfeiçõcs
rcriÍicadas nr: produto Íinal;

16.t. Realizar a fiscalização dos serviços por meio de comissão desÍgnada, composta por no minimo
03 (três) membros, scndo 0l (um) dclcs, orgeúeiro cjvil c/ou arquiteto, lolados na sccrctaria do

órgao CONTITÂTÀNTE, bem conro indicar e garanlir a participaçào de representanles das

secrctarias nas rcuniõcs conr o Contratado

16.9. Alesíâr a vcracidadc dos rtgistlos efetuados peta CONTRATADA no Livro de Ocorência.
padrâo do órgão CONTRATANTE:

16.10.
Rcjcitar, no lodo ou enl paÍte. a cxccução dos serviços. entrcgues pcla CONTRATÂDÀ quc

estêjânr foÍa tlas espccíficações e qualificações mirrinr:rs cxigidaq no Cottlrato;

t6.rr.
Efeoar o PAGÂMENTO a CONTRáTAI)4, depois dc constrtada a rcgularidadc na

pr€sÍação dos scrviços. ob.ielo destc PROJETO BASICO, na csh'ila obscn,ância a rcgularidade 6scal
e trabaltrista, confoÍme preceitua o disposto do Ân. 29 da Lei Federal 8.666193. atualizada pela Lei
n" 12.444, dc 201l;

16.12.
Rcsponsabil izar-sc com as despcsas refcrentc aos licenciamentos, sejâm ânrbicnrâis ou ouhos.

coÍpo do bornbciro, conccssionárias dc água, cnergia, tclefoniâ, intcrnel, alvaús, ou corÍclato;,
consídeÍando qgc as doculnentaçõcs técnicas c laxas rslalivas ao§ nrcsnros, não são

Irspnsabilidadcs ine.Íentes aos pmjetos de engenharia, objeto do pÍesente Prcjelo Bá.§ico.

FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTES

DO PAGAI\{I]N'I'O

O paganrcnto dos scrviços prc.sÍados será efctulrdo

- ,'. JJt
v

-)
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17.

17.1.

l7.r,l à CON TRATADA, esdedcile-ErejÊto
recebido. confecctonâdo e aprovado pela CONTRÂTÀN TE, que ocorrerá, anós a aferição das

nredicôs denlcs a soma tol.t I dss unidades dc nrcdidas Xo lor corcsoond nle doss corre§Do,

servicos reqistrados e,n Ata (AI{P). nor llem/Ti nolosia Deverá ainda, conrprovâr ahavés de

docunrcutos hábeis, as regularidades fiscais e rraballristas. nos tcrmo§ do Art. 29 da Lci Fcdcral

\,§ §
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Decreío Fedcrol u' 7.892, da 2j de ioueiro de 2013).

18.3. A cxistôncia de prcços registrados não obriga a administraçào â contratar, facultardo-sc a

realização de licitação espec íÍica para a aquisição prelendida, assegurada preÍ'erência ao lbrnecedor

rcgistrado cnr igualdadc dc condições. (ÁrL 16 do Decruto Federal n' 7.892, de 23 de.ioneiro de

2013),

I8.4. Desde quc dcüdan:cntc justiÍicada a vastagern, a ata dc registro de prcços, durantc sua

ügência, podená ser utitizada por qualquer órgão ou ontidadE da atlministra@o pública federal que

nâô tenha participâdo do ccrtamc licitatório, mcdiante anuência do órgào gerenciador. (Art 22 do

Decreto Federal u" 7.E92, de 23 de jaueho de 20lj).

I8.5. Caberá ao fornecedor beneÍiciário da au de registro de preços, observadas as condições nela

cstabelecidas, optâr pcta aceitação ou não do fômêcinrento dccorrcntc dc adesâo, dcsdc qr.ie nào

coNsôrtcro tNTG ltrv\u N t<í r'aL rr^uLÍ I FtNÂ.t- trÁR tcr
AR&/q.^,\ÍNE IriA OA SrJl)EN€
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8.666193. arualizada pela Lei no I2.440, de 201 I

17.1.2. A CONTR TANTE eferuará o pâgamento à CONTRAT^DA em arc 30 (trintâ) dirs,
con(ados da crrtrcga dos scrviços. dcvidamcnte conrprovado através da Notr Fisca.l/Fatur{.
ccrtificada pcla cquipc de recebedorcs (comissâo dcsignada), conÍormc cstabelccido no parágrafo 3o.

an. 5o da Lci 8.6666193.

17.1.3. Nâo será efetuada antecipaçào de paganrento,

I7.2. DOS REAJUSTES E CORREÇÔES MONETÁRIAS

17,2.1. Os preços contraluais. ern (R$) Rcais. podcrào ser rca.juslados. depois dc transoorrido I (utn)
ano, observado o disposto do inciso Xl do aÍt. 40 da Lei 8.666193. atualizada pela Lei Fetleral no

8.883194. Os indicei ulilizados para os cálculos de reajuslcs íicanr a critcrio dos Órgàos
Cont stantes, na forma da Lei.

17,2.2. Na hípótese dc atraso no paganrcuto supcrior a l5 (quinze) dias. contados da dala acordada

no neste Projeto Básico. nos seus valores incidirão juros de l7o (um por c(nto) ao môs, mais

correçâo monetária. concção csta quo scrâ calculada pcla aplicação dos índiccs de vanaçào mcnsal

IGPM (indice Geral de Prcços dc Mcrcado), expedidos pela Fundação Getulio Vargas ou outÍo
hrdice quc verrlu a substituilo oficialmente, na estrila úscrvância ao §lo do art. 5'da Lei Fcdcral

8.666/93.

17.2.3. A coneção de que trata o subitem antedor, crrjo paganrento sorá feito junto com o pÍincipal,
corcrá à corlta das mcsmas dotaçôcs orçanrontárias quc alendcram aos cróditos a que sc refercm,
confonne disposto no § 2" do art. 5" da Lci Fcdcral 8.666/93 íRedacâo dada ocla Lei n" 8.883. dc

t 994).

18, DA ATADEREGISTRODE ?REÇOS.ARP

,;8.1, A Ata de Registo de Preços é o docunrento r,.inculativo. obrigacionai, conr característica de

cornpromisso para firtura contrataçào, enr qus ss rcgistram os preços, fon:ecedores, ôrgâos

parricipantes e condições a screm praticadas. conformc as disposiçôcs conlidas l)o itlstrumento

convocatório e propostus apresanlíld0is. (I,iciso lI do Át7. 2" tlo Dect'ela Federul n'7.E92, de 23 de

janeiro de 2013).

18.2. O praz.o dc validade da ata dc rcgistro de prcços úo scrá superior â dotc mcses, incluídas
.(Art, 12 doerrcntuais prorrogações, colrfonnc o lll do o ar-t. 15 da Lci
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prejudique as obrigações prescrtes e futums decorrentes da ata, assurridas coril o óryâo
e órgãos patticipantes. (§2" do Árt 22 do Decreto Felerul n' 7.t92, de 2i de janeiru de 2013).

18.6. Hornologado o rcsuhado da licitação, o forncccdor rnais bcm classificado scrá convocado para
assinar a ata dc registÍo de prcços, lxl pnv-o c nas condiçôes cstabclccidos no iostrumcnto
convooatór'io, podondo o prâzo ser pr(rrrogado uma vez, poÍ igual pcríodo. quando solicilado pelo
fornecedor e dssde qus ocorra nrotivo justificado accito pela adnrinistração. Rcdacão dada oelo
Dccrcto n" 8.250. dg 2.914 . (A1L 13 do Decreto Federal n" 7.892, de 23 dcjaneiro de 2013),

18.7. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do pmzo estabelecido
ncstc aÍtigo, enscjara a aplicaçâo das penalidadcs legalnreDre cstabc,ccidas. (Porágrufo únlco do
Árt l3 do Decrelo Federul n" 7,892, de 23 de janeiro de 2013),

18.8. A publicidâde da 
^ta 

de Registro de Preços (ÂRP) na imprensa oÍicial terá efeito de
comprom.isso nas condições ofertadaú pachradas nâ propostÀ âpr€seniada à licitagâo
'1E.9. Firmada a Atâ dc Regisho de PreÇos cntrc o (s) l-icitante Vcnccdor (cs) e o órgão
Cercnciador, seus signatários passarâo a d€nominar-se: Beneficiário da Ata e Órgão Ccrcnciador.
re§Pectivamsnte.

t 8.t0.
As aquisições ou as conrâtações adicionais de que lratâ este âÍtigo nâo poderào exceder, por

órgâo ou cntidad€. a ccnl por cento dos quantitativos dos item do instrurrento convocalório c
Íegistrados na ata do registto de prcços para o órgão geÍsncisdor e para os óÍBãos pâíicip3ntes
(Decreto Foderal »" 7,892 de 23 tlc janeiro da 20t j)'.

l8.l I .

O instrumcnto convocatório prcveú que o {uantitativo dccorrcrrte das sdcsõcs à alâ dc Íegistro
dc preços nào podcrá exccdcr, na totalidadc. ao quinluplo do quantitativo de cada itern registrado na

ata de registro de prcços part o órgão gerenciÍrdor e para os <iryâos participantes, independontcrncnte
do núnrcro dc órgãos nào paíicipantes que adcrircúr. Rcdaçâo. (§1" do Art 13 do Decreto Fcdcral
n" 7.892, de 23 dc janeiro dc 201 i).
t8. 12.

As condiçôcs Gerais da Ata dc Rcgistrc dc Prcços scrão dcvidamente acostadas em modelo
póprio anexo quando da elaboraçâo do Edilal de Licitaçâo.

I E. 13.

A Ara dc Rcgístro de Preços (ARP) com a indicação dos Íbrneccdores c prcços ÍegistÍrdos sed

diwlgada no sitio: https://wrvw.cimams.mg.gov.br,e ficará disponibilizada dumnle a sua vigêrrcia.

19. DOEVENTUALCONTRATO

t9.1. Os contratos decorrcnles do Sistcms de Registro de Preços - SRI, suas alteraçôcs c vigência

serio definidos ro instmrnento conl,ocatório, observados os disposlos no aí. 57 e 65 da Lei Federal

n' 8.666D3, e, seú rcgulado por cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,

suplctivarrrcnte. os principios da teoria gertl dos contrâtos c as disposições de dircito privado.

19.2. Quando da neccssidade dc cor:tralaçâo nos tcrmos instit!ídos pclâ Lci Fedsral n'8.666/93, os

ordenadores de despesas dos órgãos contr"lantc, deverào consultar o OÍEão Cerenciador, ahavés de

para obtcr a indieação do Lioilantc Bcneficiário da Ata, dos quant.ilalivos a quc este ainda se
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eocontra obrigâdo e dos preÇos regisÍados

19.1. O coítrâto decorrênte do Sistema de Registro de Preços deveú scr assinado no prâzo de
r.alidade da ata de registro do prcços. (§4"doÀrt. l2 tlo Decreto Federal í'7.892, de 23 de janeiro
de 2013).

19.4. Q praza da convocaçào podcrá ser prorrogado urna 1,e2, poÍ igual periodo, quando solicitado
pela CONTRAT^DA durante o seu transcurso, dasde que ocorra motivo justiÍicado e aceito pela

Adrninistração do Órgão CONTRATANTE.

l9-5. A rccusu injustificada da CONTRÂI'ADA em retiÍar a mÍa de empenho e âssinâr o contrato
ou insmrmento cquivalcntc, dentro do praz.o cstâbclccido, caractorizá o dcscumprimento totâl da

obligagio assun:ida, sujcitando-a âs penalidzdes legahncnte cslabelecidas nestc Projcto Básico e no
Edital de Licitação,

19.6. Quando da elaboração da Minuta de CONTRATO, deconente da Ara de Registro de Preçcx,
pclo Órgão CONTRATANTE. devem constar âs condiçõcs c os dcmais elemcntos Írcccssários, tais
con:o: valoq prazos, condiçóes dc pagatnento, condiçõcs de rcccbirnento dos nratcriais furojctos),
Íesponsabilidades das partes. garantias, sanções e tudo o nrais Íelacionado conl o objeto da

contrakçâo, dc acordo com os reqnisitos legais do arligo 55 da Lci Federal n" 8.666/1993.

19.7. O prazo de vigêrrcia dos conftatos decorrenles da Ata de Registro de Preços. ficarão âdstritos à

vigência dos rcspcclivos crôditos orçanrcntários rlos órgâos CONTRATANTES, observados. as

exceções preüstas na Lci Fsdcral 8.666/93, podendo ajtúa scr pronogtdo, etn confionnidade com o
disposto no artigo 57, Inciso l, §§ 1", l' e 4" da Lei Fcderal n" 8.6661993.

19.8. O prazo contratual será contado enr dias oonsecutivos a partiÍ doldiâ seguinte ao da publicaçào
do oxrato do contÍatoina Imprcnsa OÍicial clo Esrâdo (DOE) e/ou no Diário Oficial da Uniâo -
Impronsa Nacional (DOU), quando fot o caso.

)9.9. O prazn rúximo para a assinanrra do con§'àto é de 05 (cinco) dias ütcis, a contar da dâtâ de

rcccbirncnto da notifi cação,

19. I 0.

As alterações contrstuâis, se houver, serào fonnalizadas por Termos Aditivos. r:rrmeradôs em

ordcm crcsccntc, sendo-lhes exigidas as mesrnas formalidades do contralo originâlnrenle claborado,
inclusive quanto a parccer _iurídico, atualizáçào da documcntação de habilitação c Earantia d€

c0nlÉlo.

lg.tl. 
^CONTRÂTADA ficani obrigada a accilar, nas mes.Das oondiçôcs contratuais, os acÉscimos quc so

fizertm necessários até 257o (vinte e cirrco por centô) do valor inicial atualizado do contnto,
confomrc art. ó5, § 1". da Lci n'8.66ó193.

19.12. A
CONTR TADA é obrigada a manter, durante loda a exêcuçâo do contrato, as condiçôes do

habilitação e qualificação exigidas ru licitaçào.

19.13. A contÍâtâção fica condiciomcla à consulta prévia ao Cadastro Nacional dc Enrprcsai

tnidôrras c Suspcnsas - CEIS/CGU (Lei Fcdcral n' 12.846/2013) c ao Sistetna de Cadastlarnelto

Unificado de Fomecedores - SICAF, confonne previsâo no aÍ. 34 da Lei FedeÍal n"8-666D3.

19. 14. :; /\
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20. DA RESCIÇÃO ANTf,CIPADA DO CONTRATO

20.1. O CONTRATO poderá ser'Íesciúido por uma das partes. em observàrcia à Lei Federal rf
8.666/93 e suas alteÍações, previsÍa nos artigos 17 .78,79 e 80, respeitando seus pârágrâfos e incisos.
salvo se por motivo de calamidade pública, impedimeutos motivados por âutoridades, locais,
estaduais c fedeÍai§.

20.1.I A Administração do órgào CONTRATANTE, a qualquer ternpo. podeú promover a

rescisão antecipada do CONTRÁTO:

e) unilaterahnente, desdc que configure qualquer das hipóleses elencadas na Seção V, Art. 78,
incisos I a XÍlI, da Lei Federal 8.66ó191, com suas akemçõ€s.

b) arnigavelmenle, por acordo entre as partes. rcduzida a termo. desde que haja conveniência
para a administração do órgão CONTRATANTE.

c) judicial, nos termos dâ legislaçào vigentc.

21.:UÀ§,PENAr!ID*EJ§:p§ANÇÓE§ADMnür§T.nÁUyâ§

21.1. Constituem ilicitos admüristrativos as condutas previstas nos artigos 81. 82, 88, 90,92,94,95
e 9ó da Lei Federal no 8.666193, sujeitarúo-se os infiatores às cominaçõcs legais, especialmente as

definidas no art. 87 do ureslo diplorna, garantida a prévia e arnpla defesa em procasso
administrativo.

2l .2. Pela inexecução total ou parcial do conlrato a Administraçào podenâ, garaltida a pÉvia defesa,
aplicar ao contatado as sanções previstas no aÍligo na 87 da Lei Federal no 8.666/93:

T - AdveÍência;

II - Multa, na forma pr-evista ncsle Projcto Básico, no Lrstnlmento Convocalório ou no

CONTRATO;

III - Suspensão letnporaria dc paíicipar$o em licitação c irnpedínento ds contâtÊÍ cont a
Administração do Orgão CONTRÁTÀNTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos quando.

por culpa da CONTRÂTADA. ocoficr a susperuão, e se lor o caso, descredencianrento do
Cadastro de Fornecedores do órgão CONTRATANTE, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

enquanto peÍdurarem os motivos determ inantes da putição ou, ainda, até que seja pÍomovida a

reabilitação p€Íante a autoridade que aplicou a penalitLrde. que seÉ concedida sempre que o

contratâdo ressarcir a Administraçâo pelos prcjuizos resultantes c decoÍrido o prazo da sanção

aplicada com base no subitem antcrior; \v@h.§ s

tâe
o

or

CONTRATADA é responsávcl por dalos causados d.iretamente à Àdrninistração ou a terceiros, na
forma do atigo 70 da Lei Federal no 8.66611993.

19.15- À
CONTRATÀDA ó rcsponsúvel pclos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comcrciais
resultantes da exeoução do contmto.

19.16_ O
recebirneuto dos serviços. objeto desle Projeüo Básico, obedeccrá ao disposto nos Artigos 73 a16 da
Lei Fedenl n'8,666/1993 e suas alterações.
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lV - Declaraçâo de inidoneidade para liciar ou contratar corn os órgâos da Adnrinisfação
Pública. enguanto perduralcm os motivos detcrminantes da puniçâo ou até que seja prornoüda
a rcabi.litação poranlc â própria autoridade que aplicou a psnalidadc. quc scrá co»ccdida
scmprc quc o cotrtratado rcssarcir a Admínistraçào pclos prejuízos resullantcs e dcconido o
prazo dt sançào aplicada corn base no subitem anterior;

2l.3.No câso dc não cunrprimcnto do pra7, de cxccuçâo dos serüços, seá aplicado â

CONTRATADA inadimplente. multa rnoratória de valor equivalente a 27o (dois por cênto) do
valor total do CONTRÂTO.

21.4. Pela inexccução Parcial do CONTRATO, o CONTRATANTE poderá. garanrida a pÍcüa
defesa aplicar à CONTRATADA. alérr das sançôes prevrsras no ârtigo 87 da Lei Fêderâl n"
8.666193. @!19 correspondente a 57o (cinco por ccnlo) sobre o valor total do CONTRÂTO.

21.5. Pela inexecução Total do CONTRATO, o CONTRÁTANTE prrdeú, garantida a pr.evia
defcsa, aplicar à CONTRATADA, alénr das sançõcs Drcvistas no artigo 87 da Lci Fcdcrat n
8.ír66D3. N{ulta conespond€nt€ a l$Yo (dez por cenÍo) sobre o valor total do CONTRATO.

21.6. Muha de l0% (dcz por ccnto) do valor contratual quando a CONTRÂTÂDÂ ceder o
CONTRATO. no todo ou em paÍte, a Pessoa Fisica ou jurídica, senr autorizaçào da
CONTRATANTE, devendo reassurnir o contrdto no prazo máxirno de tS (quitrze) dias corridoc,
cor âdos a paÍtiÍ da data da aplicaçào da nulta. sem prejuizo de ouhas sançôes co»katuais.

21.7. Nenhuma sanção senâ aplicada sem o devido processo administrativo. o qual prevê defcsa
prévia do interessado e recuno nos prazos definidos em Lei, sendo.lhe franqueada vista aos autos do
processo.

21.8. Nâo scra aplicada mrLltâ sc, comprovadantcntc. o alraso da entrcga dos serüços. advir de caso
foriuito ou .motivo de força nraior.

21.9, Da sanção aplicada catrcrá recumo, no prazo de 05 (cinco) dlas úlcis da notifrcação, à

autoÍidadc zupcrior àquela quc aplicou a sançâo. Íicando sobrcstada atê o julgarnento do pleito. nos
tennos do artigo I09, da Lei }-ederal n" 8.666/9-e.

21.10.

. As penalidades scrão obrigatoÍiamenle rcgislradas no S.ICÀF c no Cadastro de Fonrccedorcs
do Orgào CONTRATANTE, e no caso dc suspensào de licitaq o licilantc dcveÉ ser descredcnciado
por igual periodo, serrr prejuízo das rlulÍas previslas no Edital e ssus anexos e d€nrais cominaçôes
legais.

22.'l . À cdtério exclusivo da CONTRATÂNTE e mediantc prcvia c cxpÍcssa autorizáção. a

CONTRÁTADA poderâ em rcgiore dc rcsponsabilidade solidária. scm prejuizo das suas

Íesponsabilidades contratuais e legais, su bcontrataÍ pane do serviço, até o liurite rnáximo de 307o
(Írinta por cc to). desde que nio altere subsrÀnciillmente ss cláusulas pactuadas;

22.2. No caso de subconhtâçâo dêvcná ficaÍ dcnrorls§ádo c docuntcntado que csta somcnte

âbmngeri elapas dos sclviços. fican<Jo claro qire a subcontralada apctras ÍefoÍçaÍí a capacidade

lécniCa da Contrelada, que executará, por seus prÓprio.s tneios, o principal dos serviços de que trala

este Projeto Básico, assumindo a rcsponsâbilidade direta e integÍal pele qualidade dos ssr'\'iços c
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entr€ga dos scrviços contÍatados:

22.3. À assinatura do CONTRÁTO decorente da Atâ de Registro de Prcços câberá sonrente à

enrprcsa vcncedora c Bensliciária da Ata, por ser a única responsáveljunlo ao Órgào Ggrenciador:

22.4. A CONTRATADA ao Ícqucrcr autoízação para subcontratação de panc dos serviços. deverá

conrpÍovar pêrantc a CONTRATANTE a legularidade juridica/fiscal e trabalhis(a de sua

subconhatada. respondendo, solidariarnenle com esm. pelo inadimplemento destas quando

.rclaciorradas corn o objcto do Con(rato;

22.5. O Ór'gão CONTITATANTE se reserva o direito de. após a conftatação dos serviços. exigir que

o pcssoal técnico da cmprcsa CONTRATADÀ e de sua (s) SUBCONTRATÂDA (s) sc subrtrctatn âs

regras cstebele cidâs ncstc instrumcrrto colvocatório e conscqucntc Contralo.

2I. DA GARANTIACONTRATUAL

23-l Para efeitos de Licicrção, serú exigido da CONTRA'I'ÁDÂ, a título de garantia, o valor dc 17"
(um por cento) dí. valor estimado paru a licitação, olrjeío do prescnte Projeto Básico. como
condiçào de participaçãu do certame, oonforme stligos 31. hrciso III da Lei Federal 8666/93 e suas

alrcraçõcs postcriorcs, dcvcndo optâr poÍ urna das modâlidâdcs dc garantia: câuç.ão cm dinhcio.
seguro gârantia ou Íiança bancárja, sox'io que a vatidade do tlocunrento deverá se cstender por 90
(noventa) dias, contados da data de abertura dos envelopes, a qual será devolvida após a

homologaçâo da presenle Licitagào. A comprovat'o da garantia deverá corstar do envclope
HABILITAÇÃO da Liciante. A uão aprescntação da gamntia implioa cnr imediata dcsclassificaçào
dos ploponentes pâÍioipaÍles. indcpendente da mesnta constâr no corpo do Edital de Licitaçôes.
considcrando estc Projêto Básico como partc integmnlê do aro convocatório.

23.2 Para cfeitos de CON'I'RÂTO. dccorrcntcs da Ala de Regis(ro de Preços (ARP), scrá exigido da

CONTRATADA, a títub de garantia conlratual, o vak» de 5% (cinco por cento) do valor a set"

cclcbrado o contrato, conlorme artigo 56. panágrafo 2" da Lcj Fedcral 8666/93 c suas alteraçôes

posteriores, devendo optar poÍ tnra dâs nrodalidades dc garantia: caução em dinheiro. seguro garaniia

ou fiar4a bancária, com a validade concspondcntc ao período dc vigôncia do Contrato.

24. DA PUBLICTDÂDE

(Panigrzfo Únjco do Arr, 6l da.tci Fedcral n'8.6ó6193)

24.1. A publicação rtsunrida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na irnprensa oficial,
que ó condição iúispensávcl para sua cficácia, scú providenciada pcla Adnrinistração do órgâo

CONTRATANTE e ate o quinto din ritil do rllês seguintc ao de sua assinatuÍâ. para ocorÍer no pÍam

de vinte dias daqucla data, qualqucr quc scja o seu valor. ainda quc scnr ônus- rc.ssalvado o disposto

no an. 26 dcsla Lei. (Redaçâo dada pcla Lci n" L883, dc 1994)

2s. coNsrDr,RAÇÔes rixels
25.1. Qualquer alteraçio do prcsente Projeto Básico (PB), gue se fizer nece,ssário, deverá set

prcviaorernc autorizada pe ln autoridadc conrpslentc do Consórcio tntermunicipal M ultlÍlnalltário
da Árer Mineirr da Sudene - CIÍ$ÁIl§.
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25.2. b-'azerln Purlc integrante deste PÍojeto Básico os seguinres AÀIEXOS:

Rod Írgo Rocha Ribciro

§

ANEXO I.A NORMATTZAÇÂO DOS SEIwIÇOS

ANEXO I.B

^NEXO 
r-C PLANILHÀ DE CÁLCULOS DOS SÁLÁRIOS NOMINAIS POR CATEGORIA

P.ROFISSIONÁL

ÀNEXO I-D COMPOSTÇÀO ANALIT]CA DO BDI - BONIFICAÇÀO DE DESPESAS
INDIRETAS:

ANEXOI.E coMpostÇÃo Dos ENCARGoS socrArs/slNAPvc{X{tDEZt2olg :

ANEXO I-F PLANILHA DE COMPOSIÇÂO DE CUSTOS DOS MATERIÀIS UTILIZADO
NA CONFECÇÃO DAS PEÇAS TÉOUCIS;

ANEXOI€ COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRTOS

MO,DELO PARA PROPOSTA DE, PREÇOS - COMPOSçÃO DE CUSTOS
L'NITÁRIOS

ANEXOI-I TABELA DOS }-ATOITES DE MAIOR RELEVÁNCIA PARA A VALIDAÇÃO
DOS ATESTADOS (ACT) E CERTIDÔES DE ACERVOS TECNICOS (CAT)

\"\

A/

CIMAAA

Engctrheiro Civil
CREA: 221.910D - MG

PLANILHA DE FORMAÇÀO DE PREÇOS ESTIMADOS

ANEXO I.H
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ANEXO I.A
(Projcto Búsico)

Àxtxo r-.1 - rconulilzlÇÀoDôs sEnvr}os

r - rNrRoDUÇÃo

.l.l - O objeth'o desre PROJETO BÁSrcO é normatizar e orieorar os interessados ern participar clo
ccíamc licitâlório para coutralação dc enpresa cspeeializada en elahorução dat peçzs técnicas e
gnificas necessúrint e indispeusálcís à crecuç:ão dc ohrat púhlicas corl tipologias e conple.ridadcs
vartodas c oulros ativilades comelatas, por unidadas de uedidtts (M, Nl, M!, /í12,,{,), definindo de
forma clara conto deveúo s,er apresentados os Projelos tsrisicos de Arquitctura e Relatórios Técnicos
complenre aÍes à docutnentação exigida rra Relação de, Docunrcntos pârs atendimento às
necessidades do Consórcio Inlennunicipal l,Íultifinali uirio da Área Mineira da Sudene - CI.MAMS.
Órgão Contratantc c seus municípios consorciados .

1.2 -Definiçôcs: (Lci n". 8ó6ói93, art.6')
I - Obra - toda construçAo. refonna, fobricaçrio, recuperaçâo ou ampliaçào, realizada por execução
dirtta ou indircta;

Il - Seniço - toda atividade dcslinada a obtcr dcter.minada utilidado de intorcsse para a

Àdminisfaçâo. tais como: demolição, conserto, instalação. mofltagem, op€mçào, conservaçào.
reparação, adaplação, marrutcnçâo. tÍansporte, locaçâo dc bcns, putrlicidadc, segulo ou trabalhos
têcnico- profi ssionais;

lll - Execução direta - a quc é fcitâ pelos órgãos c cntidâdcs da Administração. pclos pmprios
meios;

lV - Erecução indíreta - a quc o órgáo ou cotidadc conhata com tscciros sob qualquer dos seguintes
rcgimes:

a) cmprcitada por prcço globel - quando sc contrata a cxecuçâo da obra ou do scrvrço por preço
cerlo e tolal;

b) ernpreitoda por preço unitário- cluando se contrata a exccuçâo da obra ou do sen'iço por preço
certo de unidades deterrn inadas;

c) Estudos Prcliminarcs: Consolidação do corüunto de todas as informa@e.s técnicas necessárirs
à conliguração €spâcicl do coDjunto arquitctônico c concebida a solução ioicial da edificação.
conlernplan<lo o delalharnento do estudo de viabilidarle e justificaçào, bcln oorno revisão de
demandas, programa dc nccc.ssidadcs. configuraçõcs c rcstriçõcs da árca dc implantação.

V - Projeto Básico - conjunto de clenrsntos necessários c suficientcs, com nivel dc precisào

adequado, para caractcrizar a obra ou serviço, ou complexo de obtas ou sen'iços ob.ieto da )iciuçâo,
elairrado com base nas indicaçôes dos csludos prcliminares, que assegurcm a viabilidade tócuica c o
adequâdo úatanrcnto do impacto ambicntal do cmpreendirrrcnto, e quc possibilite a avaliafo do custo

da obra e a definiçào dos n:étodos e do pràzo de execuçâq devendo contel'os seguintes elementos:

a) desenvolr,imonto da soluçâo escolhida de forma a fomecer visâo global da obra e identificar
todos os seus clementos constitutivos com clatez:;

A
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b) soluções técnicas globais e localizadas, suficienternente detâlhadas. de fonna a minimizar a
necessidade de refonrrulação ou de variaÍltes durante as fases de elaboraSo do projeto
execulivo e de realização das obras e moobgetn:

c) idcntificação dos tipos dc scn iÇos a cxecutâr c de materiais c cquipamcntos a incorporar à obra.
bcnr como suas cspecifioaçõe.§ que assegulcm os rnclhorcs rcsu ltados para o empÍeendimcnto.
scm frustrar o caráter compcütivo parâ a srra execuçio:

d) informaçõcs que possibilitem o cstudo c a dcdtrçâo de métodos conslrulivos. inslalaçõcs
proüsórias e corrdições organizacionais para a obra, sem flustrar o carátel cornpetitivo para a
sua cxecuçào;

c) subsídios pâra montagem do plano de licitação c geslão da obra. cornprccndcndo a sua
programação, a estratégia de suprimentos, as normâs de fiscalização e outros dados neccssários
ern cada caso;

f) orçamcnto detalhado do custo global da obra, firndâmcnÍâdo ern quantitativos de serviços e
fomcçanrcntos pÍopÍiamenlê âvâl iâdos:

Vl - Projeto Executjvo - o conjunto dos elemento.s necessários e suÍicientes à execução completa da
obra. dc acordo conr as nofilas pêrtincntes da Associação Brasilcira de Normas Tecnicas - ABNTI

VII - Adrninistração Pública - a adlninislmção dirc(a c indircla da União, dos Estados. do Distrito
Federal e dos Municipios. abraugendo inclusive as entidades com personalidade juridica de direito
privado sob conlrolc do podcr público c das furrdações por elc insliluidas ou rnarriidas.

1.3 - Leis e Normas dc Orientação para f)esenvolvinrento dos Projetosr As Leis, Normâs. Atos c
demais docur:rcntos a scguir rclaçionados foranr cspecialmsnte considcrados na ediÇâo dcsta
Oricntação Tócnic4 scnr pduiz.o de outros ordcnamcntos da legislação nacional.

a) Lel Federel 8.666193 - lnstitui mrmas paÍa licitaçõcs c contratos da Adnrinishação Pública.

b) Lei Federal 6.496/77 -Instirui a AnotaÇào de Responsabrlrdade Técrrica.

c) Lci Fcdcral 3.194166 - Regula o exercício das profissôes de Engenheiro, Arquiteto e

Engenheiro Agrônomo.

d) Rcsoluçâo ,6119l - CONFEA - Dispõe sobrc conceiuação dc PÍojeto Básico cm Consulloria
dc Engenharia, ArquircluÍa e AgÍonorniâ.

1.4 -Para os Projetos de Arquitetura:

a) NBR-I3532ir5 - Elaboração de projetos dc ediÍicâçõês - arquitetura.

b) NBR-I3531/95 - Elaboraçào de projctos dc edificações - atividades tóçnicas.

c) NBR-ó492/94 - Reprcsentrção de Projetos de Arquitetura

d) NBR-9050104 - AccssibÍlidadc a cdiÍicaçõcs. rrobiliár'io, espaços c equipartrcnlos uÍbanos.

cr^ A^^

2 - PROJE I'OS - l)csenhos:

2.1 - Os descr:hos aprrsentados collsistent na rcprsscntâçâ.o giifica do objcto a ser executado.

elaboÍadâ de modo a permitiÍ sua visualização em escírla adeguâda, demonstíândo fotmas, dimensões,

funcionamcnto c cSpecificaçôcs, pcrfcilametttc dcllnida ern planlas. cortcs, elcvaçõcs, c§qucma§ c
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detalhes. obedecendo às nornras técnicas pcrtincntes. Dererô ser elaborado por
empr€sa que atendâ às disposições da Lei n". 5194166 e do si.stema CONFEA

2.2 - Os Projelos dcvern obrigalorianrcnle buscar a mclhor condição técnica seja para Íofonra,
amplíaçâo ou obra nova, r,isando a n:elhor condiçào em custo/bcrrcÍicio para o podcr público,
lespeilândo âs condiçSes e nomlas vigcntes proporcionando ao órgão cont'atante a redução dos custos
onl toda a sua cadeia dc scn,iços técnicos.

2.3 - "É obrigotório o recolhünento tlo Registro de Rcsponsahilittoda Técnica (RRT) p.to PÍojetos
Básico de Arquiteluro e, Anolação de Rasponsabilidada Técaica (ÁRT) paru denais di,sciptitta.s de
proielor; de engenharia, eloborado pelo rcspeclivo Responstivel Técnico (arqtitelo ok eügeütrciro)
junto ao CÁU ou CRE,4 local".

2.a - CRrrÉRros FARA ELABoBAÇÃo DA rrocuMENTAçÃo rÉcNrcA

Projeto de Edificações

Projeto Básico

l-ormâ dc
ApresentaçÍlo ConteírdoEspccialld ade/

Documento

Liocrrga próúa c
documentos de
trâlânrcn(os
arrbientais, quando
for o caso

Docunrcnlo
Dc acordo com as cxigáncias dos órgãos de meio-ambiente.
corn circunscrição legal.

Levanlarnento
Topográfico

Desenho
L.vüntamento planialtimétrico, referência de níveis e os
pontos de r€ferêflcia.

Desenho Locação dos furos com cooÍdenadas em UTM

Memo: ial
Memorial Descfitivo das oaractsrísticas do solo; PerÍil
geolôgico do tcrrcrro com NA (nivel d'água).

Projeto
Arquitetônico
coÍÍendo soluçôes
dc acessibilidadc

Deseúo e

tcxlo
Programa Desenlto c lexto de Necessidades;

Desenlro

Situação e localizaçào; Implantação conr njveis: Plantas

baixas e de oobcrtura. Cortes (longitudinais c transvcrsais).
elevações, Indicaçào de elementos existentes, a detnolir e a

exccular. enr caso de reforma e/ou ampliaçào.

Meno al
Especificações de Materiais, eleÍne os, comPonentes e

sislcn)as consll1úivos.
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I

hojeto
(elrsplenageÍn

de

Desenho

Inplantaçào com indicação dos níveis originais e dos nívêis
propostos; Dcsenho Pelfi] longitudinal e seçôes transvcrsais
üpo corn indicação da situaçâo oíginal e da proposta e

definição: Cálculo de volume dc corte e atcrm/Quadro
Resurno Corte/Aterro.

Descriçáo das soluçô€s adotadas com niveis e cotas.
indicando o seguirnento dos sewiços a serem executados in
loco.

Projeto de
Fundaçôes (este
projeto podcná estar
côntido no projeto
esüutural)

Deserúo
Vistas e seçôes §znversais clos elementos estruhrrais. plantâ
de Fornra da estrrtura e especiíicando a classe de conÇreto
(fck), a indicagão do tipo de aço e cokimento das armadura§

tipo adotado e camcteristicas dos elementos e mâtêriais.

Projeto Estrutural
de EdiÍicação em
Concreto

Desc»hô

Vistas c seções tranversais dos elernertos estruturais, plantr
de Forma da eshxtura, planta de locação e gabariro,
especificando a classe de concreto (lck), a indicação do tipo
de aço c cobrimento drs armaduras

Memorial
Dcscriçâo das soluções adotadas enr nivel estrutural. Método
construtivo;

Projeto Estrutuml
de Edificação em
Concreto
Protcndido

Desenho

Vistas c seçõcs trarrversais dos clementos estruturais, plantâ
tle Fonna da estrutura, especiticardo a resistência dos
concrelos (fck) dos <iiversos elementos que compôcm a

esmrtura. a classe de agressiüdade do rneio ambiente e os

cobrimentos a serem adotados para as amraduras; a indicagão
do tipo de aço e cobrimento das annadums, as caractsrísticas
da armadura passiva e aço de protensâo da armadura atlv?,
nródulo de elasticidade do aço. carzcterísticas das bainhas
rnetálicas de alorrgamento dos cabos:

Menrorial
Descrição das soluçôes adotadas em nível esmrtrlrâ|. Método
coustrutivo e nrateriais a ser utilizados.

Projeto Estrutural
de Edificação
Meúliça

f)cscnho

Vistas e seções tÍanversais dos elementos estruhrrais. planta
dc locação. posic.ionamerrto das peças e especificaçõcs dos

uruteriais; coúendo o quadro indicativo das quantidades,

dcscriçôcs, comprimc tos, pesos; dimensões e espessuras das

chapas. cornprimçutos c medidas dos cordões de soldas, tipo
de eletnrdo adorado e parafiisos; Indicor as cargas

consideradas enr projeto confomrc NBR ó120.

\r,tN
\
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Memorial

Mernorial
método

con§tnüivo;
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Memoial
Descnçâo das soluçôes adoladas enr nível eshxtural. Mêtodô
conshutivo;

Desenho

Visias e seçõcs tranveÍsais dos clementos estuturals, pla[ta
dc locação, posicionamento das pcças e especificações dos
materiais:, contendo o quadrc indicativo das quantidades.

desctiçôes, comprimenlos, pesos; dimensõcs e espessuras das
chapas de ligação e tÍavaÍnento e parafusos; Indicar as cargas
considcradas en pmjeto couforme NBR 6120.

Projcto EslrutuÍa I

de Edificação de

Madeira

Memorial
Descriçâo das soluções adotadas em nivel esrutural. Método
co[§tlutivo;

Desenho

Planta lraixa com marcação da rede de rubulação (água.
csgoto, águas plutiais e úenagern), prumadas e rcservatório;
Esquema de distribuíção vertical e isométricos; Nos sistemas
de fossas sêpticas/surnidouros, apresenlal' projclo completo.
com <Íimensionamento, teste de absorção do solo e indicação
do nivel r1o lençol freático (quando necessárío): Nas soluções
coletivas de fossas sépticas/filtos anaerobios, aprescntar
projelo conr dinrensionanronto e indicaçàr:..

Indicaçôes dos materiais. diâmetro e procedimenlos das
tubulações de água flna e capacidade do reservatório de água.

Indicações dos materiais, diâmetro e ptocedimentos
exeoutivos das tubulações dc csgoto sanitário, colunas dc
ventilaçâo de esgoto e do sistema de tratamento de esgoto;

Indicações dos materiais, diônretro e procedimentos
executivos-da rcde dc drenageru dc águas pluviais e sistema
de aproveitamento de água de chuva (cisterna);

lndicações dos rnateriais, diâmetro e procedimentos
executivosdas calhas, dos condutores horizontais e veÊicais
c[o projeto de drenagern pluvial.

ProJeto de
Instalações
H idrossanitárias e

de drerugem

Planta baixa, corÍes e elevações, côm ntarcação dos pontos.
circuitos. hrbulações (eletrodutos) e dinrcusionanrento da

liação; cntrada dc etrergia (confornre cxigido pcla

concessionária); Projeto da subestâção, qualdo lor o caso;

Quadro de cargas, diagrama unifilar dos circuitos prtncipais,

as calgas e os equipamentos (disjuütoÍes, chavcs,

seccionadoras, transformadorts, relés. condutores,
equipamentos de rnedição, pára-raios, barÍanlentos. ctc e

quadÍo de legendru.

Deseúo

Mcntortal Características prirrcipais do sistenra elêtrico (cargas

Proleto Instalações
Eléricas

\-\.
@

Memorial
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considc radas, fatol'qs dc carga c demanda, tensões dc
suprirnenlo c disrlibuição); Detonnirageo do tipo de cntrada
de serviço; Caracterislicas principais do sistema elétrico
(cargas comidcradas. falores de carga c demanda, lcnsõcs dc
suprimento e distríbuição): Detenninação do tipo de enrada
de serviço; . rnalhas dc aterramcnto (rncdiçôcs c instalações
de hastes de aten'.lmet1lo de acordo cotlt Ds ltot1nâs e padrões
do ÂBNT); . dinrensionamento dos circuitos dc cmergência: .
AvaliâÇão do fator de poÉnciâ quando possivel correçào com
banco de capacitorcs; Recomendaçõcs para e,recução.

Pmjeto
lnstalâçõcs
Tele6nicas

de

Descnho

Planta baixa corn marcaçào dos pontos, fubulaçõas e
dimeusionamorto da fiação; prumada da rcdc primária, cnr
caso de cdificios de mais de unr pavirncnto e quadros dc
distribuigão.

Projcto dc
lmtalações de
Prevcnção de
lncêndio e Pânico

Dcscnho

Planta baixa itdicando tubulaçôes, pn:madas, resenratório,
caixas de hidrarrtc eJou equipamemos; rede do sistema de
alaune, quando as nomla^s o exigir e de iluminação de
emergência; locaçâo dos extiotores c demais dispositivos de
pÍoteçâo contra íncêndio e pânico, conlbmrc a lcgislaçâo
!'egionâ1.

Mcnrrial Descrcver materiais e pmcedimentos Exêcuti\os das
tubula@es, rcsclvatóri o c hidrantos

Projeto de Sistenra
dc Proteçào Coatras
Atmosíéricas
SPDA

Desenho

Planta baixa indicando malha infcrior e.supcíor, quando
necesúrio. Planta representâdo cortcs transvcrsais e
elevações com sisterna de proteçào. lsoladorcs, cubos.
presilhas, hastcs. etc.: Locação de para-raios e demajs
dispositivos de protcçào contra incôndio e pânico, confonne a

legislação regional.

Menrorial
Descrever materiais e procedimentos executiros das
ftrbu laçõcs, rcscwatório c hidrantes

Projeto
itrstalação dc
condiciorudo

de
aÍ

Descnho

Planta baixa oonr marcação e dirnensões de dutos e

equipanrentos fixos (unidadcs corúcnsadoms, evaporadoras.
bombas, chiller. ctc); Locação dos dutos, cortcs; Locação dos
cquipanrontos; Zoncamento dos cspaços.

Memorial

Definição e e.specificaSo de materiais e procedirnentos
executilos do sisrema, com estudo de vtabilidade tecnico
cconôrrica: Cálculo da caÍgâ témlica e de vazôes dc ar;
Dimcnsio namcnto do sisteora

§/
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r - rrrrror{ú,rçôrs r rdnmnros úns ptrÀxcllÀ§ (carimú) 
. -

3.1 - Dcverào conslar trcs carimbos dc lodas a§ pranchas que conslilucln o Projeto Básico:

a) Descrição do objeto e cnderço do !ole, terreno ou gleba; Titulo da Prancha -

b) (Planta Baixa, Concs, Fachadas, ctc,);

c) Data de elaboraçâo do Projcto (caso haja revisào indicar tambcm a data)l

d) Nonte conrplcto, núr:rcro de registro no CAU ou CREA, c»dercço completo, teleforrcs c a

assi rutlra do pmÍissional rcsponsávcl.

e) Alem das informaçôes do carimbo. deverão constu' enr todas as Plantas: Indicação do Norte

VeÍdadeiro (exceto paÍa PlatÍa de Cortcs e Planta dc Fachadas);

fl euadro de áreas coltenclo as ntetrâgens quadradas da Área lotal do TeÍÍerc, da Área

cdidcada exisrente, da Área dc Reforma. ãa Área de Ânrpliação. da Árca dc Conclusão, da Área

de Corstruçào Nor,a, da Área do Serviço c da Área de Adaplação, (infornrar sontcnte as árcas

f.. . c'

A

q

lmplantação do projcto de Paisagismo, indicando toda
vegetâção, arbustos, áwores e equipaÍncntos público e

mobiliários uÍbânos, sc lor o caso.
Desenho

Projcto dc
Paisagisnro coÍÍ,
niveis e indicação
das cspécies
vegeta is

Planla. corlcs c clevações com .indicaçào dos clcmentos

acústicos
Desenho

Dôscrcvcr dos matcriais c plocedimenüos executivos dos
elernentos acírsticos

Pmjcto Acústico

Mcmorial

Dcscnho
Planta esquemática dos elementos de programação visual;
Plantas. cortcs c clcvações dos elentcntos de prograntação

visuall (quando indispcnsávcl para o orçantento)

Projcto de
prograrnação üsual

a. Orçamento

b. Cronograna fisico-financeiro

c. Plantas, Cortes e Fachadas;

d. Planta de situaçào e planta de locação;

e. MemoÍiâl descritivo da obra;

f. ART dc projctos. elaboraçao da planilha orçanlcntária c de todos os scrviços execula. dos

(levsntamentô topográfico, sondagens e etc.).

g. Fotos do local da obra.

h. Mcrnorial dcscritivo

i. Levantamcnto Topográfico (plania)tin:etria. secção transversa I e longitudinal)

R,, @\,,,N \
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que se aplicâm â cada projeto er'rr pâ icular).

4 - RÉrRESENTAÇóES cRÁFicls n seus coxrr,únos
4.r - AReurrErônrco
4.1.I - Construçâo Nova - Construção de uma ediflcação desvinculada funcionalmente ou
fisicanrente de qualquer estutrclecir:rento já existent€. Para esses casos, a plaDta de siruaçâo, onde será
t'eita a intervcnção, devcrá reprcsentâr todos 6s clcmertos nccessârios para sifuar o tentno ondô a

obra será cxecutada. Dcfine a irnplantação da obra no teneno locartdo e dimensionado en: especial. a

(s) edificaçào (ões), acessos, áreas livres e demais elen:entos arquitetônicos. lndicam afastamentos.
recuos, investiduras. árca "nona edificarrdi" e scrvitlôcs. colas gerais c nívcis dc âcsenlàIncrlo, áÍeâs
(otais e./ou parcial. útcis dou conslruídas, confornre a ncccssidade. .Deverá aprçscntar em escala:

a) Vias dc acesso ao lotc, lcÍrcno orr glcba (com seus respcclivos nomcs);

b) Edificações conrerciais, institucionais ou indu.striais lcom legsnda);

0 Endcrcgamento da rua do lotc, lcmno oir glcba;

d) O |otc. tencno ou gleba dcstacado por nrcio dc hachura;

e) Outrasinformaçôesconsiderudasessercíais.

4.l.l.l - As plonta baixas deverão conter;

a) Esguadias (portas e janelas);

b) Banheiros, com a disposiçào das pegas; Bancadas, bancos e prâleleiras;

c) Pias, sanihirios mictórios e ranqucs;

4. l. 1.2 - Ouüos itens necessários para a compreensão da edificaçào.

4.1-l .3 - A (s) PIanra (s) Baixa (s) dcvc (m) rclrrcscntâÍ, cm cscala ll5D. lns ou l/100. alóm das

informaçõcs usuais, o l:yout complcto dc odos os ambientcs pÍoposlos.

4.1 .1.4 - Os coíes devcrão tsr:

a) A Pranchu de Cortes cleverá representar, enr escala l/50 ou l/100, uma seçâo ü'amversal e una
lougitudirul da edificaçào torlando por base a Planta Baixa.

b) Devetâo cstar reprcscntados (cnr escala) ucsta Planh lodos os clementos visualizados (de

acordo corn o local e a direçâo do Corte); incluindo bancadas, peças sanitária.s c equipâmôntos
Íixos a scrcm instalados ou a scrcm aprcvcitados. Todos os Cortes dcvcrâo aprcscntar cotas

verricâis (inclusive do pé-dirrito) e qotas de piso acabado dos arnbientes. Deverào ser indicados
ncssa Prancha os rerrcstimentos das paredes internas a serent utilizados.

4.L2 - Rcforma/Ampliaç5o

4,1-2.1 - Reforma: Alteração ou nâo dc anrbienlcs conr o intuito de ntanler o espâço adequado à

proposta de uso, porém sem acttscitno de área construida. podendo incluir vcdações e/ou as

irlstalações existentes, substituiçâo ou Iecupemçào de maleriais de âcabalnento ou insElaçôes

exislcntes.

1,1.L2 - Ampliação: Acréscimo <le árta a uma edificaçâo existente, ou rnesmo constnrção de unlo

nova cdificação para scr agrcgada ftlncionalnrcrrtc (fisicanrcutc) a um cstabelecimcnto já existente.
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a

c) Banheiros exislentes e à co struir. com a dispo-siçào das peças e aparelho saniláíos e
hidráulicos: Bancadas:

4.1.2.4 - Outros itens necessários paÍB B compreensão totâl do estâdo BNal da edificaçào.

4-l .2.5 - Devcrão sor indicadâs as cotâs dc nivel da edificação c as parcdes (cntÍc outros clcmcntos),
que podcrâo sor aprovciladas c/ou as quc devcrão scl dcmolidas identificadas, por meio dc lcgcfilâ.

4.1 .2.6 - Os cortes deverão ter:

a) A Prancha de Cortes deverá reprcscntar, em escâlâ l/50 ou l/100. umâ seÇãô üânsversal e urna
longirudinal da edific-ação tomando froÍ base â Planta Baixa.

b) Devcrão estar rcprescntados (em escala) nesta Planta todos os olcmentos üsualizados (de
acoÍdo collr o local e a direçào do Corte); incluindo bancadas, banco.s, prateleiras, armáÍios e
estântes â sercm instalados ou a scÍenr aprovcitados. Todos os Cortes deverão apÍoscntaÍ cotas
vcíicais (hrclusive do pó-dirtito) o cotas dc piso acabado dos anrbientes. Dcverào scr indicados
nessa PÍancha os revestilnentos das paredes inlernas a serern utilizados.

4.1.3 - Planta de Lmação c Cobcrtura (implnntaçâo gcral)

4.1.3.1 - A Planta de Locação devqrá indicar, em êscala, â insêrção da edificação no serr entorno
imediato; ou seja, no lolê. lcrÍeno ou glcba onde será inserido o projeto crn questào. Considcrando que
nêsta Planta a ediÍicação seú vista de cirna, Repre.senta(m), confonne o caso, telhados, lajes, leÍraços,
larrlernins, donrus, calhas cnixas d'água c equipanrentos fixos; (tclhado corn a indica@o do sentido dc
queda das águas)- Caso o Íelhado esteja entre os ilens de Reforn:a, deverá constar ainda urna legenda
quc identifique paíes deste a aprovcital a refornrar'/ adapiar e a substituir.

a) Devcrâo estar representados (em escala) ncssa Planta: Indicaçâo das cur"vas ou cotas dc nivel do
lerreno natural; Dirnensões do terreno;

b) Projeçào do perírnetro externo da cdificação:

c) Cotas de afasEmerto da edificaçâo em relação aos limiles do teÍÍeno; Porcentagem de
inclinação das águas do telhado;

d) Pqeção da caixa d água e capar:idade de amrazenarrenlo da nresmai Tipo (s) de telha (s).

4.1.3.2 - A Planta Baixa deveú ÍepÍesentaÍ, ern escala 1150, 1175 ou l/100. â âtuâl sit âção dâ

cdificaSo na qual so pr€le,ldc instalaÍ o projeto cnt queslâo.

4.2 - ÉLÉTRiCo 
.

4.2.1 - Planta Buixa com Pontos Elétrirts

4,2.1,1 - Estc documcnto consisto cln uma Planta Baixa com a idcntificaçâo dc todos os pontos
elótricos. obsderendo às especiÍicaçõc.s rja NBR 5410/04. NtsR 5413/82 e NBR 5473/86, devendo
inclrrir:

a) Posiciommento das tomadas prefe:'encialrncnlc cnr conformidadc com o lay-out (caso existir).

\-N a ffi

4.1.2.3 - As planta baixas devcrão conler:

a) *arede,s exi$entes e à consüuir;

b) Esquadrias existcntes e à construir' (portas e janela.s);

§
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contendo a indicagào da distância até o piso (tonudas baixas. rnédias c altas) e
potência;

da

b) Posiciorurnento dos intcmptoÍes idenlificando o númcro de teclas c o sislema de
funcionamcnto (simplcs ou paralclo);

c) Pontos dc luz inÍomrando o rnodclo de luururárÍa, ben: como o nümero, tipo e potência das

lârnpadas:

d) Localizagào do quadro dc disttibuição de c»eryia;

c) llustração da entrada de errcryia com a espccificaçâo da fomra de alitncntaçâo (nronofásica.

bifásira ou trifasica) e a bitola dos cabos.

4.3. HIDROSS^MTÁIiIO .

43.1 - Plânta Brixa com pontos Hidráulicos c §âniláÍios

4.3.1.1. - Este documento consiste em urna Planía Baixa corn a idenlificaçâo de lodos os pontos

hidráulicos e saoitários. obcdecsrtdo âs cspecificaçôc-s da NBR 562619E, NBR 8160/99 e NBR
7229 191, deverrdo incluir:

â) Looalizaçào dos pontos hidúulicos e sanitários collfonne piantr arquitetônica:

b) lndicaçào do diâmclro das tubulações de água e esgoto de cada ponto:

c) Indicação do rcservatório de água e sua capacidadc, alem do rnaterial a ser utilizado;

d) f)cstinaçâo do esgoto (rcdc pública ou fossa séptica). No caso de fossa séplica indicar suas

diurensões com delâlhânrento construlivo. corte§, plaltas I cotâ§. àléln dc citar o volumc;

e) Em caso de reforma, apresentar legenda conr a identificação dos pontos existentes ê dos Írotúos
a serem instrlados.

.1.4 - DRENAGEM

4.4.1 - Projeto de Drenagem Prediul

4.4.1.1 - Este documento consiste cnr unra Planta Baixr com a idcntificaçâo de todos os pontos de

qucdas, calhas. caixas dc passagenr, tubulaçõcs e calhas, obcdecendo às especificaçôcs da NBR
I 0844/89, devendo inr:luit:

a) Localização dos pol)tos tubos dc quedas cortfomtc planta arquitetônica;

b) Indicaçào do diâmetro das urbulaçôos cada ponto:

c) Indicação das calhas com respeclivos descnvolvirncuto, alêm do matcrial a ser utilizado:

d) Destinaçâo e rnanejo do escoamenlo captado (rede p(rblica ou saixa de infiltração):

e) Em caso de reforma, apresenur legenda com a identificaqào dos pofitos existentes e dos poffos
a scrcrn instalados.
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4.5,1 - Proieto de DrenagemUrhano

4.5. l. I - Este documento côÍrsiste enr unra Planta Baixa com a identiÍicaçâo de toda tos de
captâção. afóm das sarjclas, obedecc»do às espccificaçõcs da NBR 15645/08 c 12266192, dcvcndo
incluir:

a) Locelizaçào dos tubos.das ledes;

b) Indicação do diárnetro das hrbulaçôes cada ponlo;

c) lrrdicaçào das caixas, boca de lobo e poços dc visilas, com respectivos diânrchos. além do
rnalerial a scr utilizado:

d) Destinação e manejo do escoâmentô câptâdo (rede existênte e lançamento em igarape, rios eJou

lagos);

e) Enr caso dc 'interligação conr rcde cxistente, apÍcsentar legenda com a ideniiÍicação dos pontos
existsntss e dos po»tos a seÍcm irulalados,

4.5.2 - Projeto de slnalinção:

4.5.2.t - Sinallzaç6o Horizontal: Aprcse»tação das marcas corn as dcvidas amarraçõcs e indicaçõcs
de cor, fonna e padrào de lrzçado bern como dos dolnais disposilivos auxiliares à sinalização.

4.5.2,2 - Sinali:zação Vcrtical: RepresentEção gnifica da sinalização vertical projetada e da existente
(a permauecer ou retiÉÍ) com suâs respectivas convençôcs. legendas c forma dc instalaÇão, f)cvcrá
coÍrsÍaÍ de:

a) Regulamcntaq 
..

lr) Advertir;

c) lrrdicar.

4.5.2.3 - Compõem o Projcto dc Slnallzação

a) Projelo Em plânla baixa oom inclicação do tipo e local das peças.

4.5.2.4 - Projeto de recompoeição dc malha viárir:

a) Para recomposição de malha viária, a árca recomposta devená ler as mesrnas caracteristioas do
pavimcnto original, com maleriais quc tcnham condigôcs estruturaas iguais ou superiorcs aos

materiais do local.

4.5.2.5 - Memorial FotográÍico:

a) Memorial Fotognáfico ó de.stinado à ilustsâçào do cstado atual. área de intervenção da via. As
Íbros deverão ilustrâÍ:

4.5.3 oBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENÀGEI\I: lotos dos lrechos. antcrior à execu$o da
obra, lcndo como rrfeÉncia um ponto, corn identiÍicação do local e data do regisht;

4.5.4 - OBRAS DE EDIFICAçÃO: fotos do local das obras, anterior â cxecuçào da ob,ra, tendo

como referêncía urn ponto, coln identificâçào do local o data do registro;

4.5.5 - DEMAIS TIPOS DE OBRAS: fotos do local das ohras, anterior à execução da obra, tendo

corno rcferência um ponlo, corn idcntifioaçào do local c dâta do registro.

4,5.6 - MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA DE INFRA-DSTRUTURA

CIMAM

^!

^o

al
\§-N @



í§ScÍP4{rí\,,
,=F,r-.*l§!q',

CIMAAA i;. n' I l1 -ir
n -€/'

o

caNsôEcto rl.,ÍÉrirr\^!JNlcIÉÀL r.^u L't a FI NÁL ITÁ
AIiTEA MINf I Í{Â qA §UOEN€

Rua TupinlqulnG , Nô 49o - BBlrro Mêlo
M(Jrrt€3 clêrô6 - ÍúG - CEP; 394o1-o71

CNÍ,J: 2Í.5O5.€§2loooí -oa

4.5.ó.1 - O Mcnrorial Descritivo da Obra dew aprcsentâr todas âs cârâctcísticas do Prc . coDt as

especificaçôes dos materiais empregados em cada serviço e seus rcspcctivos locais de aplicação. além

das rcfcrtncias às Normas Técnicas u scrcrn consuliadas para a rnetodologia do execução dos scrviços
da Obra. Este documcnlo dcve aprcsenlar lodas âs camcleristicas oecessárias para idontificação dos

pr0dutos a serem aplicados.

4.ó - INTRAESTRUTURÁ. EM EDIFÍôACÔÉS

4.6.1- lnfrâestrotura Básica: Relato da infraestruturr do local de irnplanoçío da edificaçâo.

iÍdicando ponto§ como:

a) PaviÍt1en6ção;

b) Distância da rcde de c»crgia;

c) Abastecinrento dc água;

d) Coleta de esgoto: ,

c) Elcmcntos de drctugcm;

() Outros elemenlos rclcrntÍcs.

4.6.2 - Topogrrfia/Íipo dc §olo: ldentifrcar dados da topograÍia do lerreno (inclinação, existências

de valas, elevações, etc.), tipo de so[o.

4.63 - Em caso de Reform,üÁmpliação/Conclusf,o:

4.6J.1 - Entorno Imediato: Dcscrição suciuta das árcas do entorno, mencionâtdo as caractcrísticas

das áreas vizinhas. '

4.6.3.2 - Funcionrlidade Aturl: Descrição das atiüdades que estão scndo ou foranr desenvolvidas no

espaço a sofrcr as intcrvcnçõcs propostas.

4.6.3J - Sistemâ Estrutural: EspeciÍicação da estrutura da edificaçâo existente, corn a identíficação

do nlaleriâl utiliza<to (rnadeira, âço, concreto, etc.) e do sistelna ostrutural (firndações. pilares, vigas,

lajes, estnrturas de coÍrensào, etc.). Relâto do estado utual dos elenrenlos estruurai§ e identificação

das possívcis paÍologías quc justifiquenr rcparos. rcforços ou demoliçôes.

4.6.3.4 - Cobertura: Desclição da estÍutura de relhado, tipos de telha, irrlinaçâo e elernedos

conrpotrentcs como calhas, rufo.s. algcroz. etc.

4.6.3.5 - Forro: Descrição do tipo do fono existcrte, suâs caÍaclcrísticas e cstâdo de conservração.

4.6.3.6 - Prredcc c Pâinéis: Relato do tipo de alvenaria existente, cspessuÍa da parede, matcrill de

wdaçào. tipo de revcstinrcDto, cstâdo dc conscrvaçào c caractcrislicas rclcvantcs das paredes da

edificação existeute.

4.6.1.7 - EsquâdriÂs: Idcntificação das esquadrias instaladas no prcdio atual, ciaando o nraterial,
ferngens, piotura e estado de consen ação de todos estes elementos.

4.6.3.E - IÍrstalações: Descrição de todas as instalações quc compõem a cdificação existcntc.

Idcntificação da forma de alimenlaçâo de cncrgia, rbmtecinrento c rcserva dc água e destino do esgoto

e ógrras sewidrs.

4.6.3.9 - Aprcscntar fotos dos scgui[tcs clcmcntôs:

o
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a) Medição de energia;

b) Caixa de passagem elétrica e teleÍônica;

c) Quadro de distribuiçào (inclusive disjuntorcs);

d) Pontos de eléricos e telefônicos (tomadâs e poÍrtos de luz);

e) Caixa de gordura;

f) Caixa de inspeçãol

g) Fossa séptica ou sistema de tralaDrento de esgoto existente;

h) Hidrômetro;

i) Caixa d'água.

4.6J.10 - Louças e Mctais: Descrição das peças dc louças c melais prescnrcs no prédio ah:al,
mencionando suas câractedsticas e estado de comentçào.

4.7 - ÊLANTLHI o coMroxpxrr§
4.7.I - lllemórla de Cálculo da Planilhn Orçamentária

4.7.1.1 - A Mernória dc Cálculo ó a caractcrização dos quantitativos rcalizado junto aos Projetos da

Obra para â obtençâo das quantidades dos serviços a serem corsiderados na Planillra Orçamenlária.

4.7,1.2 - Estc documento dcvc iuformar todâs as estinrativas c considemçôcs rrcceçsárias à dcliniçâo
da medida dos nrateriais, equipanrentos e serviços a sereut ntencionados na Planilha Orçan:entária,
cspccificatdo as dinrensôes, os parâmctros dc cálculo c considcraçõcs enr geral, adotados na obtenção
dos valorcs dos quantitalivos do Orçamenlo.

4.7.2 - Planilhr (s). Orçementária (s) da Obra

4.7.2.1 - A Planilha Orçaorcntária pennile a avaliação dos custos da Obra. Estes valorcs úo oHidos
atraves do levântanlento das quautidades de malenais, custo de equipamentos e rnào{+'obra, que por
sua vez cornpõem os prtços unitârios dos seruiços.

4.7.2.2 - P'aru. sua e.laboraÇão devem-§e conhecer &§ caractedsticas do local dc cxecuçâo da Obra;

4.7.2.3 - Avaiiar as principais características e condições dc execução dos sewiços;

4.7.2.4 - Tcr cnr mãos tôdôs os projetos relativos aos scrviços a scÍcm oxecut0do§.

4.7.2.5 - DeveÍão ser utilizados os preÇos constanles na planilha de referência indicada pclo
contratantc, isto e, para as obras financiadas corn ÍccuÍsos estaduais scrâo adotados os valorcs de

rcferência constantes na râb€la utilizâda pela unidade orçamentária financiadora.

4.7.2.6 - .Para os itcns Íão corlstantcs rus refbridas tatrclas, de vcrão scr consülidas as composiçôes de

çusto unitário, obtidos através do lcrantam€nto das quantidades de tnateriais, ousto de equipamontos €

nrào-de-obra, quc por sua vcz conrpõem os preços unitários dos serviços

4.7.-:l - Condições Ccrais:

4.7.3.1 - Não é pemritida 0 oitrçâo de urna rnarca especiÍica para urn deteminado produto. de nrcdo a

não rcstringir a liberdade dc qscolha do construtor e Dào cxcluiÍ a possibilidadc de outras en:presas do
mcrcado apresentar prdutos que alendanr às caraclerísticas ntinimas solicitadas.
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4.7.4 - Consulta a Tohela Preço de refcrênciaSINAPI/DNIIi Outras

4.7.4.1 - São tabelas relerenciais de preços parâ as obras de ediÍicaçâo e infraeshutum urbana.

4.7.4.2 - São divercos itens de cornposições de custos unikirios, côrn preços rcgiona.lizados e

atualiz.ados, para garantir melhores condições dc exccução e maior resultado cconômico para o órgâo
contBtarÍs, de forma a garantir o inleresse público c nrclhor aplicaçãr-r dos teçursos do erário.

4.7.5.INSTRUÇÕBS PMA UT]LÚÀÇÃO DA PLANILIIA:

5.7.5.1 - Os prcços unitârios da planilha são relbrenciai-s, limites rnáximos e correspondem ao custo de
cada serviço;

5.'l,5.2 - Deverão estar inçluidos nüs crstos de cada serviço: material + mão-de-obra + sncatgos
sociais;

5.7,5.3 - ôs custos referentes às instalaçõcs de olrras, mobilização e dcsmobilizaçãô, tãxas,

oquipamentos c ferrarnenlas, dcspesas com pessoal, oonsumo§ € segurança do trabalho podern:

a) Ser considerados como custo üreto da obrz, nesse caso deverão sel detalhados se quantificados

em plauílh.r, poderá ser utilizada as tahclas de refcrência dc preço c;

b) para o cálculo do BDI - tsonilicação de Despesas Indirelas ser considerados como custo indireto
da obLa, nesse caso irá compor o cálculo da taxa de BDI - Bonificação de Despesas Indüetas,
gm conjunlo com as tabclas anexas;

5.7.5.4 - O cálculo do BDI - Bonificação de Despesas [ndirctas - poderá ser altcrado de acordo com a
pecdiaridade de cada ob,ra.

5.7.5-5 - A taxâ de BDI poderá ser acrescida rrr valor do custo de catla servíço ou destacado no final
da planilha. O valor dsverá sor informado no cabcçalho da planilha.

5.7,5,6 - Quando a planilha erçarnentár'ia não dispuscr de insunros er'ou serviços prtvi.slos nas tahlas
de referências, deverá apresentar os preços de mercado praticatlos na região na data de apre,sentaçào

do Projeto, seodo sxigido no míríno 03 (três) colações válidas

5.?.5-7 - A taxa de BDI (BonificaÇào de Despesas hrdirctas) deverá ser obrigatoriamenle informada na

Planilha orçarnentána e seu valor poderá ser incluido rros pr€Ços unitários dos serviços espe,cificados,

ou acrescido ao valor lotal no fiuat do orçamento. Deverá sempre observar as percentagens do BDI,
parametri zados pelo TCU.

4,7.6 - A Planilha Orçameltária deverá apresentar as seguintes informaçÜes:

a) FOLHA N.": indicar o número de folhas conÍ'onne quantidade dc planilhas ptcenchidas

8t r e en c hfi n en to .fa cu lta t ivo).

b) DATA: indicar a dala de etnissão do documento.

c) OBRÂ: cÍescrição bre've rJo objeto.

d) YALIDADE: prazo de validade da proposta ernitida gtreenchimento facultativo).

c) LOCÀL: informar o nonrc do nrunicipio elou distrito oude serd executada a obra;

l) ITEM: indicar a seqiiência dos serviços (0I, 01.01, 01.02: 02. 02.01"):

g) CÓDIGO: indicar o córligo dos serviços de obrt civii a serem executados;

h) DESCRIÇÃO: infomrar a descrição técnica dos xrviços de obra civil a serern execritado:
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QU^NTIDADE: infonnar o sonratório total poÍ iteln d€ scÍüços dc obra civil;

UNIDADE: indicar a unidade referencial de lnedida (rn, nrr, m3, Kg, etc.) dos serviços de obm
civil;

PREÇO UNITÁRIO: indicar o prcço unitário por itenr de serviço de obra civil.

4.8. CRONOGRÀTTII TISTCO. T.TANCEIRO DÀ OBRA

4.8.1 - O Cronograma Físico-Financcilo devc aprcsentar a previsão dc gastos no plazo dcfinido pclo
profissional (dias. scmanal. mcnsal ou anual) conr cada uma das etapas da Obra, dc l'orma a
possibilitar uma análise da evoluçâo fisica e financeim da rnesma. Este Cronograrna deve conter o
perccntual mcnsal dc exccuÇão dos serviços. e a âplicaçào dos recursos dc cada iltm rcla{ivos ao valor'
lotal da Obra, de fonna compatívcl à Planilha Orçarncntária aprescntada.

4.8-2 - O Cronograma Físico-FinancciÍo dcverâ aprcsentar as seguintcs informa$es:

a) CON\|ENENTE: infonnar o norre da pessoa ou instituição solicitanle.

b) OBRA: descrever sucintamente o obje to.

c) VALOR: inlbrrnar o valor total (valot da emerrda f valor da contrapâÍlida).

d) E'I'APAS: relacionar descritivamenÍe âs etâlras da obra/sewiço confol,ne ilens macro da
Planilha Oçanrentária de Custos,

e) MÊS "XX': no campo "Fisico %" deverá ser informado o percentus I de câdâ etâpâ a ser

exccutado môs a mês. No canrpo "Firrarrceiro" deverá ser infomtado o valor (em R$) relerentc à

poroentag€,n dô serviço â seÍ executâdo nês a lnês.

4.9 . ORIENTAÇôES GU,RÁIS

4.9.1 - A unálise dos Projelos Básicos de Arquitetura, Relatórios Técnicos e deurais projetos por paÍte

da CONTRATANTE. não exirne a necessidade do Proponente a aprovação dos Projetos nas instâncios

locais çompetentes (Vigiiância Sanirária, Corpo de Bonrbeiros. Corcessionárjas de Energia, Água,
Gás, etc).

4.9.2 - As custas relacionadas a po.ssíveis lôxâs €/or.t licenciarnentos no$ órgàôs tais como (bornbeiro,

Sccrctaria de Meio Arnbicnte, dcmais lice[), coÍÍerâm por conta do órgão confatante, devetüo
apsnas â contratada emilir os docuntenlos necessários pam o scu pagamento.

4.9.3 - É imprescindível que sejam elaborados rrs Plojetos Executivos de Arquitetrrra e
Complenrentares dc Engenharia (Estmtural. Fundaçôcs, Instalações Elótricas, Instalaçõcs Hidto
Saninirias, Comhate a incêndio, lnsürlações Telefônicas, e1c,), para a execução da Obra, caso seja essa

a nccessidade descrita errr ordcm de serviço. Os Ptojelos ExccuÍivos dcvedo scr descnvolvidos

concomitantemente com â execuçào das Obras e SêÍüços, sendo responsabilidade do ôrgâo

cont mtanre a referida responsabitidadc.

4.9.4 - Atentamos para o fato de que a Obra só podera ser iniciada após o regisro das ÂRT's de todos

os Projotos e de Excorçâo (da Obra) no CREA Regional.
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4.10.1.1 - O projeto de rede de gás deveú detalhar o sist€nra para utilizaçào direta do gás eut
cozinhas e psra o aquecimento de água em edificações, seja oritrndo do abostecimento de
concessionárias ou para centrais instaladas nas erlificações.

4.10.1.2 - A sigla GN é utilizada para conceituâr o "Gás Natural", composto predominanteDrente por
melano (CH4) coln rngnorcs quantidades de etano. plopâro, butano. entre outros elenEntos; sua

densidade é de 0,50 - 0,60 kg/m! (20"C) FISPQ BR 2015, poíanto. 'MÂlS LEVE QUE O AR".

4.10,1.3 - A sigla CLP é utilizada para conccituar o "Gás Liqucfeito de Pctróleo" ou famoso'Cás de
Cozinha", composto de 50% de propano (C3H8) e 50% de butano (C4Hl0). tendo maior poder
calorífico qus o GN; sua densidade é de 1,45 - 2,0 kg/rnl (20'C) FISPQ BR 2015, portanto, "MAIS
PESADO QUE O ÀR".

4.10.1.4 - Do Pr',qeto:

4. t 0.4. l. I - Lcltntanrento das necessidades a seretn atcndidasi

4.10.4.1-2 - Verificação da foote de abâstecimento e disponibilidade;

4.10.4.1.3 - Análise do local da iustalaçãol

4.10.4. 1.4 - Defirição do camiuhamento e a extemão da rede;

4.10.4.1.5 - Dimensionamento da tubulação, dofidção dos pontos de mcdição e corsumo e da§

útwtas de bloqueios manuais necessária.s para <;ue a manutenção da rtde seja realizada com

segurânça; memória (s) de cátculo(s) da(s) prcssão(ôes) no(s) ponto(s) de corsumo (s); esqucmas

isométricos das ubulaçocs; cspecificaçõcs tsonicas e metnorial descrilivo;

4. 10.4.1.6 - Conjunto de plantas, detalhamentos, hnto do sistema de distribuição oomo da cenhal de

gás (quando aplioável);

4.10.4.1.'7 - O sistenra deveni scr projetado adequadamente scguindo as nonnas técnicas aplicáveis:

a) ABNT - NBR 15526:2012 Versão Con'igida:2016. Redes de distribuição ürterna para gascs

combustiveis em instalaçôes resideÍlciais e comerci.ais - prcjeto e execuçâo.

b) ABNT - NBR I 3 103:2013. Insulaçào de aparclltos a gás para uso residencial: requisitos-

c) ABNT - NBR 6493:2019. Ernprego de cores para idcntificaSo de tubulaçôes iLrdustriais.

4.I 0.2 - GASES II{EDICINAIS

4-l}.2.l - Sào chamados Gases Medicinais aqueles utilizarlos rns Estabelecimentos Assistências de

Saúde - EAS (Hospitais. Ambulatórios e viaturas de atendinrcnto pré-hospitalar - APH) aôs

pacientes, uso diÍ€to e indireto, que podem ser liquefeitos ou nâo liquefeitos. O sisterna de

abastecirueu(o parâ gases n:edicinais é composto por tanques criogênicos. centrais de ciliudros,
centmis de rescrva e ciliudros lransporkiveis.

4.10.2.2 - Os sistemas de tanquÊs cnogênicos são compostos de Enques capazes de manter
temperaturâs cxtÍcmamcntc baixas e conservar os gases crn estado líquido, o quc pennite capacidades
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de armazenantento maiores- Mediante u»r vaporizador, o§ gases voltarn ao seu estado natural à
temperatura ambiente, fase gasosa. Esse tipo de instalação deve manter suplimento ÍeseÍva em uma
central de cillndros, para atcndcr possíveis emeryências, que deve entrar automaticamente em
funcionamento quando a pressão mínima dc operação preeslabelcoida do supúmelto pnmário
(tanque) for atingida-

4.1$.2.1 - Os sistemas de baterias de cilindros sâo ccntralizados conduzindo o gás pela rede de
tubulação até os pontos de rrtilização, constituindo urrto as balerias ativas qualrto as passivas. A
bateÍias shvas das centrais de cilindms, são as baterias de fornecimento direto de gís à edificação,
enquanto as baterias passívas são as balerias ieservas, rrsponsáveis por garantir um I'ornecimerío
continuo de gâs. A central de cilindros deve estar conectada a unra válvula reguladora de pressão
capaz de fiantcr a vaáo máxinra do srstema centralizado de forma contínua.

4.10.2.4 - Os gases metlicinais mais comumente utilizados pelas diversas árras da saúde são os gases:
Oxigênio Nào Liquefeito Medicinal, Oxido Nitroso, Ar Corrprimido Medicinal. Dióxido De Carbono
e Nitrogênio Medicinal.

T. Oxigênio Não Liquefcito lvíedicinal: Na tcmperatuÍa nnrbiente e pressão atmosfêrica. o
oxigênio ê um gás oxidante. não (óxico, inoolor', inodoro e insipido. E levemento azulado quando no
estado liquido ou sólido. Sua prcpnedade mais impoÍcrrte é sua habilidade de manter a vida e de
supoftar a combustão. Em quantidades nrodemdas, o oxigênio ê distribuido em cilirrdros dc aço como
run gás não liquefeito à pressão de çerca de 200 bar a 21 'C. Em grandes quantidades, é transportado
oa fonna liquida enr carretas equipadas com tânques criogênicos, nônnâlmente a temperatura de

cerca de - I 83 nC e baixa prcssío.

II. Óxido Nitroso:A tcrnperatura ambienle e prcssão atmosférica, o óxido nitroso é um giís

oxidantc, incolor, nâo inllamável, L'om odor e sabor levemente adocÍçados. .Ele e um gás úo tóxico e

não initarrte com um efeito anestesico modcrado c podc ser inalado nristurado com oxigônio ou ar.

Quando inalar.lo sern oxigêr'rio âge colno um asfixiantc silnples. A utilização de óxido nitroso paru

inalação somente pode sa'eferuada poÍ médico ou dentista deüdamente habilitado. Sendo uma vez e

meia mais denso que o ar atmosférico, o óxido nitroso ó envasado e lÍanspôfâdo em cilindros de aço
como gás liquefeito sob sua própria pressào de vapor aproximadatnente 52,4 bar a 21,1"C:

nt. Ar Comprimido Mediciúal:O Ar Comptimido Medícinal, possui as mesmas caÍacterísticas do
ar úmosférico. ou sej4 á coDlposto par 79o/o de Nitrogênio, 2l% de Oxigênio, sendo obtido atravos
da mistura do Oxigênio e do Nitrogênio, exclusivamente para uso Medicinal. E utilizado para

aplicagôes ou trâtâmentos que requerern uÍnâ atmosfera pura, isenta de poeiras e micrcorganistnos.
Também pode ser usado pam conduz-iÍ medicamentos, ahavês de inrlaçõcs.

IV. Dióxido De Cartono:O Dióxido de Carbono ou CO2, ó utilizado ern várias aplicações na

medicina. Exislem diversas especificações de pureza deste gás, a qual é requerida pelo tipo de
aplicação.

a) Entre os principais usos do Dióxido de Carbono, podernos citar:

b) Medicirta Estética - Carboxterapia.

c) Laser.

d) Imuflação dc gás para cirurgias menos invasivas (l,aparoscopias, Artroscopias, ctc).

e) Criocauterizações em Dennalologia e Ginecologia.
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A utilizaçao do CO'z enr Caúox (Cartoxter"pia), esú sendo muito difundida na Medicina
Estética.

V. Nitogônio Mcdicinal: O nitogênio mcdicinal podc scr aplicado cm cquipamcntos cirurgicos,
nristuras gasosas e: em seu c.stado liquido (criogênico). em processos de congctamenlo dc amostrâs,
corno sangue. medula óssea, órgâos para tÍân§plonte e outÍo§ tipos de rlateriais hiológicos. Este gás
Drcdieinal ê comumente ulilizado como meio de deslocamenío dc equipamcntos cstôrcis ou como
fonte de prcssào pâra o funcionalnento de dispositivos pneulnáticos.

4. | 0,2.5 - ReÍ'erôncias:

a) ABNT NBR I2188:2016. Sistcmas centralizados dc suprimenlo dc gases nleriicinàis, dc gascs
para dispositiros nródicos e dc vácuo para usocnr scrviços dc saúde.

b) ANVISA Resolução - RDC n" 50. de 2l de fevcreilo dc 2002.

coR"E§ PADRONTZADAS DAS TUBULAçÔES

Cor lnst. Prcdiais Inst Industriais

Vcnnclho Conrlutc a incêndio

Verde Âgua fi ia

Anrarelo
Gás para cocção e

aquecimento
Gases nâo liqucfeitos

Branco Ar cornprhrrido Vapor

Litás Álcalis

Laranja Agua quente Áciclos

ttli!.:i
Cinza escuro Eletrodutos

Cirrza claro

Marrom MaLcrial fi'agnrcntado
Vago para fluido lmatel'iâl
não identificado por outrâs

coÍes

Preto Esgoto

Alurnírrio
Gascs liqucfeitos e fluidos

de baixa viscosidade
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CORES PÀDRON TZADAS DAS TUBULAÇÔES

Cor Medkinais

Vcrdc Oxigônio Medicinal

Cinz: Escuro Niuogênio Medicinal

Azul Ôxido Nitroso Medicinal

Branco Ar Comprinrido Mcdrcinal

Cinzn escuro Vócuo

5.DO PRODÜTO hNÀL PARA CERTIFTCÀçÃO E PAGAMENTO

5.1 - Alàn das peças técnicas, já <'lescritas no pÍesente detalhâmento, a empÍesa conúatada teÍá como
resyrcnsabilidade a aprovaçâo do projcto Msico de cngenharia cm cpígratb junto ao Contratantc. Neste

caso. uma das peças cntregue (em »eio nragnétioo) dever'á ser encantinhada ao Contratante que

pmcedeÉ a análise dos materiais. Toda e qualquer solicitação ou manifestaçâo que implique em

sqrrcção. adequação ou altcração. constantc no parccsr dc análisc. scrá dc obrigação da ctnprcsa quc o
elaborou. desdc que nâo ailerc o obieto solicirado inicialmente. isto é. não poderào scr realiz-adas

alteraçôes em projetos elahorados em confonridade cotn o solicitado, em fase postedor a elaboruçio,

sâlvo em câsos consmfltes no art. ó5 da lei 8.66ó193, isto ó, ern se tralando de aditivos

e -rrscÁr,úz*ÇÃo
6.t - Os serviços lécnicos especializados de fiscalizaçào e aconrpanhamento técnico da Execução das

Obras e Serviços comprcendem:

â) Acompanhamcnto quanhtativo c qualitativo dos scrviços:

b) Fiscaliizar a execução dos scrviços nas suâs diversas làses, observando a qualidadc da cxecução

o dos materiais utilizados.

c) Auxiliar o Contratalte quando houvcr ncccssjdadc de atestar os quantitativos dos scrviços
realizados.

d) Faz€r constar no Diário de Obras trs mudaoças de especificações, âtrasos, solicitações técnicas

da Íiscalizaçâo, dcntre oulras.

c) Zelar pclo cumprimcnto da legislação de segurança do h'abalho NR 18.
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f) Os seruiços topogáficos dâ obra ser.io dc cxclusiva responsàbi lidade da Const

CIMAM
â
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Fiscalizadora compele o controle geométrico e lopografico de todas as dintensôes, cotas, decliüdades,
localizaçôes de cixos dc valas. bordos, curvas, locação dc cstruluras de tcrraplcnagcm, pavimentação
e drcnagem,

g) ApÍesenbr paü aprovação do Contratante toda e qualquer altcÍaÉo no projcto original.
devcndo documentrr adcquadarncnte esta tÍamitrção. Dcvcrão scr liberadas para exccução apenas as
alrcraçôcs aprovadas pcla Co»n'ahutc.

h) Participnr na definição de soluçôes técnioas espeoificas de suas áreas de atução;

i) Deverio ser obedccidas as norrnas, manuais. irstruçôcs c cspccificaçôes crn vigor, no que tange

às obrzs que serão acompâllhâdâs, âquclas pâ icularcs ou especiais constantcs do pmjeto dc

engenharia ou ôrrrcidos por escrito pela Contratante.

j) Aoalisar e apmvar o planejamento de execuçào das obras, sendo estes elaborados e apresenlados
pela Exccutora;

k) Avaliar a estralégia de exeouçào das obras, c o pllncjamcnlo fi:ul proposto pela Executora no
plano de execução da obra;

l) Apoiar tccrlicsnlcnte a cxecução dos controtos dc obros cnvolvcndo a tlterprctaÇão dos

desenlrcs de construçâo e orienlaçõcs 1êcnicas, caso necessáriol

m) Acompanhar o controle dimensional, para veriÍicaçào do cumprimento das condições
geolnétricas cslâ belecidas nos proje(os executivos ;

n) Exigir (quando contâtâdo) da Exccutora a claboraçào dos dcscnhos "Às Built" (cadastro corno
ibi oomtruido), concomitar e â execugão das obrâs:

o) Acompanhar os levantaÍnentos topográficos, executando o rccôlhimento das cademeras de

canrpo, c demais docunrcnto.ç. a análise, criticas e propor soluçôcs (se for o caso);

p) Acornpanlrar lodos os lt'âbalhos rcalizados, c cquipanrcntos a sercm enhegucE nlontados pclos

fornecedores e equipes de rnontagem. s serem executados de âcordo com os projeros e especificaÇôes

lécnicas previstas, quando sc tÍatâÍ dÊ obÍas cotn instalaçôes de máquinas c equipamerÍos:

q) Fiscaliz:r os eruaios. mediantc ânrostrâg,ern. aravós das aúliscs cstatisticas dos Íssultados
obtidos nos laboralórios de concrcto c solos das cn:prciteiras c fornccedorçs. ou crcdenciados
previamente:

r) Fiscaliz,ar os matcÍiâis cnrprcgados nas obras, n',ediânte cnsaios íbmecidôs pelâ ExôcDtom"'de
acordo con as Domles técnicas" os prcj€tos e o cadcmo de especificações teçnicas:

s) Acompaúar o cumprimento das exigências que venhcm a ser Íêitas pelos órgàos arnbienüais de
licenciamento;

t) Aconrpanhar a sclcçào do local c da inrp)antaçào das atiüdades dc apoio às obras (cantciros,
Írcntcs dc trabalho. árcas dc bota-fora. árcai dc cnrprcstiDro);

u) Acomparúar as atividades de conslrução. verificando o cumprilnento das nredidas mitigadoras
de impacto c/ou conhole ambiontal, colaboÍando para o adcquado enoarninhamcnto dc sifuaçõcs nào
previstas e para a rapida sohrção de elentuais irnpactos arnbientais;

v) Efctuar verificação rigorosa da ocorrência de irlpactos às comunidades e aos usuários dos
tteclrcs em obrasl
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? -rMpLÁ\TAÇÃo DE rUÁRcos cpõDÉsrcos.
7.1 - Na cxecução desscs scniços. dcverá scr realizada a manutençâo da Rcde Gcodésica no ânrbito
do rcritório do Contratantc. recourpondo pontos e vêrticcs danificados incluindo nratcrializações.
dcterminaçôcs, transportcs dc coordcnadas. Ncstcs câsos â Contrâtâdâ dcvcrá scguir as cspccificaçõcs
c pttcisões adotadas para a Rede Gcodésica MunicipaÍ e dctcnninaçõcs do [BCE.

7.2 - O modelo das diferenças geoidais a seÍ utilizádo como hase para o-s serviços de Apoio de

Carnpo será o do IBGE quando o Corlratantc não dispuscr de unt local.

7.3 - No Apoio dc Campo dcr,erão ser considcrados os ponlos dclinidos corno estaçõcs e pontos dc
posacionamer{o das antenas GNSS/INS para o voo apoiado.

7.4 - A padronização e especificaçôes tecnicas, bem como os limites de precisão do apoio básico e

suplcrncntar dcr,crão scguir e atendcr a Rede Geodésica Municipal, o IBCE e as dcfiniçôes e
espccificaçôes da aerotliangulaçâo desle Projcto Básico.

8.1 - A cobertura aerclotogramôtrica digital para gemção do mapearmnlo na cscala minima de

l:1.0@ deveú ser execu.ada de rnodo a adquirir imagens digitais na faixa especüal üsivel, nos

intcrvalos RGB, cujos pixels reprcscntcm árcas no tcntno dc. rc máxinro, 0,08m X 0.08m (ou GSD -
Ground Sample Distance.) e dc nrodo a adquirir imagens »a faixa cspectral do infravermclho - IR.
cujos pixels rcprcscntc,n árcas no aerrcno de. no n:áximo 0,16m X 0.l6rn (ou CSD ). arnbos gerados

senr inteçolaçào c pemritindo-sc urna variaSo nráxÍna de l07o crn função das vanações do relcvo-

8.2 - Acrotrif,ngulrçÀo

8,2.1 - A aerotnangulação devera utilizar os dados coletados por Sistema GNSSiINS e o Apoio do

Campo resultante da Redc Gcodósica Municipal, com Ajustanrcnto pelo Método dos Mínimos

Quadrados. 
1^),

hNN- \ \Y @

{

\v) Preparar relatórios de acornpanharnento. indicando as não confonnidades e penclênoias

ambientais a serem resolvidas pela Executora;

x) Elaborar, onr conjunto corn o Contratante, o fluxogama de faturamento da cmprcsa Execulqra.
prcvendo todas as ctapas e atividades ncccsúrias ao faturamcnto dos scrviços. desdc sua autorização
de inicio até o pàgameíto da fatrrra, com datas o pÍazos pâra cada uma dclas, cstabclccendo também a
respecti va responsabi ) idade;

y) Efchrar o contrclo gcométrico das âliüdades rcla(ivas aos lrabalhos dc aconrpanhamcnto dos
levântamentos topográficos necessários e dünensões Íisicas para a elaboraçôo das notas de serviço e
das nredi$es das obras executadas;

z) Emitir alcstados das medrçôcs das obras exegutâdâs:

aa) Avaliar o cumprirncnto das cxigôncias tccnicas conhâtuais c de nomrativas ügentes as quais a
E,xecutom esteja otnigada a cumprir quando da aprcsentaçào das medições;

bb) Com hse uos cadernos de encargos e projetos técnicos, a Contratada deveni fiscalizar a obra, e
quando houver qualquer dcscunrprimcnlo poÍ parlc dâ excculora. csla deverá scr notificada dando
ciência tamb€m, a equipe de fiscalização da Contratante.
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8.2.2 - A aerotriangulação deveftí ser exccutada corrsiderando os produtos de
l: I .000 e as caracteísticas dos rccobrimentos aerofotograrnétricos.

8.2.3 - O procc.sso dc aerotriangulaçâo deram scr cxecutado de fonna a gerar produtos que atendam o
PEC Classe A. Além disso, deverá considcrar a propagação dc enos no processo dc gcnçào dc
ortofotos, no processanrcnto laser.

9 - ORTOFOTOS

9.1 -Digitais relererrse aos nrosaicos dc ortoloto8mfias coloridas . RGts, na cscala I : 1.000,
recortadas em folhas e ârticuladâs de acoldo articulação deÍinida em comul acordo com cada
Contratânte. conformc as rospcodvas árras dc abrangôncia do plojcto.

9.2- I)evcrâo ser gcradas Oíofotos Digitais compostas co,Í a baoda do i»fravermelho - IR. na cscala
l:1.000, recoíadas ern follus c aÍticulàdâs, conlornrc as rcspcctivas árcas de abrangôncia do projclo.

9.3 - Deveú ser gerudo Ortofotomosaico C«rnvencional Digital, colorido ern RGB, na escala l:1.000,
sem dislorçõcs e com rcpÍcscnlação ortogonal das cdificaçôcs. rccoÍlado de acordo a articulaçâo dc
folhas do Si.«ema Cartográfico Nacional - SCN ou definido co»r comum acordo.

IO. GERÂÇÃO DE MDT/TUDS,

l0.l - Esses sen iços consistcrn rrc urodclo digitâl de tcncno. Os Modelos Digítais Tridinrrsionais
(MDT, MDS e dcrnais feições) devcrào scl gcrados corn nríninro 4 pís/m2

10.2 . Os Modelos Digitais Tridimensionais serâo gerados a paíir do pÍocassa,nento e classificaçâo
da nuvcm de pontos do perfrlarrcnto laser, scndo.

10.3 - Os rnodelos lridinrsnsionais serão os scguinlcs:

a) Modelo Digital de Teneno - MDT;

b) Modelo Digilal de Supcrflcic - MDS;

c) Obras Vidrias:

d) Vegetaçào;

e) Edificâçõ€si

f1 Demais feições.

10.4 -As classcs deriradas dos dados lascr sào bescadas rtos podrões estabelecidos pela American
Socicty of Photogramrnctrio and Remote Sensing - ASPR§3.

tI .ELABORAÇÃO ON NIST CARTOGRÁFICA.

tl,l - A rcstituição e/ou rcarnbulaçâo e/ou concção cartogÍáfics será claborada cm nivcis de

infonlaçà0, especihcados pela Conlratanlc. dc mancim quc pcmtita â ulilizaçào atlavôs ds sollware,
tanlo enl nivel topológico dos diversos elernentos. corn r.ista à obterçüo de uma hase carlognifica
confiávcl.

! 1.2 - Os aquivos digitais relativos à restitui$o l:1000 deverão estíu ern fonnato Shape l'ile - SHP

\
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ê DWc.

I LI - São níveis básicos de infonnação que deverão ser rcstituídos e/ou Íearnbulaçào ey'ou corrigidos
a oscala I :1.000:

11,4 - Grupo Elemêntos F{§icos TopogrÁficos:

a) Edificaçôes Püblicas e Privadas (alé dois pavimenlos);

b) Telheiros;

c) Galpôes;

d) Edificaçõcsincgulares;

e) Lotes TopogrâÍicos (2d c ld);

f; Lotes fcchados;

e) Lotes ficticios;

h) Terrcnos vazios;

i) Quadrasdc)imitadas;

j) Quadras ficticias.

11.5. Crupo aRcde Viário":

a) Meios-fios (2d e 3d);

b) Mcios-fios nào fotoidcntificávcis (2d c 3d);

c) Canteiros cenlrais:

d) Praças/largos (2d c 3d);

e) Vias se rr meio-Íio (2d e 3d);

fl Auto Esü:rdas municipais;

d Auto Estradas estaduais;

h) Auto Eslradas federeisl

i) Viadutos;

j) Elcvados;

k) Pontes;

l) Eixos de cicloüas e./ou.cicÍo passeio;

nü Passarclas;

n) Eixo de r.ias:

o) Eixo de piía dc rolagem (errüe sarietas).

It,ó - Grupo "Rcda Hídrica":

a) Lagoaílagos;

b) Riachos;
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c) Canais;

d) Valaídrenos (2d e 3d);

c) Valos (2d e 3d);

f) Açudeíreprcsas;

d Alagados (2d c 3d);

h) Rios,

i) Eixo do elemenlo hidrográfico.

I 1.7 - Grupo *Apoio de carnpo":

a) Vétices do apoio fundarrental;

b) Vértices de poligonais;

c) Marco implantado;

d) Polrtos dc apoio e carnpo (fotograrnétrico).

I1.8 ' Grupo "Altimctriâ":
a) Cunas de nivel mcsrras (5nr);

b) Cunas de nivcl intcmrediárias (Im);

I1.9 - Pontos cotodos (cotâs de aparclho e N.4, -Nível d'água).

J 1.9.1 - As enlidades dos niveis de informações: quadra, editicaçóes, Iotes, terrenos vazios, meio-fio,
limitc dc posse uÍbanâ ou ocuprção inegular, praças, largos. àçudes. lagos, lagoas c alagados.

founadas por polilinhas, resultando enr um polígono fcchado, deverão necessariâmente ser fechadas

topologicamenle, tcndo as coordenadas iníciais c finais numcricamentc idôntica.s.

I 1.9,2 - No níve I "edificação" cada poligono. seja oriundo da restituição ou da reambula$o, quc

definir uma unidade de edificaçào deverá ser rcprcsenlado individualmente. As urridades corn

difeteng de paümentos também deverão ser representadas individualmente. Todos os polígonos

dcvcrão ser topologica mcnte fechados.

11.9.3 - Coincidência de polilinlras. as polilinhas c pontos comuns dc cntidsdcs dc mcsmo nivel de

arquivamento ou não, dcvcm coincidir topologicanlcntc e conslar do rcgistro de todas as entidades

partioipantes da coincidêrcia. Obrigatoriamentc. os poligonos contiguos deverão 1er os tados cornuns.

topôlogicamente coincidenles.

I1.9.4 - Podcrão scr ncccssár'ios serviços oomplcmeotares dc topogâfiâ pârâ locâção dc todos as

divisas rnaterializadas ou nâo matclializadas, divisorcs de lotes quc l)orycnturâ nào possanr scr

rcprcscntados no processo de restituiçào, ou por levantamsDlo a lrcna. dcsdc qtre. possâm scÍ
apurados corn o respectivo rigor técnico.

l C - r,Ér,liifl ú n x ro rÉtnilco,r{t t,i't ÉNÂLlrÁR io,
12.1 - Esses serviços deverão ser desenvolvidos com ati\rdÀdes de campo para coleta de

irrfonnaçõcs dc lotcs c unidades imobiliárias. cspecifioados pela CoÍrtrrtaDtc, de maneira quc permita
a utiliza$o através de software, tanto enl nlvel topológioo dos diversos elenrentos, conr vista à
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obtençào de uma base cartogáfica confiár.el, desde coleta de dados do oontribuinte e tamlxm do
imóvel.

12.2 - Edificaçõcs Públicas c Privadas (atô dois pavimcntos);

a) Telheiros:

b) GalÉcs;

c) EdiÊcaçõesirregularesl

ô Lotos Topognáficos (2d c 3d);

e) Lotes fechados;

t) Loies Íictioios;

S) Terrcnos vazios:

h) Quadrasdelimitadas;

i) Quadras ficticias.

12.3 - Grupo "Rcdc Viárir":

a) Meios-fios (2d e 3d):

b) Meios-fios não fotoidcntificáveis (2d c 3d);

c) Canleiros csrfais;

d) Praçaílargos (2d c 3d);

e) Viâs scm meie lio (2d e 3d):

0 Auto Eshadas municipais;

g) Auto Estradas estaduais;

h) Auto Estradas federuis;

i) Viadutos; i
j) Poutcs; !

k) Eixos de cicloüas e/ou ciclo passeio;

l) Passarelas:

m) Eixo de pista de rolagem (enfe sarjefas)-

12.4 - Grupo *Rcdc llídrjca":

a) Lagous/lagos;

b) Riachos;

c) Canais;

d) Valas/drcnos (2d e ld):

e) Valos (2d c 3d);

f) Açudeírcprcsasl
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S) Alagados (zcl e 3d);

h) Rios,

i) Eixo do elemento hidrogÉfioo.

12.5 - Grupo aApoio de cempo": -
â) Vêrtices do apoio fundame»tal;

b) VéÍtices de poligonais:

c) Marco implantado;

d) Pontos dc apoio c caÍnpo (fotograÍnóhico),

12.6 - Grupo "Àltimetria':
a) Curvas dc rúve I rnestras (5m);

b) Curvas de nível intenncdiárias (lm);

13 . REGULARIZAÇÃO ntrXOl,ínr,l.

l3.t - As açõcs de rcgu)arizaçâo fundiária conrprecndcm os levantamentos lopográficos, das áreas de

intcrvcngão, com lorneqirnento e irnplantaçào de denrarcrgio dos lirnites das áreas atmvés de

rnateria lizaçào no teÍreno:

13.2 - O lcvantamcnto topográfico pbnimótrico tcm por objetivo o levantar)rcrrto dos lintitcs,
confrontações, arnanagào geodésica da área para detcmrinação de sua supeÉicie e posicionamenlo

gcográfico da árca para detcrminaçâo dc scu perímeno c coordcnadas gcoÍÍoferencidas, incluindo.
quando houvcr, o alinhamomo da via ou logradorrro corn qual faça frcnte c claboraçào do mcmorial

descritivo corno elenrcnto cornplernentar. Os trabalhos topográficos a seretn executados no§ lcnÍlos

destc Projelo Básico, devctão scr spÍeser)tados com as seguinles pegas técnicâs e nos seguiulcs

ruolde§:

a) Planilha dc cálculos das poligonais levantadas;

b) Planilha dos cálculos das quadras;

c) Locação e dcscnho da planta geral na cscala l:1000;

d) Locação e descnho das planus das quâdrâs com os lotc§ ha escaia I :1000;

e) Pequisa junto ao Municipio dos nirnreros, áreas, per'ímeho e côúrontaçõe s dos loles e quadrÀs

já rcgistrados cnr CarÍório dos irnórcis a serem regularizados, sc houvcr;

f) As l)lantas deverào seÍ aptesentâdâs impressas e digitalizadas:

g) Mcmoriais descritivos da mcdiçào e dcmarcâçào dâs quadras c loles:

h) Os scrviços poderào sor desenrolvidos com os equ\ramentos. ntalcriais s pessoais deÍinidos
pela eurpresa contralada, úrclusive nos quantiütivos. no entanto. o prduto final deveú
obedccer ao presenlc nxmorial dcscritjvo c cstattdo apao para registro cm Cartório.

i) Os cantos das quadrzrs poder{o rer de eictaçôes de poligonais sejanr oontroladas por dupla
obscrvaçâo, ou operados no sistcmt .1 trcíâ;
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j) Deveú ser eletuada denrarcaçâo nas quadras e lotes do parcelanrento:

1A^o,\o!.,VtL*,"-,
R"dfs-R""h, Rtt et-

Engenheim Civil
CREA:221.910D-MG

ú

Í. ,0

A

k*t

0/

k) Deveú ser obedecidos à mnreração dos lotes e quadras, árca, perírnetro e confrontação dos

lotcs ou quadras rcgistrados no Coíório de Rcgis(r'o de ünóveis, se houver regisllo. bcm conro

a numeração constante do cadastro imobiliário do Municipio;

13.3 - A prccisào dos trabalhos iopograÍicos dcvcú eslar dentro das seguintes tolerâncias de

fechame»to:

a) Nas poligonais â trcna) com ctnprego de aparrlhos com precisão de alé 20 (vinte segundos).

todas as figuras deverâo estal dentr<r dessa tolerância:

13.4 - Sereo otilizados para realizaçào dos tÍabalhos coÍlstât1tes no pÍes€nte Projeto Básico:

a) Marcos dc corrcÍcto;

b) Piquetcs;

c) Mcmoriais dcscritivos dos lotes que cornpreendem a rcspectiva área:

d) M€moriais descritivos das quadras que.compreándern a respectiva área:

c) Mapa em Fonnato À0 irnpresso cm nreio magnótico;

.:
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ANEXO I-B
(Projcto Bá.§lcô)

LOTE ÚNICO

pLAN|r,H.A DE FORMAçÃO DE PREÇOS ESTTMÁTTVOS
(ESPECIFICAÇÕES DOS SERV}ÇOS PORTJPOLOGIÀ QTD. DE UNIDADES DE MEDIDAS)

a

^

folh. nr

o

Proicto Ârquitelônico 300.000 I 0.s0 3. t s0.000,00

nt2 250.000 8.27 2.06?.500.00Projcto Elétrico

Projeto Hiúaúlico n')r 250.000 2.077.s00.00
Projeto de Dlcoagern para
Constn:ção Civil ln' 3 98 79.600.00

nt2 8,82 2.205.000,00Projeto Estrutuml

4ró.000,00
Projeto Prevenção e Corlbate de
lncôndio rnz

250.000

5.20

rn2 30.000 5.42Projelo ds SPDA r 62.ó00,00

Projcto dc Ar Condicionado tnz 20.000 6.s0 r 30.000.00

Proicto de lnstâlâÇão de Gascs In2 15.000 5,30 79.500.00

32.000,00Projelo dc Sonorüaçào m2 10.000 3,20

4,55 68.250.00Proicto dc Rcdc Logica m2 r 5.000

3 r8.400,00Proieto de Detalhamento mr 80.000 3,98

3,69 738.000.00tn:
Projcto PCA (Plano de Conh ols
Ambiental)

ASI]UILT m2 t0.000 8, l6 81.600,00

195.000,00Ín2 30.000 6,50Projeto de Acessihilidade

m? 30.000 12,t1 2.1ó3.300.00
l(eforma / Iteütalização /
Rcstauraçâo

2.250.000,00llrr 250.000 9,00

9 CONSTRUÇÃO
crvÍL BÁslc.A (
Galpào / Quaôa

Poliesporliva / Prédio
Adnrinistralivo /

Unidade Escolar /
Cinásio dc Esportes )

Orçameuto c Mcnrorial

14,20 42ó.000,00nrojóro niquilàtonicoi
r0,62 3 r 8.600.00Proíeto Elétrico
10,58 3 r 7.400.00Püeto Hidraúliio mz

3.98 79.600,00
Projeto de D'enagetn pârà

Consftução Civil
1 1,93 357.900,00Proieto E§tnttui'.ll tn2 30.000

6,4 r r 28.200,00.20.000
Projetó Prevença"o e C<2nrbate rie

luiêndio ,

108.400,0020.000 5,42Projeto de SPDA '

r50.000,00m': 7,50Prôjoro rle,Ar Coidicloúdô
87.150;00rir' :15.000 i . 5,83

CONSTRUÇÂO
crvIL

ESPECIÂLIZADA (
Hospital / Unidade
Especializada dc

Saúde I lahotatórios /
Perimônio Histórico

)

!

de Gases 'Projeto de Insra

VALOR
t,Nt'l'

§/ \-t'. \
@

TIPOLOGI,\ DA
EDIFICAÇÀO

DESCRTÇÀO DOSSERVTÇOS UNtD. QU.\Nr-
VALOR
I O't'.,\t-

rni

l^oool

80.o00l

2oo.ooo I

.m2
ln? '

30.000 |

IN,

pi
.m2.

20.oool

I a.rr

20.000

l: ro.ooo

l. ,.:o,ooo
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^e

§l

Ítt,rr ar

Proreto de'Sbnoúação m' 10.000 3'.20 32.000,00

Proieto de.Rede Lôgicâ 6? 5.000 5,72 28.600,00

Ploielo de Detalharnento m2 30.00t) 5,40 162.ôô0,0ô

Projeto PCA (Plarrc'de ConÍrolô
Ambiental) 4,M 145.200,00

ASBUILT tn: 5.000 11,26 56.300,00

Pmieto dc Acessibilidadc ml 10.000 8,82 88.200.00
Relorma / Reütalização /
Restâuração mz '30.000 81,10 2.433.000,00

Orçàrnento e Memorial .:10,000 I 1,45 343. 00

Praça / Parques /
Monumentos /

Cernitérios
/?aisagismo

(Canteiros e Passeios)

Prcjeb 
^rquitetônico

m2 40.000 8,27 330.800,00

Projcto Elétrico

Proicto l{idrâúlico
rn2 10.000 147 34.200,00

rnr r0.000 3,40 34.000.00

Projeto de Acessibiliüde ln: 20.000 4,92 98.400.00

Proieto de Detalhamenlo rn2 40.000 2,t8 87.200.00

Projeto PCA (Plano dc Controlc
funbicntal) rnz 40.000 111 r 33.200.00

ASBUILT m' 1.000 '7.r2 '7.t20.w

Refonna / Revita lização /
Restauração mz 20.000 35,00 700.000,00

Orgarncnlo e Meurorial tttz 20.000 6.12 t22.400,00

eroiet,c Lquite;óoico nr4 .t.20 360,00

Projcio .Estuumral (Concretô) m2 300 9,92 2.976,00

Projçto PCA (Plano de Cootole
nl2 1,25 375,00

Relbrma / Reütal:zação,/
Rcstarmçào . n)2 t2,74 3.822.00

Orcamento c Meulorial. . . m1 300 3,30 990,00

Scrviço Topográfrco/
Georreferenciamento/

Cartografia/
Mapeamcnto/

Acrofotogrametria/
Altimetria /
Planirnclria/

Planialtimetria /
Regu larização

Fundiária)

Levanramcnto Topográílco tn2 3.500.000 0,85 2.975.000,00

Implantação de rnarcos
geodésicos und 4.000 116,40 465.600,00

Sorviços dc aerolçvanlamento
corn rtsoluçâo rninima de I cm km2 280 2.087,00 584.360,00

Gemção de onofotos krn2 t.200 420,00 504.000,00

Oeração Modelo Digital: MDT
e,/ou MDS com no míttilno 4
Dtvm: knr: 1,E03,00 540.900.00

lllaboraçâo de base carlográfica
vetoriâl na cscala l :1 .000
atlavés dc rcstituição
planimétrica e eskututnção da

rnalha territorial knr: 30 25.000,00 7s0.000,00

N § @

m2 30.0001

fi2:

Murcs em
Alvenária/Árrinro

soo l

3o0l

, ,*l

,*l
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Lerrantamento tócnico
rnulti fi nalitário corn efeito
cadastral e atualização da base

dc dados .qeográíicos Íeriloriais krn2 30 25.000.00 750.000,00

Regularizaçâo Fundiária rn2 8.000,000 t,25 10.0m.000,00

Proieto dc Dc{alhamErrto m' 1.000.000 390.000,00

nlz 3.500.000 r.400.000.00

lluminação Pública e

Ilunrinação Externa

Proieto de llurninaÇão ll1 60.000 12,00 720.000,00

Projclo Rcdc Distribuiçào lÍt 25.000 4,59 1 14.750,00

Proielo Luminotécnico nl? 8.000 0,03 240-00

Proicto de SubcstaÇão Kva 8.000 7,86 62.880,00

Projeto de Detalhamênlo m 25.000 2,00 50.000.00
Projclo PCA (Plano de Controlc
Arnbienlal) !n 25.000 3 I.250,00
ASBUlLT m 25.000 7,22 t 80.s00,00

Orçamcnto e Mclnorial m 25.000 2,t4 53.500.00

Pavirncntaçâô

Projeto Pavimculação m'
Ín?

1.000.000 3,85 1 1.s50.000,00

Projeto Recapean:ento 2,08 2.080.000,00

Projeto de Sinalização Ír 600.000 0,('3 378.000,00

Prcieto dc Detalhamenlo 600.000 0,45 2?0.000,00
Projoto PCA (Plano de Conb'ole
Anlbiental) m2 600.000 0,4s 270.000,00

ÀSBUILT tnz 10.000 35.400.00

Proieto de Acessibilidade m2 t00.000 2,q) 299.000,00

Orçamenlo e Mernoria I In2 600.000 0,81 486.000,00

Droragcrn Pluviat

Prqjeto Drenagem 200.000 28,50 5.700.000,00
Projeto PCA (Plâno de Corrirole
Ambiental) . ( l11 r20.000 1,92 230.400,00

.PIoieto dc Dc(âllunerrto m r20.000 8,50 1.020.000,00

ASBUILT n'l 5.000 21,66 r08.300,00

Orçarucnto/MemqriaÍ Il'l t 20,000 4,20 504.000.00

Sinalização
Horizontal e Veíicâl

Pro jeto dc Sinalização In2 t 80.000 0,49 88.200.00

Projcto de Detalhamento m: 20.000 0,16 3.200.00

Projcto PCA (Plano dc Controle
Âmbiental) m? 20,000 0,14 2.800,00

ASBUILT n]2 5.000 0,42 2. 100.00

Orçamento e Mcr»orial ml r 00.000 0,i0 r 0.000.00

Calçada eru Passcío

.Projeto de Calçada nl 3,48 2.784.000,00

Projeto de Detalhamenlo tn2 200.000 0.3 r 62.000.00

Projeto PCA (Plano de Controlc
Arnbiental) r rrÉ 0,31 62.000

l

00

h--$. § @

Mcmorial Dcscritivo

ml

m

800.0001

200.0001

t,2s

I r.ooo.ooo

f3,í

0,40

v
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ASBU]LT m' 5.000 3,3' 16.750,00

Orçamsrto ê Memôriâi tn2 200.000 0,63 126.000.00

Recuperação/Abertura
de Estradas Vicinais

Projeto de Estratlas Vicinais tn2 2.500.000 0, l8 450.000,00
Projcto PCA (Plano dç Conlrole
AmbieÍltal) mz 800.000 0,08 64.000.00

Orçamenlo e Memorial nI2 r.000.000 0,1 0 100.000,00

Sistcma dc
Abaslc'ci me nlo de

Água

Projeto de Sist. Abast. Água
Conrpieto 0t t 50.000 5,09 763.500.00

Projeto de Rede Agua ln 40.000 2,54 r 01.600,00

Projeto de Câptação e Adutôrâ ln 40.000 4,1 t 164.400,00

Pmieto de EsEuturâl 111 4.000 1,52 6.080,00

P§cüo E)ótrico r11 r.000 1,39 1.390,00

Projelo de Dctalhanrento 1Ít 40.000 0.93 3E.000.00
Projeto PC^ @lano de Controle
Ambicntul) m.

llI

40.000 0.91 36-400.00

ÁSBUILT t0.000 4.34 43.400.00

Orçamcnto e Mernonial ln l,36 54.400.00

Sistcnra de
Esgotanren to

Snnitário

Projeto dc Sist. Esgoto Sanitârio
Completo I1.60 r. r 60.000,00
Projeto de Rede Coletora de

Esgoto tlr 8,08 808.000,00

Pro.ieto Estrutural 2.000 3,69 7.380,00

Proicto Elótr.ico m 1.00ô 3,38 3,380.00

Prcjeto de Detalhanrenlo lI t00.000 I 62 162.000,00

Prcjeto PCA (Plano dc Conuote
Ambientali r)1 I ,58 158,000,00

ASBUILT m r 0.000 10,23 r 02.300,00

Orçamcnto e Mernorial m r 00.000 2,97 297.000,00

Atçrro §aoitário
Completo .

Proioto Âterro Sanitf io nf 30.000 12.41 372.300,00
Prcjcto PCA (lrlâno dc Contmlc

^mbiental)
mt 1,62 48.600,00

Proj oto EIAIRIMA m2 30-000 10,ó5 319.500,00

Orçanrcnto c Mcmorial m2 30.000 t,{6 43.800,00

Projcto de Eshutura
Metálioa

Ptojeto dc Estrutura Mctálica m2 40.000 9,?8 391 .200,00

Proj cto de Dc(alhamento m' 15.000 6,20 93.000,00

ASAU]LT m2 5.000 9.28 46.400.00

Orçamenlo e Memorial tn2 t 5.000 I,48 22.200,00

Ponte eru Concreto
Annado

Pmieto Esnuttrrat 2.000 1.203, t I 2.&6.22A,00

Pmjeto de Detâlbanrento fl12 2.000 3.5,50 171.000,00
Projeto P(:A (Pluno de Contrble
Arnbicntal). m2 2,000 75,t0 r s0.200,00

Orçamenlo cMe I 2.000 r 50,20 300.400,00

§/ À."1 B w

40.0001

m r00.0001

, oo.ooo l

!t't

r00m0l

30.0001

üf.

m1
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0/

Pontc cm Estnrtura dc
Madeira

Projcto Esíutuml tn2 500 292,46 r 46.230,00

Proieto dc Dctalhamcnto nf 500 24,t7 t 2.085.00
Projeto PCA (Plano de Controlc
Àmbiental) 24,07 12.035,00

Orçamento e Memorial Ín'2 500 50,85 2s.425.00

Projeto de Caleria em
Concreto Armado

Projelo Estrütural : m') 2.000 r6,0ô 32.000,00

Prpicto de Detalharnento mt t,400 12,00 16.800,00
Projcto PCA (Plano dc Controle
Ambiental) m2 s,90 8.260,00

ôrçunento e Memoriâl rt' r.400 13,50 18.900,Í.10

Projero de Bueiro
Tubular cm Concrcto

Projeto Eshutur"l rll 8.000 12,8t 582.480,00

Projeto dc Dctalharnento rÍ t.200 s.2t 6.257.00
Projcto PCÂ (Plano dc ConÍrole
Ambicntal) m r.200 5,1 5 6. r E0.00

Orçamento e Memoriai ln 1.200 9,71 I 1.652.00

Estudos Preliminares
lnvestigaç6ed as

sondagon (proirnd idadc) n't 4.000 175,42 701.680.00

Estudos hidrológicos . rnl 2.000 0.02 40,00

Fiscalização I
Gererlciamento

Fiscalização / Gerenciamcnto
para Edificações Ínl 50.000 58,00 2.900.000,00
f iscalizaçâo / Gerenciaurento
para ObÍas dc Infra Estruhtra
Urbana rf 1,900.000 3,60 6.840.000,00

Orçanrento e Menrorial t!t? 100.000 1"67 767.000.00

Plojeüo Fundação /
Contenção

Prqieto I lÉ 1.000 7,28 7.280,00

Ensaios e teíes leçnoló-gicos m: r.000 5,41 5.4t0,00

Proicto de Dctalhame ulo ntl r.000 3.3' 3.350.00

ÀSBUILT n11 r.000 5,8 r 5.8r0.00

ôrçamgDlo e Mcrtroria, nt2 1.000 6.08 6.080.00

Projeto Mobiliário
Proieto Mobiliário / Espaço m2 s.000 '1.79 38.950,00

ASBUILT 5.000 6,02 30. r00.00

Orçamento e Mcrnoriai mt 5.000 5,42 27.100.00

vALO R T ESTI MADo DA L ICITÂ o s9.790.722,00

Obsenação: Projetos de serviços e obras de unldadcs, ambientes, ediricações d€
estabelecimentos, iníra-estrutuÍ{ c outros, niio descriÍos n{ present€ plarrilha, poderão ser

calculados utilizrndo-se, por grau de conr lexidade, um similar correspondcnte.

$\.,[' B
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N Er lta t>A stJa)ENê
Ruê -I_uI,iniqrrin€ , No 4GlO - ÊsÍrro M6tô

Montâ.i clâfoE - MGi - c;EP: 3S401-071
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ANBXO I{
(Projeto Bâsico)

tr.rlr,iiüiÀ »rôÁircür,o§ ijoi sÀ1,ÁiiiÕs n ôúirtÀr§ icir*cari;coma
.PROFISSIONAL

ú4

Fll:rr o?

o

^l

^o

cÁLcul,o Dos sÂL[Rros NoMiN^ts DÂs cÂ l'EcoRtAs pRo]'rssroNAls DE
AcoRDO COM O CONSEI;HO DE CLAS§E EQUIVALENTE

]TE
M CATEGORIA

Sa!árló s/
Encârgos

/Mêsr

Sal6rio s/
Encargos

/ hora'

Encarg
os

Salário /
hora

I
ENGENHEIRO CIVIL (Lci Fedcral n" 4950-
N66 an. 3", a, cc afl, 5")

R$
6.270,00

RS 41,80
50,22

o/o R$ ó2,79

z ENGENHEIRO f,LETRTC§TA (Lei l'Ederal
to 4950-A/66 an. 3n cà ad. 5
ENG ENHEIRO MECANICO (Lei Fcdcral n'
4950-A/66 art- 3n, a, cc art. 5")

R$:
. 6.270.00

R§ 4I,EO 50,22
R$ 62,79

l RS
6.210,OO

R$ 4r,80 50.22
%

R§ ó2,79

4
ENGENIIEIRO DE §EGURÀNÇT\ NO .

TRÁBALHO (LeirFcderal nc 4950-Á"/66 art.
3", a. cc art. 5') 

:

R$
6.270,00

50,22
%

R$ 62"79

5
ENGENHEIRO SANITÂRI§TA (Lci Fedcml
n" 49J$N66 art. 3", a, cc att. 5.,)

RS
6.270.00 RS 41,80 50,22

R$ 62,79

6
ENGENHEIRO AMBIENTAL (Lei l-ederá!
ru" 495QÂ/66 art. 3", a, cc an. 5")

RS
ír.270,00

R§ 41,80 RS 62,?9

1 ENGENI{EIRO AGRIMENSOR (Lei Fedcral
n" 4950-A/66 art. 3", q cc aí. 5')

R$
6.270.00

RS 41,80
50,22

%
R$ 62,79

ARQUITETO (Lei Fedenl rt'495UN66 arr:
3', a. cc aí. 5') . .

R$
6.270,00

50,22
%

o GEÔLoco (Lci Fcderal n" q950:fu66 arr, r,
a,cc ilrt. 50)

RS
6.274.N

R§ 4t,80 s0,22
%

RS 62,79

l0
ENGENIÍÊIRO ESTRUTURAI.IDT .

FUNDAÇÔBS (Lei Federal o" 4950-N66 aí. ;

3", a.cc aí. 5o)

n$
6.270.W

50,22
/o

R§ 62,79

ll
ENGENIIEIRO DE TRiTNSITO OU
TRÁFEGO (Lei Fcrteral n" 4950-A/66 art. 3n,

a,cc an. 50)

,R$
6.270.00

RS 4I,80 50,22
%

R§ 62,79

t2 ELETROTECNICO (50% dir l,ei Federal n"
4950-A/66 aí. 3', a. cc ari. 5')

R$
3.135,00

50,22
%

R$ 31,40

13
TÉcNtco.EM EtlrFlcAÇÀo (so%o dr Lci
Fcdcral n" 4950-N66 afl. 3", a. cc art. 5")

R$
3. t 35.00

Rs 20,90
s0,22

)l'O
R§ 3r,40

14
TECNICO EM SONDAGEM (50% da lri :

Fcdeml no 4950-4,/66'arr. 3", a. cc ãr1. 50)

R$,
3. r 35.00

RS 20,90
50,22

%
R$ 31,40

r5 TÉCNICo EM AGRIMT]NSUR A (50% da R$ RS 20,90 5ô.22 RS 3r,40

h^\..
v

B @

RS 41,80

50,22

8 R§ 4t,80 RS 62,79

,R$ 4r,80

R$ 20,90
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l,

Rod Rocha Ribeiro
Engenhciro Civil

CREA:2?J.9l0D-MG

ú
aÍ lhe 0r

,o3. r3s.00Lei Fcdcral n' 4950-A/66 an. 3", a, cc an. 5")

R$ 20,90
50,22

%
RS 3r,40

R§
3.135,00

DESENflISTÀPROJETISTA (s0% da Lei
Fcderal n' 4950-N66 art. 3o, a, cc art, 5o)

rConforme Lei Federal no {95G4/ú6 ârt 3', â, c/com ârt 3o e Manual de Procedirnento§ pam
vefificação do aercicio profssional CONFEA/CREA, foranr dcÍinidos os valorcs de

remuneração por similaridade ne clessificação da diplomaçio proíissional.

I966?OpenDocument
htlo://lesislâcâo. olârtâl to.sov,br/lcsislaileeislàcro, sfAla$' Idêúti fi câcâo/lei'% 204.950-A-

'Jornadr dc trâbâlhô dc 06 horas diárias, I50 horas nrcnsais. (nrtigo 64 da CLT)
lFontc: Tabcta de Encergos Socioís SINAPI vi "A partir de Df,ü2019"
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ANEXO I-D
(Projeto Básico)

corulosçÃo.qn llÍrrca oo'nni - roxirlcnÇÃo »B drspnsAs TNDTRETAs

A

f,'.' ,n

courosrçÀo nnnlirlc,l oo nol
(A«írdào 262U2013 - TCU-Plcnário)

o

^a

p/

corvrosrçÂoDo RDr*

Administraçâo Central 3.00 4,00 5,50 3,00
Seguro e Garantia 0.80 0,80 r,00 0,80
Risco 0.91 1,27 1,27 0.97
Despcsas Financeirts 0.59 1.23 t,39 0,59
Lucro 6.16 7,40 8.9ó 6.16

Tributos (Contius, PIS e
rssoN) +2% tN§s I,rs 8rl5 8,I5 l3,l 5
COFÍNS 3.00 3,00 3,00 3,00
PI§ 0.65 0,65 0,65 0,65
ISSQN 2.00 a 5,00 5,00
CPRB 4,50 4,50 4.50 4,50
TOTAL 28,82

$+ nc +s+fl + 6X1+ DFXI + r)
(1-r)

AC = lâxâ de rate io da Adnrinislagão Ccntra l:
DF = (axa das despesas íirunccirag; '
S = taxa dc scguro: R = ara dc risco c C = ga:antir do empreendirnento;
I = taxâ de tributos:
L = taxa de lucro.

*Valorer de referência com base no Âcórdiio 262212013 - TCU - Plenárlo

Fónnula abaixo:

§

Sendo:

DESCRTÇÀO
3" QrJAtr.r'il-i\4 !: l) lo
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v.d LoR ].s lll : lt til.Ett Í:i'iCl l -,/.
BDI
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ANEXO I-E
(Prcjeto Básico)

coMPostÇÃo Dos ENcÀRGos socIAIsistNApI-CAIXA

soaÁPl - compotiÉo de En<ãÍgor sodeis

A
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AÀIEXO I.F
(Projeto Básico)

CONFECÇÃODA§ PEÇA§ TÉCI\ICA§

A

o
hFâlh. n!

9a

Material Unid Quant V. Uoit V. Total

PLOTAGEM PRANCHA FORMATO AI.
COLORIDA, PAPEL SULFITE 75 GRAMAS Unid RS8,00 R$ &00

Unid 3 RS7,OO R$ 21,00

IMPRESSÀO FORMATO A4, COLORIDÀ,
PAÍIEL SULFITE 75 GRÂMAS Unid R§ 2.00 RS 4,00

JMPRESSÀO FORMÂTO A4,
MONOCROMÁT!CA, PAPEL SULFITE 75

GRAMAS Uni<l -10 RS 0,20 R$ 6,00

ENCADERNÀÇÂO COM CÂI'A PLÁSTICA
NAS CORES PRETA E TRANSPARENTE,
PRESAS POR GRAMPO TRILHO,
PERFURAÇÀO E GRAMPEAMENTO. Unid l RS I,00 R$ 1,00

TOTAL GERAL POR PROJETO RS 40,00

o

^a
Fontc: Valorcs rncdios pratioados no nrercado de Montcs Claros - sern BDI

\tà*a\fr*L* Il.Lu*
Roürigó nocr,a nitei"o

Engenhciro Civil
CREA: 221.910D-MG

ü-J[.

a, B

tó!
lt,c

PLANÍLHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTO§ DO§ MÂTERIAI§ UTILÍZÂDO NA

I

PLOTAGEM PRANCHA }'OIIMATO AI,
MONOCROMÁTICA, PAI'EL SULI.ITE 75
GRAMAS
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CNPJ: 21.5O5.692/ÕOor-Oa

ÀNEXO I-G
(Prcjeto Básico)

''- 
tcoiuÉoslÇíoorcuSt'ó§ú:§ifÁnrosl

§ERvlÇOS REMUNERADOS PoR ur.,*IDaDE DE MEDIDA / PROPISSIoNAUHORA /
COEFICIENTE ,

^o

a

INCIDÊn*CIA

'DESCRIÇÃo

2

UN
ll)

J

VAL
OR
UNI
T.

{ BDI

§

VAL
OR

coM
,BD]

6 coeficiente 7. ot

I
vALOR
'r'o'I^L

ro Proleto AÍquitetônlco
Profi ssio na I nível iripÀiior--
(?rquilslo) h 62.79

28,82
o/"" 80,89 0,0598434257

46J()
4,84

Profissional de nível mêdio'
(descnhista Droictista)

h lo
l

1t 28,82
40,45 0,0594704EO2

22,91

%
241

ProÍisionol dc nivel têcnico (tóc-
crn cdificaçâo) ': 3J 30

28,82
oÂ 40,4-< 0,0643506418

21,79
%

2,60

MateÍiâl (composição) 40.00cJ
28,82
,'% 0,012613907s 6.200/o

VALOR DO ITEil.,I 10,50

lrqicÍo Elótrico
Profissional nívcl supcrior (eng.

eletricisra)
h 62,19

28,82
n/o 80.89 0,0617993599

62,40
%

5,16

Profissional dc nivel médio
(desenhista pÍojetista) h 3l ,40

28.82
40.45 0,04483ó4478

2t,93
%

I,8t

Profissional de nivcl lêcnico
(eletotécnico) 3r,40

28.82
o/o 40,45 0,02s9654759

t2,70
%

I 0s

Material (cornposição) cl

h

40,00
28,82

ô/o 5 1,53 0,0047667094 2,97% 0,2s

VALO]i DO ITEM

w 4,57
§ân ttaflsut

8,/7

lo

h
roli (eP IloÍr1r n ve slI 0rs§ lpoÍl ,lg

Í10,Íll9 o,0564540291
s4,9s
: o/o

ídráutico , :

28,82
%

Profissional de nivel'médio
3 r,40

.78,82
0,0417251594

20.31
40,45 i,69

21,»PrôÍissional de nível técnico (téc.
em cdificaçào) \ .: :

h' , r,1,10
:.:.28$2

, ,l n/o 4p 45 0,045I765758 I,8_1

Ê§, E2
'v; lsr;ss 'fr.00443496'14 2,75o/o

I

I 30,2Matcrial lconrposição) 40,00fr
I

9 CO,\-STRljÇAO CIVIL BÁSICA I Galp:io / Qurdra l,uliespor(iva / prédio r\d rninistr:r rivo I
Unidadc Escolar / Cinásio -dc tlsporrcs )

u@

A/ q @

h

'i
5l;53 I o,qs

I

tcj',

h*$
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ír.l€|Faa .,a sur)ÊNe

ÉluÔ TuÊlnlqulnâ , N' .tgo ^ galÍaô MGlo
Mohl{a3 Clâíoe - MG - CEP: 3g4O i -O71CNPJi 21.5O5.O92lÕOO{ -ôA

t.,,' t h-1

o

^o

0

6,,aaDt

l,rl 4

VALORDO TTEÀ{ 8,3r

Pro eto de Dren parr Construção Civil
Prollssional nivel supcrior (eng.
ciül / mec.ânico)

h 62,79
28,82

;to
80,89 0,0245139343

49,82
%

t 98

Profissional de nivel médio
(dcsenh isa proictista )

h I 40) 28,82
%

40 45 0,0222666398
22,63

0 oô

Profissional de nivel tecnico (téc.
enr edificação)

3l,40
28,82

40,45
24,49

o/oo,024096774s 0,97

Material (conrposigão) cJ 40,00 28,82
o/o 5 r,5l 0,0021635305 3,o6,'/o 0 t2

VALOR DO ITEM 3,98

Projeto Esbuturel
Profissjonal nivel superior (eng.

civil 1 mecânjco)
h 62,19

28,E2
o/o 80,89 0,0543248493

49.82
%

4,39

Profissional dc nivcl m#io
(dcscnhista prcietista) h 3l,40

28,82
%

40,45 0,0493M6640
22,63

o/o 2,00

h 3t,40
2E,82

,% 40.45
24,49

%
2,16

Profissional de niwl técnico (téc.

iem edificação) ,_

Matcrial (composigão) 40,00
28,82

a/o 5 r.s3 0;4As2311136 3,060/o 0,27 .

VALOR DO ITI]M 8r82

Projc(o Prevcosão c Combatc dc lncôndio
Profissional nivcl supcrior (crrg.

segur.do raballp)
h 62,'t9

28,82
%

80,89 0,0355576642
55,3 r

%
2,88

Profissional de nivel mridio
(desenhista proietista )

h 3 I 40
28,82

o/o 40.45 0,0259039177
20,l5

%
l,05

h l,l3Profissional de rivel tecÍico (téc.

cm cdificação)
403l 28,82

%
40,45

21,8r
%

28,82
%

5t,51 0,0027550070 2,73% 0 I 4Material (conrposição) cJ 40.00

VALOR DO ITEM

dê §PDA

s.38

s,20

Pro

h 62.79 E0,89 0,04r8r2E816Prollssional nivcl supcrior (cng.

eleúicista
28.82 62,40

%

l.l940,45
2 r.93

%
31,40

28,82
o/o

Profissional de nivel médio

{descúista proictistà)

a,0t'?01'12769
12.70

o/o 0,69 .28,82
40.45h 3 t,«)Profissional dc nívcl técnico (tôc.

€nl edificação)

2,97"/o
28.82

o/o 5 t,53 0,00-11240102 0.16c_l 40.00Materíal (composição)

s42;vALoR Do ÍTEM ., _- ,-.

II

II

h^,N
B w,

h

0,053400389E

cj

0,02803793771

h: o.o2e3s4es r3 
I
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'', i'tt.,,'-l1f!

(:()Nsô

^o

^a

olia rt
v

r^

to dc Ar CondicionedoPro
Profissional nivcl superior (cne.
rnecânico) h 62,79

28,82
%

80,89 0.050r 445997 62.40
%

4,06

dcsenhista tistâ

ProÍissional de nivel rnédio
3 1,40

28,82
/o

44,45 0,0352402553
2t.93

1,43

h
28,82

o/o 40,45 0,0204081734 t2,70
0,E3

Material (composiçãô) cJ 40,00 28,82
%

5l ,53 0,003?465068 2,97vo 0, l9

VALOR DO ITEM 6,50

3,3 rh 110,89 0,040887 r 35 r

Protiss ionâl nível superior (eng.
dc Insla

62,79

de Gases

mccànico)
?8,82

%
62.40

%

ídqsenhiua etista
Profissiona I dc nírrel rnódio

h 3 t,40
2tt,82

40,45 0,0287343620
2t,91 l,l6

3l ,40
28,82

40,45 0,0r 66405106 t?,70
%

o,67

Material (conrposiçâo) cJ 40,00 28,82
a/o 51,53 0.0030548440 2,97'yo 0. r6

VALORDO rIEM 5,30

elo de §onorizâ 0Pro
Profissional níicl supcrior (eng
clc(ricista) 67 7I 28,82

%
80,89

62,40
%

2,00

Pmfissional de rrívcl médio
(desenhista prcjetista) h 3t,40

28,82
40,45 0,0173490487

2t,93
%

0,70

Profissional de nivel técnico
(eletrotécrlico) h 403l 28,82

40,45 0,0r0047r007 12,70
%

o,4l

cJMatclial (conrposição) 40,00
28,82

5 t,53 0,0018444341 2,910/o 0,10

\âLOR DO ITEM 3,20

Projeto dc Rcdc
ProÍissional nivc) supcrior'(cng.
el€tricistE)

62:t9 28,82
%

80,89 0,035r0r2r98 62,44
%

2,84

Pmtissionâl de nivel orédio
ídcscnhista proictista) h 31,40

28,82
44,45 0,024ó68 r 787

2t.93
%

I,00

Profissional de nivcl técnico (tóc. hi ,403l
2s,82 ,{0,45 0,0t4?857213

12,74
0,5E

Materia I (cornposição ) cJ 40,00
28,82

5l,53 0,00?6225547 2.970/o 0.14

4,55VÂLOR DO ITEM
.1

rI

h,',t 0/ B @

h

Profissional dc nivel tecnico
(eletrotésnico) 3l ,401

Profissioual de nível técnico
(clctrotóonico) h

h 0,024686s72t

Pic{

hl
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-a

^{

çqh'a ítr

^
(

Prôicto dc Detalhemento
Profissional nivcl supcrior (eng.
civil) h 62,79

28,82
o/n 80,89 0_0245139341

49,82
%

r,98

Profissional dc nível rnédio
(desenhista pÍojotisra) h 4031

28,82
/o

40,45 0,0222666398
22,63

0,90

Profissional de nivel técnico (tec.
em cdiiicaçâo)

h 403l 28,82
ll/,o

40,45 0.0240967745
24,49

cJ 40,00
28.82

/o
5 1,53 0,002363s30s 3,060/o

3,99

Proiêto PCA (Plârto de Côntrole Amb
Protlssional nivcl superiot (eng.
ambiental) 62,79

28,82
%

E0,89 0,0r 92788925
42,2Â

%
1,56

iPmfissionat de nívél rnedio
(dgq9th ista pruictisra) h 3 t.40 28,82

%
10.45 o,0237549655

26,04
/o

0,96

Profisiooal de nÍvel técti«í (tec.

9m edificáÇâo) 3 t.40
28,82

40,45 0,0257071784
28, r8

%
1.04

cJ

h

Material (conrposição) 40,00 28,92
.% 5 r,53 0,0a25207266 3,52% 0. r3

VALOR DO ITEM 3,69

ASBUILT
Pmfissional nÍvel superior
(arqgitelo) h 62,?9

28,82
o,/ 80,89 0,04'19999537

47,58
%

3 88

Profissional de nívcl n:édio
(desenhista projetisa) h 3l ,40

28,82
%

40,45 0,047689'1107
23,64

%
t,93

ProÍissional de nivel técnico (réc.

cn edificaçâo)
31 .40h

28,82
%

40.45 0,051ó033333
25,58

/o
2,09

Mateúal (composigâo) 40,00
28,82

5l ,53 0,00s067536t 3.20n/o 0,26

VALORDO ITEM 8rt6

PÍo

ü 3,0e80,89 o,Qt82352572

de'Atêsslbilidlde.
2I,82

uitelo
47.58

o/o62,79

Profissional dc nívcl rnódio
(dcscnhista proje tis ia)

I 3r,40
28,82

o/o 40,45 0,0179E8r 274
23.(ú

%
1.54

h;i I 403
28.82
. : o/o. 40,45 0,04r 1055964

25,58
%

r,66.Profissionsl de nível têcniú (t€c-

enr cdificação)

0,2 tcJ 40,b0
28.82

:'% 5l ,53 0,0040366403 3,20%Mateda I (eomposiÇão)

6,50
;1.

V,ALOR DO ITEM

Reforma / R€vitâliz-ação i Restâurâção

rI

V h-,N B @

0,9't

Material (cornposição) 0,r2

VALOR DO ITEM

h

cj

Profissional rúrel .superior'

i1
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^t

^a

0

ional nivcl .supcrior (cng.Profiss
civil) 62;19

2S.82
80,89 0.42417606t5

47,58
%

desenüista proietista)
Profissional de nivel nrêdio

3t,40 28,82
%

40,4s 0,42t4344417 23,64
%

em edi ao

Profissional de vel lecnico (tôc
h I 403

28,82
%

40,45 0,4560t91627 25,58
%

18.45

Matelial (cornposiçâo) cJ 40,00
28,82

5l .53 0,0/.47818662 3.20% 2.!t

VALOR DO ITEM 12,11.

4,28h 80.89 0,052941 1254

to c Mcmorial

b2,79
ProÍjssional níral superior (cng.
civil

47,58
%

28,82
e/o

Profissional de nivel rnédio
ra)dcscnhista h':l 3 r,40

28,82
o/o 40,45 0,052598945ó

23.(Á
2.13

ProÍissional dc nivel técnico (réc.
ctrl h 3 

',40
40,45 25,58

o/o 2.30

Material (conrposição) cJ 40,00

28.82

2$,82
%

51,53

o.0s69ts44t2

0,ü055891942 3,21i%

VALOR DO ITEM

Proieto Ârcuitetôniro
Profissio nal nível superior
(arquitcto) h 62,'t9

28.82
ot 80,89 0.0E093 I r 09l 46,10

Yõ
6,55

lPrcfissional de nível rirédío

1§rsorhista pmictista) h 31 ,40
28,82

o/o 40 45 0,480426',1447
22.91

%
3 75

Profissioual dc nivel tecnico (téc
em edifi«ção) h 31.40

28,82
%

40.45 0,08?0265823
24,79

o/, 3 52

Material (oonrposição) cJ 40,00
28.82

%
5l ,53 0.0r 708585ó2 6,200/o 0,88

VALOR DO ITEM 14r20

. Projelo Elótrico
Profissional nivcl superior (cng.
eletricista)

h 62,79
28,82

%
80,89 0,08r92856t3

62,40
%

6,63

Profissional de nivcl módio
(dcsenh ista proieti stâ)

Ir 3 r,40
28,82

40,45
2t,93

%
2,33

Profissiona I de nivel téçnico
(clctrotócnico) J) 11 ,40

28.82
%

40.45 0,013]438155
12,70

%
l.l5

5 t,53 2 97%Matêrial (composição) cl 40,00
28,82

%
0,006 l2l2 r 56 0,32

r 0,62VALOR DO ITEM

coNs |RUç:^O Ctvil ISPECIÀl,lZ^D^ ( Host]it l /. Unidadc Espcciatiz;rdrr dc Saúdc I
l-abotatórios / Patriotônio I{istrir'icu }

$,"t % @

h 34.3 t

h r7.05

0,0575771555

|*I
r-il1
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Ruâ Tuptntguhô N. 4eto - BsiÍro MetoManted ClaÍos - MG - CEP: 3O4Oí -OZ1CNPJ: 2t.-505.(i92/OôO1 -Oa

üInl

ú
râ A

Pro êlo Hidráulico
koíissioral nívcl suprior (er[.
sanitâÍista h 62,19

28.82
%

80,89 0,0718752861 54,95
%

5,81

desenhista etisra)
Prollssional dc nívcl n:êdio

h 3i,40 28,82
40,45 0.053 t230068

2A3t
2,15

Profissional de nivel têcnico (téc.
em ôdificâ h 3r.40

28,82
%

40,45 0,0575 t72289
2t,99

%
2,33

MaterÍal (cor:posição) 40,00 28.82
%

5l,53 0,005«64447 2,75% 0,29

VALOR T,O ITEM t0§8
Pro de Drena Constru o Civil

Profissional nivcl supcrior (eng.
ct\fi h 62,79

28.82
o/ 80,89 0,0J07039241 62,40

%
2,48

Profiss ional de níveI rnédio
staísía

h 3 t,40 28,92
70

40,45 0,0215178194
21,93

)/o
0,87

h 31.40
28,82

o/ 40,45 0.0t 24950815
12,'t0

o/o 0.s t

Material (conrposição) cl 40,00
28,82

o/o 5t,53 o,aa22940149 ?,97% 0,t2

VALOR DO ITEM 3 98

ctv

fisiol't e' llrróP al d
em eiti

'IVAL D MEOR o M

âo c Combatc de IncôndioPro cto Prc
Prolissional lri vcl supcrior' (cng.
segur.do trabalho)

h 62;t9
28,82

%
80.89 0,043831659 t

55,3 I
70

3,55

Profissional dc nível rrródi«r
(desenhis(a proie(is(a) h I t,40

28 82
44,45

20,r5
%

1,29.0,03 i93r5601

h 1i .40
2n,82

o/o 40,45ProÍissional de nivel tecnico (tec.

enl cdificâçâo)
2t,8t

t,40

Matcrial (conrposição) cJ 40,00
25,82

%
5r,53 0,0033960759 2,710/o I0 7

6ArVÁLOR DO ITEM

a,
Ít @

cj

Profissional de nívc1 técnico (téc.
em cdilicaçào)

r,-.i.r " t'._
[I7r?,'l;' i '
tã..5i94,?

0.0345621501

hr-N
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^t

.^o

PÍoirssiónál iiivél Sripciiol-(cn8-.
eletricista) i62,79',

28,82
E0,89 0.04 r812E8 16

40
o/,, 3.38

Protissional dc nível nrédio
nhista roje tism )

lProfissional de nivel técnico
,(êletr,otécnico)

Material (composição)

It 3 I 40
28.82

%
40,45 0.02938495t 3

21,93
%

l,t9

h

cj

3l,40
28,82

%
40^45 0-0)7a172769

t2,70
%

0,69

40.00 28,82 5J,5] q00r1240 t02 2.97% 0,16 .

VALOR DO ITEM 5r42

Projcto dc Ar Condicionado
Profissional nivel superior (elg.
mecrânico)

h 62,79
28,82

a/o 80,89 0,05 r2850926 s5,3 r

%
4, t5

Profissional de nír,el médio
(dc,scnhisra p e tisn) h 3 1,40

28,82
%

40,45 0.0373614197
20,l5

%
I,51

Profissional dc nivel técnico
(eletrotécnic h 3 t.40

28,82
%

40.45 0.0404393332
21,81

%
1,64

Material (composição) c., 40 00
28,82

o/ 5 t,53 0,0019735678 2,7f% 0,20

VALOR DO,ITEM 7.S0

Irro é'to de lnstal ó de Gascs
Profissional nivel superior (eng.

h 62,79 ,82
%

80,E9 0,0449758486 62,40
%

3.64

Pmfis.sional dc nivel nródis
(desurhista projelista)

hí 3 I 4ú
28,82

%
40,45 0.03t 6077982

21.93
%

I,28

iPro{issional dc nírcI tócnico
(cleÍotácnico) h

28,82
%

40,45 0,01830456t6
12,,'70

%

Matcrial (composição) CI 40,00

V^LORDO IIEM

28,E2
%

5l,53 0,0033603284 2,97% 0.11

5,83

Proieto de Sonorizaçio
Pmfissional nível superior (eng
eletricista)

h
28,82

OA 80.89 0,02 l 88 r639s
55,31

%
t,77

Profissional de rrivel nrédio
(desenhistá projetistâ)

h 3r 40
28,82

%
40,45 0.0t59408724

20,r5
o/o 0r&

Profissional de nivel técnico
(clctrotócnico)

h 3l .40
28,82

40,45 0.0t7254rl5s 2t,8t
0.70

Material (composicão) cJ
28,82

o/,r 5r,53 0,00 r69s3889 0,09

VALORDO ITEM 3,20

P de Rede
62,79 28,82 s0.89 o,0441272477 3,57Profissional nível '(eng. h 62,40

h*n}§.
\/

\ @

h

I r.4ol 0,74'

62,7s:)

40,00 2.n%l

i

I
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o

^o

Pot'rr É

clcúicista) %
ProÍissional dc nive.l nrcdio,

{desenhista projetista) h 3 r30 28.82
%

40,45 0,03101r4246
21,93

%
I 25

ProÍissional dc nívcl técnico
(eletrotécníco) h 3 r,40

2E,82
%

4t) 45 0,ot79591926
12,70

%
0,71

Material (composiçâo) c.l 40.00
28,82

5t,53 0,0032969259 2,91% 0,17

VALORDO ITEM 5,72

Proiêto dê Dctolh{mcnto
Profissional nivel superior (eng.
civil) h 62,79

28,82
80 89 0,0332601 ll8 49.82

2,69

Profissional dc nivel médio
(desenhista projetista) h 3l ,40

28,82
40,45 22,63

%
1,22

Profissional de nível técnico (téc.

em cdifrcaçâo)
h 3l 40 28,82

44,45 0,0326941162
24,49

%
1,32 .

Material (conrposição) cJ 40,00
28,82

%
5l ,51 0,0032068002 ,\.060/0

VÂLOR DO ITEM 5,40

Pro PcÀ no dc Conlrole Ambientâl
Profissional nível superior (eng.

h 62,79
28,82

%
80,89 0,02528'12t94

42,26
2 05ambicnlel

Pmfissional dc nivel médio
(desenhista prcjetism) h 31,40

28,82
40,45

26,04
%

I,26

Profissional dc nível tócnico (tcc.
em edificaçào)

h 3 r,40 28,E2
%

40,45 28,r8
%

r,3ó

Malcrial (cornposição) c.l 40,00
28,82

%
5t,53 0,0033063 r 89 1,52% 0,t7

VALOR DO ITEM 4rH

Profissional nivcl supcrior
(arquiteto) h 62.79

28,82
o/o 80,89 0,0662352t02

47,58
Vo

5,3ó

Profissional dc nivcl módio
(deseúista pÍojetista)

h 3l,40
28,82

%
40,45 0,065807t 253

23,64
%

2,66'

Profissional dc nívcl técnico (tóc.

em ediíicâçáo)
h 31 ,40

?8,82
%

40,45 0,07 t2075409
25,58

%
2.88

Material (cornposição) cl 40.00
28,82

/o
51 ,51 0,0069927030 3,20% 0,36

VALOR DO ITEM 11,26

cto de Accssibilidodê?

h {)z ,,79
28,82

%
0.05r 8823029

47,58
%

4,20Profi ssioiral nlvcl supcriol

§rnlr. V B @

<f,.r.ÍF\

0.0302rr0l88'l

0,1 7

0,031 I 582745 
I

ô.0337 t8900? I.l

ASBUIL'T

80.se i,l
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^3

^ú

A/

IBÔ nr

Á

h

PÍofii'iià;râl dc nivcl r#ió
(desenhisrapmjetista) i

I l0 ?E 82
u.(,' .40,45 0.o5t5469667 23,64

%
2.09

Prolissional dc níve[ rccnico írec.
eÍn ediÍicaçâo) .

h 3 t,40
28.82

'.. o/a 44,45 0,o557?'1t324
25,58.

%
2,26.

Matcrial (composição) I 40,
29,92

%
" 5t.53 0,4054774103 320%

VALORDO ITEM 8,82

Reforma / Revital o / Restouro âo
Profissiona I nivcl supcnor (ctrg.
civil) h 62,79

28,82
o/o 80,89 0,4770583635

47,58
%

3 8.59

Profissional de rúvel medio
(de§e!hi§râ pÍojetisra) h 3 t,40 28,82

e/o 40,4,§ 4,4739749436 23,64
o/, 19., 7

Profissional de nívet [éc nlco (téc.
cm cdi h 1t ,40

28,82
40-45 0,5t287136/s 25,58

20,75

Material (cornposição) cj,: 40,00
28,82

%
5t,51 0,0s03648s02 1,20% 7,60

VALOR DO ITEM fl,r0
'It,|toÊn e eÍn ol

Proljssioual nivel
civilJ

supêrioÍ (errg.
h 62.79

28,82
' 80,89 0;06735287ó2

%
47,58

5,45

descnfii sta projetista)
ProfissionuI de nivel médio,

h ]1,49
'28,82
.:o/o 40,45 0,0(ú91754?5 23,64

%
7.7t .

Profissional de rrível técnico (téc.
em cdificaçào) h 31,40

28.82
-/n

40,45 0,072409089t 25,58
%

2,91

Material (comprxição) cj 40.00
28,82

t/o 5r,53 o,o0711069'71 3,200Á o.3'l

VALORDO ITEM I1,45

uilctôricoPro cto
Profissional nivel supenor
(arquitco) h:, 62,79

28,82
%

80,89 0,0471318220
46,1 0

%
3,8 r

Profissional dc nível rnódio
(dcsenhistapmiciistai { h 31,40

28,82
õ/o 40,45 0,0468400830

22,9t
%

I 89

lPmfiss.ional dc njvcl tócnico 0éc.
ienr edificaçio)

h3 '3 
I .40

,&82
o/o

40,45 .0,0506837912
24,79

%
2,05

ttMotcrial (cornposição) c.l 40,Q0
28,82 5t,53 0,0099s0?064 6,200/o 0,5 r

8,27VALORDO 1TEM ,,

PÍoieto Elétrico
62.40

o/on '62,79 . 28.82"% §0,8e 0,a2$837740 2.)3Profissional nive I superío:'(eng.
clctricista)

Praça / Parqucs / l'lonumcnlos /.Cemiti:rios /Pnisagisnro (ClnÍr'iros e Plsscirrs)

B @

I

I
I

h--{N

I

h

0,28



\-t,,\'iull'4?à
.i t"o".,!A1L

i ir.i,r/Sc'CIMAM
coNsôílcro rNTr:RÀiuN tc I Í,a,l_ 

^ 
uLTIttNALtTÁR toAR'CIA 

'ViI 
NE I EA E)A §IJ I)ENE

Êúa Tupiniqutn$ - N- 4gO - Bôtrao' túGto
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q,

^a

^o

+

na n.

ú

Profissional de nivel médio
(desenhista pdetista) h 3t,40 28,82

o/n 40,4s 0,018s4r 7958
2t,93

o/o 0,7s

Profissional de nivel técnico
€lê[0técnico h 3 t,40

'fíi,s2

%
40,45 0,0107378389

I 1 70
%

0,43

À4atcriaJ (composição) cJ 40,00
28,82

%
5t,53 0,00 r97 | 2389 2,97% 0.10

VALOI{ DO ITDM t,42

cto Hid16ulico
; ProÍissiorul nívcl supcrior (cng.
's9qltâfiqla) h 62,79

28.82
/o

80,89 0,02309791 80
549s

%
87

Pmfissional de nível rnódiõ
desenhista sta) h 31,40

28,82
o/o 40,45 o,ot70116657

20,3 t
o/o 0 69

Prnfissional de nível tecnico (tec.

§!! edificaçâo) h 3 1,40
28,82

%
40,4s 0,0r 84837976

2t,99
%

0,75

Materíal (cornposição) cJ 40.00
28.82

%
5l ,53 0,00 r 8145474 2,75% 0.09

VÂLORDOITEM 3í0

ProÍissional níve I superior'
(arquiteto) h 62,79

28,82
o/o 80,89 0.028941 r 486

47,58
o/o

)7A

Profissional de nivel »édio
(dcscnhista projetjstâ) h 3l,4í) 28,92

%
44,45 0,0287s40903 23,64

%
I l6

ProÍissional dc rüvcl tócnico (tec.
crn edilicação) h 3l,40 28,82

40,45 0,0lll13774s 25,58
o/o 1,26

Material (composição) cJ 40,00
28,82

%
5l ,53 o,oo30554262 3,20% 0,16

VALOR DO ITE]\,Í 4,92

Projetô dc Dct{lhrmcnto
Profi ssionol nivel superio,
(arquiteto) 62:t9

28,82
80,89 4,01342"t2103

49,82
o/o r,09.

Profissional de nivel mêdio
(dcscnhista projel istâ )

}t I1.40
28.82

o/c, 40,45 0,012t963002
22,63

%
0,49

ProfissiooaI de njvcl tócnico (tóc,
en êdificâçâo)

h 3l 40
28,82

o/o 40,45 0,013 t987358
24,49

o/o 0,53

Matelial (composição) cl 40.00
28,ü2

%
5r,53 Q,001294s971 3,06% 0,07

2,10

Projelo PCÀ (Plano de Controlc A4biental)
Profissional nír,cl superior (eng.

âmbicntal)
h 67,-?9

28,82
o/e, 80,89 0,01 7i980249

42,26
%

t,4l

Profissional dc nivcl módio h 3 t,40 28,82 40,45 0,02 r4374078 26,04 0,87

$,n,N
a/ @

I

_ Proieto de Àcessibilidade

h,

VALORDO ITDM
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^a

v

(dcscnhista projetista) %
Profissional dc nível têcnico (téc.
crn edificação)

h 3l ,40
28,82

40,45 0.023r 991 6r 0
28,I8

%
0,94'

Material (composição) cJ 40,00
28.87

%
5r,53 0,4022748020 3,52% 0,1 2

VALOR DO ITEM 3r33

A§BUTLT
Proíissional nivcl superior
(arquit€tô) h 62,:79

28,82
%

80,89 0,0418823126
47,58

%
39

Profissional de nivcl médio
_(d-esenh i.sta pmje t i s t a )

h 403l 28,82
,% 40,45 0,04161 r6t03 23,64

I 68

em edificaçào)
.ProÍissional de nivel técnico (téc.

h 31,40
28.82

%
40,45 0.0450264379

25.58
o/o r,82

Material (composição) cl 40,00 28,82
/o

5r,53 0,0044116'131 3,201% 0,23

VALORDO]TEM 1,12

Reforma / Ravltalizo o/R o
ProÍissional nível superior (eng.
civil) h 62,79

28.82
%

80,89 0,205882 r 544
4'7,58

tõ
r 6.65

(desenhista p ro.jc t is ta)
Prqfiss jonal dc nivcl módio

h 3 1,40
28,82

o/o 40,45 0,20455 r4553
23,(A

% 8,27

ProÍissional de nivel te{nico (têc.
em cdificaçâo)

h I1,40 28,82
%

40,45 0,22t33?&268 2,s,58
8,95

Matcrial (composição) cJ 40,00
28,82

%
5l ,51 0.0217357553 3,20% I I 2

VALOR DO ITEM

Oiçamento e Mêírorial
ProÍissional nivel superiot
(arquitelo) Ir 62.79

28,82'% 80,89
47,58

n/o0,0359999653 1 I9

h 3 t,40 40.45
Prolissional de nivel rnédio
(desenhista proietista)

28,82
:%o 0,0357671830

70

2364
r,45

iProfissioaal de nivel técnico (téc.

iem edificaçâo)
31,40

28,82
o/o 40,45 0,0387025000

25,58
1,57

cJ 40.00
28,82

%
5t,53 0:003800652 r 3,200/o 0.20

VALORDO ITEM 6E

46,r0
%

0.ssh 62,'79
28,82

%
80,89 0,00ó8392487Profi ssional nivel sirperior

(arquiteto)
0,273 1,40 2s,82 | 40,4s 0,0067966263 22,9thProfissional de nível médkl

I

E
rVl u rns rm Alvrnriri Arriiro

$-,t tt @

^o 35,00

h

Matcrial (conrposição)

Pruieto Arquitetônico
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àr o!

lâ
o

(dcscnh ista projetista) /o %
Profissional dc nívcl lécnico (téc.

em edificação)
h 3l ,40

2 8.82
%

40,45 0.007354159 r
24 79

0,30

Matcrial (composição) 40,00
28,82

ilo
5t,53 0,00 r4438752 6,20% 0,07

V.ALORDO ITEM m
Profissional nivel superior (eng.

6, t9crYr

Pr orlcrctocto Estrutura I

w 80,89 0,076s283736 62,40
%m

h
Profissional de nivel médio
(dcscnhista pro.jctista) 40l1

28,82
%

40,45 0,05178205 il 2l,93 2,r8'
Profissioral de níw1 têcoico (rec.
em edificação)

h 31,40
28,82

o/o 40.45 0,01r r460t23 l?,70
o/o 1,26

Materiul (composição) cj 40.00
28,82

o/o 5 t,s3 0,005717'7457 2,97% 0,29

VALOR DO TTEM 9,92

Projeto PCA (Plâno de Co'lllqlSôlqulqllt)
Profissional nivel superior' (eng.
ambiental) h 62,79

28.82
80,89 0,006530790 r

42,26
0,53

Profissionel de nivel médio
(desenhista projoüsta) Il 40

28,82
%

40,45 0,0080470750
26,O4

%
0,33

Profissional de nivel técnico (téc.
enr odificação)

h 403l 28,82
/n

40,45 0,0087083938
28, l8

%
0,35

Matoial (composição) cJ 40 o0
28,82

%
5r,53 0,0008539047 3,52% 0,04

VALORDO ITEM 1,25

Reforrna./ Revitalização / Restaureçâo
Profissional nivel superior (eng

rcivil)
h 62,79

28,82
o/o 80,89

47,58
o/o 6.060,07494t to42

Profissioual dc nivcl médio
(desçnhista pro.ietisla) h 11,40

28.82
70

40,45 o,b74456729'l
23,64

o/o 3.0 t

h l3 40
28,82

%
40,45 0,0805669690

2s,58
o/o 3,26

Profissional de nirrcl técnico (tóc.

cnr cdifrcaçào)
28.82

%
3,20% 0.4tMotcrial (composição) 40.00 5l ,53 0,0079118149

12,14VALOR DO ITEM

orçamento c Mcmorial

80,89
47,58

o/o 1,57h 62,'19
28,82

%
0,0194r I 7460Profissional nivel supcrior (cng.

civil)
23,64

o/- 0,?8h 11 .40
28.82

40,45 0,0r 9286280rProÍissional de nível médio
(desenhisu lrÍojetista)

II

E
@m

\J t-+ ê-
w

h

h

cj
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0i

úÁ

ProÍissional dc nível técnico (tec
crn cdiÍicação)

h 3r,40
28,82

40,45 0,020868995 t
25,58

%
0,M

Matedal (cornposição) cj 40,00
28,82

%
5l,53 0.00204937 r 2 3,20% 0,1 r

VALORDO ITEM 3,30

Lc c0 Úo ÁÍico
ProÍissioual nível supcrior (cng
agrinensor)

h 62.79
28,82
,. o/o 80,89 0,0052353880

4S 82
%

0,42

Pmfissional dc hívcl mcdio
(deseúista projedsa) h 31,40

28,82
o/o 4íJ 45

22,63
%

0,19

h
PrnfissionaI de üvel técniço
(tóc.en agrimcnsura)

31..40
28,82

'10
40,45 0,005 r46296r

u,49
%

0,2r

Material (composição) CJ 4Ô.00
28.82

%
5t,53 ô,ou5o4'174t 3.06%

VALOR DO ITEM

lmplantâsio de marcos geodêsicos

Profissional nivcl supcrior (eng
ag'imensor)

h 62,79
28,82

o/o 80,89
49,82

%
57 AS

ProÍissíonal de nivel médio
(dcscnhista projctisa) h 31,40

28,82
40,45 o,6512152937

22,63
%

26.34

h 403t
28,82

%
40,4s

Profissional dc rrível lécnico
(tóc.crn aglirnensrrra)

24,49
o/n 28.5 r

cl 40,00
28,82

ao
5 1,53 J 56Matcrial (composição) 0,069 t 243596 3,06%

I ló,40VALORDOITEM

Scrviços de e€roler'ântamcntd corn rcsolução mínima dc 8 cm

h 62,19
?8,82

%
80,89

12,854r'-t'7295
4

49,82
%

1.039,74
Profissional níreI supedor (eng

agrimcnsor)
28.82

%
40,45

1t$7599929s
9

22,6i
%

472.2931 .40
Profissional dc nívcl médio
(descnhista projotista)

5l l.l r31.,4t)
28,82

;40,45
'12,61s67M70
,9 24,49

o/o

1,06% 63.86,5r,53 1,239368886840,00
l

28,82
' 

'/o

Pmfissiorral dc nívcl tccnico

Mstcrial (composição)

(!éc .em agnrnensura)'

2.087,00VÀLORDO ]TI]M ,i'

Geração de ortoíotos
49,82

%
209.2480,89 2,5868975870h 62,79

28.82Profissional nivc I supcúor (cng

t

22,63 95,052,34974590534031 28,82 40,45hProfissional de nível rnédio

§tlviço Topográfico/ Grolrcfr,.r'r ncia nre nlo/ C.rrtografiai r\íirpeameutu/..\erofulogrlmetria/
i\llirDelrin / Planirnelr'ilri Plân irrltimrt riâ / l{eÊulâri?âçâo fundiária)

h,l\\ A/ B #

i(l

0,00475s438r 
I

0.01

I 0,E5

0-?169401884 i,I

0,?047398384 
I

T

,h

cj,
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Rrló TuDiTrtqulhÊ N- .tBo - €t6ia.ê MêtoMont.i Clâro6 - MG, - eÊP: 3s)401-O71
CNPJ: 21.5O5.692/0O01-oa

L,,lé/!-.?
Af/

1

^a

(desenhista pmjctistâ) % 70

Profissional dc nivcl técrrico
(téc.em agrinrensura)

h I3 40
28,82

o/o 40,45 2.5428'15'1057
24,49

Y.t
102,86

Materíal (cornposiçâo) cJ 40 00
28,82

5 r,53 0.249417',l923 ).06% r2.85

VALOR DO ITEM 420,00

Geraçõo Modeto Dieital: MDT {r'ou .llíDS com no 'mlnl o 4 pts/mrm
Profissional nível superJor (cng
aEinrensor) h 62:19

28,82
Ó/o 30,89

I r,105181784
2

49.82
%

898.2:

. Protissional de njvel medio
i (desenhisa projetista) h 3 r.40 28,92

§/; 40,45
10,087123493

J
22,6i

%
408.02

i Prolissioral de nivel tócnico
(téc,enr agrirrensura)

h 3 1,40
? 8,8?

40,45
i0.9r6202t 36

o
24,49

%
44!,55

Material (composiçào) cj 40,00 e/,
28,82

5l ,53 I;070714951l 3,06% 55, r7

L803.00

Ehborâçâo de ba6e cârtográíica vêÍoriâl ns es§:)lâ l:1.000 através de rêstituiçâo plânlmétricr
e estruturâção da malha territorial

Pmfissional »ível superior (cng
agrinrensor)

h 62,79
28,82

o/o 80,89
r 53,98 r 99922

6t
49 82

o/o

r2.455p
0

Profissional dc nivel módio
(desenhista pmjetista) h 3t.40

28.82
%

40.45
139.86s82769

42
22.63

%
5,657,50

Profissional de rrivel técnico
(tóc.crn agrinrcmura)

h 3r,40
28,82

%
40,45

l5 I ,36 t64914
8s

6.122,50
24,49

o,/

Matcrial (cornposição) cJ
28,82

%
5t,53 765,0ô

r4,846297 r58
I 3,06%

VALOR DO ITEM 25.000"0
0

L.avantrmcnto técníco multifuraliÍário com cíeito bedestrrl e rtúâlizrsÃo dâ bâsc de dsdos
ráficos terÉtoriris

h 62 79
28.82

o/o 80,89
'I 53,98 r99922

6t
..49,82

o/o

12.455,0
.0

PmÍissional nivel supeíor (eng
agrime[sor)

' 40,45 5.657,50
rProfissional de úvel nrédio
i{dcsenlrista projelista)

ll: 31 .40
28,82.

%
139,86582769

42
22,63

%

h 31,40
28,82

%
l5l,36 t649 r4

85

24,49
Vo

6.t22,50Profissiolal de nivel técnico
(téc. ern. agriniensura)

51,,53
I4.846297t 58
, '8 3,06% 765.0040,0q

28,82

_%
Matcrial (composição)

25.000,0
0

IVALOR DO ITEM

Regularização Fundiária

0,007699 r 000
49,&2

0,62h 62,'t9
28,82

o/ 80,89Profissional nivel superior (eug

agrimersor)

\J ü,*f' ê @

VAIORDO ITEM

I

40,00 
|

40,45

c.l
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Rua 1-uplnlqulna . N' 49O - €lalrÍo Mr,lo

Mónlê§ Clêrôa - MG - CEP: 394C}1-O71
CNPJ: 2-1.óô5.6ê210001-OB

.",-lq,f
V

|r A

Pmfissional dc nívcl médio
(descnhista projetista) h 31 ,40

28,82
%

40,4s 0,0069932914
22,63

%
0.28

Profissional dc nivel tôcnico
((ec.em agdmensurâ)

h I I ,.+0
28,82

%
40,45 o.00?5680825

24,49
%

3.06% 0,04Marcrial (composrção) cJ 40,00
28,82

%
5 t,53 o,0007427149

VALORDO ITEM I 25

Proiêlo de Dctrlhaúctito

h 62,79
2E,82

?/o

Profissiorul nircl supcrior (crrg

iagrinrensor)
8p,89 4,0024021192

49,82
%

0,l9

lProfissional dc nivel médio
| (desenhista projetista) 3 1,40

28,82
t/" 40,45 0,0021819069

22,63
o/o 0,09

Profissiona I de nível tecnico (téc.
crn edificaçào)

h 3I,40
28,E2

ao-
40,45 0,0621612417

u,49
. o/o 0,t0

l,]I 0.0r40.00
28,82

5 t,53 0,0002316022 1.06%

VÂLORDOITEM 0J9

l\'lemorial Doscritivo
47,5E

o/o 0, t9Profissional nivcl supcrior' (cng
agti rnensor)

h 62,79
28.82

%
80,89 0,0023529389

h 3 r,40
28,82

/o
40,4s 0,0023377309

23,(t4
0 09Profissional de nível rnédio

(desenlrista pr ojelista)

I t,40
28.82

o/n 40,45 o,oa2s29s'ts2
25,58

%
0, l0Profis.sional de nível têcnico (tcc.

ern ediÍicaÇâo)
h

3,20% 0.01cl 0040
28,S2

%
5 r,53 0,00024840s6Material (cornposiçâo)

0,40VALOR DO ITEM

Projclo dc llunrinrçio

62.X9
28j82

9/o
80,89 0,0925746455

62,40
n/o 7,4qPrcfissional nírel súpêrior (eng

cletricisla) ,, '
40ls 0,0650589328

71,93
o/o

)47h 31.40 , 28,82
'. , .o/,

Profissional dc ffvol médiô
(dcscnhistaprojctistá). :

I 2,70
%

t,52403l 28,82
''lo 40,45 0,0376766277I de nivel tconico 'Profissiona

(elefiotécnirxr)

0,0069166279 2,97% 0,36cJ 40 00 : ?8.82-1" ,5r,53Material (composiçào)

12,00VALORDO ITEM

Projeto Rede Distribuiçóo
62,4062,79 28.82 80,89 0,035409801 9hProÍisional nivc'l supcrior (cng.

II
llunrinuçiu PÍrblica e lluntinrçÃo Esterna

A/ h-tt ê
@

{

CIM,AM

0,3 r

h

Materia[ (composição)

h

h

| .z,se
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NEt RA oa su aENq

Rus _fupinlquih6 . Nô 49O - Bêl.ro M€lê
Montes ClEro€ - M<3 - CÉP: 3S4Oí-O71

CNPJ: 2't ,S(i-6Ê2/OOOr -Oa

B

cletricista) o/
l,o /o

Profissional de rrivcl rnedio
(dcsenh ista proj etista)

h 3r,40
28,82

40,45 0.0248850418
21,93

o/o l ,01

ProÍissional de oivcl técnico
(eletsorécnico) h 3t,40

28,82
%

40,45 0,0t441l3l0t t2.70
0,58

Matcrial (composição) 40,00cl
28,82

5t,53 0,0026456 r02 2,97% l 40

VALOII DO ITEM 4,59

Proieto Lumanotácnico
PÍofissional nivcl supcrior (cng.
elctricista)

h 62.79
28.82

o/n 80,89 0,00023 r4366
62,40

%
0.02

ProfissioDâl dc nirrcl médio
(desenhista projetista)

h 31.40
28,82

%
40,45 0,000 t626473

2t,93
o/o 0,0r

P;ofrssional de íívcl técnico
(clctrotccdco) h 3 t 40

28,82
%

40.45 0.0000941 91 6
12.70

0 00

Maleria I (cornposição) cj
29,E2

%
51,53 0,00001729t 6 2.97D/o 0.00

VALORDO ITEM 0,03

Projeto de Subestâção
Profissional nivel supcrior (cng.
e letric ista)

h 62,19
28,82

%
80,89 0,0606363928

62,40
%

4 90

PruÍissional de nír,el rnédio
(dcscnhista projetista)

h 3 t,40
29,82

%
40,4_\ 0,()42ó I 36010

2t,93
o/o I 'Í2

h' 3 t.40
28,82

40,45 0.0246?8r9r2
t2,70

o/o 1.00
Poíissiorul dc rrível técuico
(elerotecnico)

0,0045303912 2.97% 0,2)Material (comÍrosiçâo) c) 40,00
28,82

%
5l,53

7,86VALOR DO ]TEM

dc Dctr lhflncíto
49,82

%62,19
'' 28'82

i.% l,'8Ô;Ít9 0,0 r23185s99 00Pmfissional nír.el superior (eng.

eletricista)
h

22,63
p/oi i 0,4sh 3l,40 28;82

%
40,45 i0'p1l,l!e2662

Profissional dc nívcl rnédio
(doseúlsta projetista)

i,,$M0.0I2i0893J9.: 
..jj-, .!..

'2+"q9'
h 31,40

82
70

:Í.
40 45Pótissionat dc nivel téonico

(eletotécnico)

0,001 r877038 3,06% '0,06cJ 40,00
28,82

%
§ I {?Matcrial (composiSol

2,00VAI-ORDO ITEM

Projeto PCÀ (Plano de Controle AurbientaD

0,006530790 r
42,26

%
0,53

28.82
%

s0 8Sh 62,79
Profi ssional nível superior' (eng.

arnbicntal)

IIT I

§, h-,[\ @

i§
/§í.:

4{.ool
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NÊ râÂ ô,.\ s\roÉNe
RUA Tupinlqlrlna . Nâ .1SO - E ílr7o fi/lôlo

M0nt€s clâÍoB - MG - CÉP. 39401471
CNPJ: 21.5O5.692/Oool -oa

^f

^o

Profissional de nivel nrédio
(dcsenhista projctista) h I3 40

28,82
40,45 0,0080470750

26,04
%

0.33

Plolissional de nívsl técnico (téc.

etn edificação)
h 3 1,40

28,82
%

40 45 0,0087083938
28,1 8

%
0,35

Material (composiçâo) cJ 40,00
28,82

Yo
3,52%5l .53 0,0008539047 0,04

VALORDO ITEM rrs
A§BUILT

Profissiona I nír,el superior (eug.
clcu icisr.e)

62,79
28,82

80,Í19 0,0424',705471
47,58

%
443

Profissional dc nÍvcl tnódio
( desenhístâ pÍoie tistâ)

h 3 I 40
28,82

ó/o 40,45 0,042 r96043 r
23,64

%
1.71

Prufissional rle nível técrico (tec.
cnr cdificaçâo)

h 403l 40,45 0.0456s8831 7
2S.58

o/o r .8s

Í\4aterial (composição) ç) 40,00

28,82

28,82
%

0,23

VÂLORDO TTEM

3,200/o5l ,5.1 0.0M4837?58

Orçamcnto e Memoriâl

62,19
28,82

%
0,0125882232

47,58
I 02

Profissional nírrcl superior' (eng.

elctÍicisla)
80,89

Profissional de nivel médio
(dcsenhista çrrojctista)

h 3 t.40
28,82

40.45 0,0 125068604
23,(A

%
0,51

25,58
0,55

Profissional dc nivel técnico
(clctrotécnico)

h I 401
78,82

o/,r
40,45 0,0r 3533227l

40,00
28,82

o/o 0,0013289,962 3,20% o,o7Material (composição) cJ 5 t,53

2,14VALOR DO ITEM

Pavimcntíi o

%
62,40

2,40
Profissional nivcl superior (cng.

civil)
19h 62

28,82
ol'o 80,89 0,0297010321

2t,93
%

0,84 .3il0 28,82
%

40,45 0,0208730743
Profissional de rrivel nréõio
(dcscnhista projctjsta)

28,82
o/o 4§.4s .0,0r20879181

12,'10
o/o 0,49h 403lPmfissional de nível técnico (téc.

cnl edifioaçao)

cJ. 
.

40,00'
28

%

ç?
51,53 0,0022190848 2,97% 0,t.1Material (r:ornprrsiçâo)

3,85VALOR DO ]TEM

r,l0

Pro eto RÊcÊ

h 62.'t9 80,89 0,ot60462719

en to
62,40

/o
28.82

%
Profissionel nível superior (ertg.

civil

I'ar imcnt:rç:io

U h,.\N ê @

l

h

h

tu_

h

I
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Rrrô TuolnldulnÊ . No 49O - Bala.ê Mêlo

Mcnrer C,Eroe - MG - CÊP: 3e4O1-O7l
CNPJ. 2 t - 505.692/000í -Oe

i- ra 'r-15 ;l
c:

'l

^o

2t,93
Y.

0.4ó40,45 0,0rr27688r7h 3 t.40
28,82

o/u
Profissional de rÍvcl nredio
(dcscnhista projeústa)

12,70
o/o 0,2640,45 0,0065306 t55h 3 t,40

28,82
o/,

Proíissional dc nivel tócnico (tóc.

ern ediÍicaçãô)

2,9'l% 0 065 1.53 0,001 r988822tJ 40,00
28,82

%Material (composição)

2,0EVALOITDO ITEM

Projetô dc o

0,290,0035906055
46,t0

o/oh 62,79
28.82

o/o 80,89Pmíissioual nívcl supcrior (cng.

túnsito)

0,1440,45 0,0015682288
22,91

o/o31,40
28,82

%
Iro Íissional dc nivcl médio
(desenhista pmjetista)

0,16
24,79

%
40,45 0,00386r03851.1 403l

28,82Pmfissional de nivel tecnico (téc.

em edificaçâo)

0 046,20%cJ 40.00
28.82
.,'% 5l ,53 0,9007580345I

I
Matelial (composição)

0 63VALOR DO ITEM

Proieto de Detalhamento
42,26

%
0,r928.82

o/ 80,89 0,002351 0844h 62,79Profissional nire I superior' (eng.

civil)

0,t240,45
26,04

o/o3 t,40
28,82

/o
ProÍissional de nivel médio
(desenhista projctista)

28,r8 0.t3'28,82
%

40,43 0,0031 35021 8h 31.40Profissional de nível técnico (tec.

cm edíJlcâção)

0,0003074057 3,52%40,00
28,82

o/u 51,53cJMaterial (cornposição)

VÀLOR DO ITEM 0,45

am
0,r980.89 0,00235 t 0844

Pro cto PCA
ProÍissiorral nivel supcrior (bng..

âno dc Controlc Àrn biqnta

62,79b
42.26

o/o
28.82

o/o

403t
28.82

o/o 40,45 0,0028969470
26.04

o/o 0.12hProfissional dc nivel módio
(deselhista pÍojcli§ta)

28,r8
%

0,13
28,82
. 9/o

40,4:5 0;003 i350218h 31,40
prollliionat dc nivet tóc»ico (tcc-

em edificaçâo)

5r,53 0.0003074057 j,52% 0,02sl 40;00
28,82,

%Material (composição)

0,45VALO.RDO.ITEM

ASBUILT

62,79
28.82

%
E0,39 0,0208235093

47,s8
o/o r,68

Profissional nivel supcrioÍ (eng.

civil)
h

23,64 0,84'Profissional de nivel médio h 3 1,40 28.82 40,45 0,02068891 86

§/

'h-\l\
q @

h
i

{,

0,0028969470h

0,02
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ÁrLl=a rvlr N€ r Êa §a srJDE,\.E
Rúâ TúÊiÊlqulnâ , Nô .1ÉrO - Elalrro Molo

M<,ôlês ClsíoÊ - MG - CEP: 3g4Oí-O71
CNPJ: 21.S5.692,í0ô(,1 -Oa

, ttny'§-|-

^t

^o

JdFctnr í!

$

ú
(desenhista pÍojetistd % %
Pmfissíonal dc nível léc,lico (téc.
cm ediÍioâcâo)

h 3r,«) 28,82
%

40,45 0,0223867402
25,58

/tl
0,9r

Matcrial (composição) cJ 40,00.
28,82

5 t,53 0,002 t984 ró4 3,20% 0,t I

VÁLOR DO ITEM 3,54

Ptoieto dc Accssibilid:rdc
Profissional nivel supcrior
(arquiteto) h 62,19

28,82
%

E0,89 0,01758821 83
47,58

. o/o 1,42

i PÍofissiooâl de nivel mêdio
(dcscnhista pro ictista)

1t
,l

3 40
28,82

%
40,45 o,0174745386

%
23,64

0,71

Proílssional de nivel lécnico (tec.

em ediÍicaçâo)
li í03l 28,82

o/ 40,45 0,0189085744
25,58

%
0,76

Material (composição) cJ 40,00
2S,82

o/o 5l ;53 0,00185í18545 3,20yo 0,10

VÂ]-OR DO ITEM 2,99

Orçamento e i\Ícmorirl
47,58

%
Profissional nivcl srrpcrior (eng.

civil)
h 62,'79

28.82
o/o 80,89 0,0047647013 0,39

Profissional de nivcl médio
(dcsenhista ploietistâ) h 31,40

28,82
40,4s 0,004733905 |

21,64
%

0 l9

25,58
%

0,21
ProÍissional dc nívcl tôcnico (téc.
em edificação)

h ] 40
28.82

o/n 40,45 0,00st223E97

cJ 0.0005030275 3,20% 0 03Matcrial (cornposição) 0040
28,82

ot 5 t.53

VALORDO ITEM 0,81

Pro cto Drcn
62,40

/o
1'7,78h 62,79

28,82
80 8I 0.2 r98647832Profissional nivel supcrior (eng.

civil)

6,25I3 40
28,82

n/n
40,45 0,l545r49653

21,93
%

Profissional de níveÍ médio
(descnhista rlroietista)

h

28,82
JO

4ü.45 0,0894819909
12,10

%
3,üh 3 t,40Profissional de nivcl tócniço (téc.

em edificação)

2,97% 0,85cJ 40 00 5r,53 0,0164269912
28,82

Matçrial (composição)

28,50VALO]( DO.ITEM

Projetu PCA ano dr Controle Ambient r)
$24

o/o 0,8 r62,79
2q.$2,
.% 80,89 0.01003 l 293óh

ProÍissiorul nivel supsrior (ong. .,

:anrbienul) 
.

0,an1603tt72 26,04 0,503 1,40 28,82 40.45
, Profissiôrral. de nivel médio

Drcnagcm Plur'ial

A, $tnri' B @

h
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{-hs.-
C

Él

it

1

^a

cha nt

o
0

(descnhistapmjctistif -
% %

Profissional de nivel tócirico (tóc.
enl ediÍicacão)

h 1 1,40
28.82

%
40,45 0,0 r 33760928

28,r 8
0,54

Matcrjal (composição) cJ 40,00
28,82

/o
51,53 0,0013r r5976 3,52yo 0,07

VALOR DO ITEM lr92

PÍô.iêto dc Dctâlhrmcnto
Profissional nivel super.ior (eng.
cir.il) h 62;t9

28,82
%

80,89 0,0444093129
42,26

%
1 59

ProÍissional dc nívcl médio
(desenh ista projetista) h 3r,40

28,82
40,45 0,054720r r0 t

26,04
2,21

Pmfissional dc nivcl lócnico (tec.
em cdificação)

h 3r,40
28,82

%
40,45 0,0s92170777

28, l8
%

2,40

Material (contposição) cJ 40,00
28,82

%
5 t,53 0,0058065518 3,s?yo o,30

VALORDO ITEM 8,50

ASBUILT
Profissional nivel superior (eng.
civíl) h 62,?9

28.82
80,89 0,t2741 t64t 8

47,58
o/o r0,3l

ProÍissional dc nivcl rnádio
(dcscnhista projctista) h 3t,40

28,82
40.45 0,,265381292

21,64
%

5 I 2

Profissional de nivêl técnico (léc.

cnr cdificação)
h 31,40 28,82

/o
40,45 0, t 36976495 t

25,58
e/o s,54

Matclial (composição) cJ 40,00
21t.82

o/o 5l ,53 0,01345 r3274 3,20% 0,69

VALOR DO TTEM 21,66

OrçamcntoÀ'lemorial
ProÍissional nlvel superior 1cng.
civil)

h 62,19
I

80.89
ld

28,82
0,0247058585

47,58
2,40

Proíissional dc nivel módio
(desenhista projetista) h 11,40

28,82
/o

40,45 0,0245461746
23,64

%
Profissional dc nivol tccnico (téc.

ern e<lificação)
h 3 r,40 28,82

40 45 0,0265605392
25,58

a/o t,o7

Metcrial (conrposição) cJ 40.00
28.82

o/o -5 t ,53 0,0026082906 3,20% 0.r3

VALOR DO ITEM m

Profisional nível superior (cng.
rânsito)

h 62,79
28,82

%
80,89 0,00-3780r314

62,40
oÁ 0,J l

403lProfissional dc nivel médio h 28,82 40,45 0,0026s6573 r 21,93 0,rl

II

E
Sinirlizal:iirr Horizontrrl c l/erÍicul

A, $".§ e @

0,99

Proicto dc §ioalizacão

[-[
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^,

-o

Folhr n?

(desenhista pÍojctista) % %

0,00r 5384ó23
t2,70

Vo
0,06Profissional dc nivel tócnico (téc.

ÇDr edilicaçio)
h I 403

28,82
o/n 40,45

2.97% 0,01Matcrial (composição) cJ 40,00
28,82

%
5l ,53 0,0042824290

0íeVALORDOITEM

Proleto dc Dctalhamcnto

0,06h 62,19
28,82

%
80,89 0,000?48 t 139

37,82
o/o

Profissional nívcl superior (cug.

tránsito)

0,04Profissional dc nível módio
(desenhisa projetista) h 31,40

28.82
. o/o 40,45 0,000895Í413

22,63
%

21,15
o/o 0 01h 3l,40

28,82
9/o

40,45 q000836599rProfissional de nivcl técnico (lec.
.em edificaçào)

18,40

%
cJ 40,00

18,92
%

5l .53 0,0005 7 r 3399

0,r6iVALOR DO ITBM

Projeto PCA no de Controle Ambiental)

0,05
28.82

80,89 0,0006719080
38,82

%
h 62,79

Profissional nível supenor (eng.

arnbiental)

0,030,000748ó37ó
2l 63

%h .11.40
28,82

%
40,45Profissional dc nivel mcdio

(desenhista projctista)
21,15

%
0,030,0007320242h 3 1,40

28,82
o/o 40,4-§

enr odificaçâo)
Profissional de nívcl técnico (téc.

I5 53 0.00cÉi999224
18,40

%
0,0340,00

28,82
o/ncJMatcrial (composição)

0,14VALOR DO ITEM

0.21h 80,89 0,0025868976

ÂSBUILT

62,?9Protissional nívcl superior {eng.
civil

49,82
%

28,82
%

0,t029,92
ô/o 40 45 0,0023497459

22,61
%h I1,40Profissional de nível médi<r

(desenhisra projetista)'

0,0025428157
24,49

o/o 0,.10
28,92

%
40,45l1 31,40ProÍissional dc rrirrel técnicô

{léc.em agrimcnsura)

3,06% 0,015 t.53 0,0002494t 7840,00
28,82

%
cjMatenaJ (conrposição)

047VALORDO ITEI\4

Orsamcnto c MamoÍiâl

0,0s
45,58

%,
62,',l9

28,82
o/o 80,89 0,000s635086hProfissional nível superior' (eng.

civil)

0,0005 r02661
ZÓ.Ô,

%
40,45h 3 t,40Profissional de nivel médio

(descnhísta pÍojÚista)

II

v ü-\* ? @

0,03Matoial (composÇão)

'o'V"l o,o2
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CIMAM

{

/t

Folhr 4c

Profissional de rúvcl tecnico (têc
€rn cdificação)

h 3 t,40
78.82

v, 40,45 0,0005582272
22,58

o/n 0,02.

Matetial (composição) 40 00
28.82

%
5 r.51 o,ooo2t?3576

I t,20
% .0,0 t

VALOR DO ITEM 0,10

daPro cto dc Ca
Profissional nivcl supcrior' (eng.

civil)
h 62,"19

28,82
%

80,89 0,0268r'.66472
62,40

%
2,17

Proíissional dc nivcl médio
(desenhista projclista)

h 3l ,40
28.82

%
40,45 0,0188670905

2 r,93
o/o 0,76

Protissional de nivcl tóonrco (tôc
em edificação)

3t,40 28.82
V6

40.45 0,0t09262220
12,70

o/o 0,44

Matcrial (cornposição) cJ 40,00
23,82

%
5 r,53 0,002005822 r 2,97% 0.r0

VALOR DO ITEM 3,4E

Projeto e Iletullianr ento
ProÍissional rÍvel superior (eng.
civil)

h
28,82

80,89 0,00t 9093768
49.82

%
0,r 562,79

ProÍissional de nívcl nrcdio
(desenhista proietistâ) h 3 1,40

28,E2
o/o 40,45 0,001?343363

22.63
70

0.07

PrnÍissio na I de nivel técnico (téc.

cm cdificaçâo)
h 3 I 40 28,82

40,45 0,00t 8?68844
24,49

%
0 08

3,061YoCJ 40,00
28,82

%
5i,53 0.000't840941 0.0rMatÉrial (conlposiçâo)

0,31VALOR DO ITEM

Projeto PCA (Plano de Controle Ambiental)
42,26

%
0,r3

ProÍissional niral snpeíor (eng.

aínbicrlal)
h 62,79

28,82
%

80,89 0,0016r96360

3 1,40
28,82

40,45 0,oot99s6146
26,04

%
0,08Profissional de nivcl médio

(desen hista projetista) h

40,45 0,00215968 r 7
28, r8

%
0,09h 3l ,40

28,82ProÍissional de nivcl técnico (tóc

ern ediÍicação)

cJ 40,00
28.82

o/o
5r,53 0,00021 17684 3,520/o 0.01Matcrial (conrposição)

0,31VALOR DO ITEM

A§BUIIT
49,82

o/o I,6762,79
28.82

/o
80,89 0,0206335879

22,61

%
4,76

28,82
40.45 0.0 r 87420209

,IU

h

h 3 r,40

Prufissioual nivel superior (cng

ProJissio na I de n.ivel rnédio
sivil

chsta(dcscnhisu

Culçadl t rn Pirsscio

V $,-§. ? @

-)

cj

h

1

I



íSi.l'úri"(2.
{'!* ,r*.*lt §L',

)'1;. tf

^D

a

coNsÔRctr) r,.lÍÉta/vruNrctPAl /1 t L't'lFlNar-rÍÂRro t Â
À,+EA AAI Í.Jrf I RA ()A slJr}EN Íj

Flu:r TupiniqulÍre . N' 4eO - Elãir.o Mel<,
Monleê Cla.oo - MG - ÇEP- 384()1-ô71
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c[A ,A.^ A

folhr no

o

Profissional dc nivel lôcnico
(lc,c.em agrirrrcnsura)

h 3 t,40
-28;82

%
40,45 0,02028246 r0

24.49
%

0.82

Material (composição) cj 40,00
28.82

/o
51,53 0,0019894038 3,o6t'Á o l0

VALOR DO ITEM 3,35

Orçamcnto c Mcrnorial
Profissional niwl superior (eng
civil) h 62,79

28,87
%

80,89 0,00370s8788
47,58

o/o 0,30

Profissiorul dc nívcl mcdio
ídcsenhista projctista)

h 31,40
28,82

%
40,45 0,003ó8 r 9262

2t,64
o/o I0 J

Ptofissional dc nivcl lócnico (téc.
enl edificaçào)

h 3r,40
28,82

o/n 40,45
2s,58

%
0.t6

Material (composigào) c.l 40,00
2.8,82

%
5t,53 0,00039 r 2436 3,20% 0,02

VALORDO TTEM 0,63

Profissional nivel superior (eng.
civil)

h 62 79
28,E2

%
80 8 9 0.00 r -188ó197

62,40
%

0,1 r

Prollssional de nivcl médio
(desenhista pmietistâ) h I 40

28,82
%

40.45 0,00097s8840
%

2t,93
0,04

ProÍissional de nivel técnico (iéc
em edificaÇâo)

h 3 1.40
28,82

40,45 0,000565 1494
12,70

o,oz

5t,53 0,0001037494 2,97% 0,0 rcJ 40.00
28,82

%
Material (composição)

0,t 8VALOR DO ITEM

Projeto PCA (Plaoo de Cqltrqle 4mUleatal)

62,79
?8,82

%
80,89 0,00024904r6

25,18
fo

0,02h
Profissiona I nível superior (eng.

iambisntal)

0,o21t,40
28,112

%
40,45 0,0004952350

25,04
%

h
'Profissional de nivel médio
(desenhista projeüsta)

25,,02

%
0,02h 31,40

2S.82
o/o 40,45Profissional de nivel técrrico (téc

cnr edificação)

0,0003844124
24.76

%
0.02c,l 40,00

28,82
%

5',51Matcrial (ronposiçào)

0,08VALORDOITEM ..lr

Orçqn1lqEtô c Mcmorial

62 '79 80.89 0,0004893302
39,58

%
0,04Profissional nivcl supcrior (cng.

civil)
h

29,82
%

23.64
%

0 02Ir I 403 40,45 o,400s844327Profissional de nivel rné{io
(descnhiso projetista)

Rccupcra ç Í Ahr rtu lo dc listrrdas \/icinais

A/ $,"|r 3 w

0,0039840809 
]

Proieto de Estmdas Vicinais

0,0004948395

28.82 
|

lol

I
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i!

$.

0.02
Profissional dc nivel técrrico (tôc.
em odificâção)

h 3 t,40
28,82

40,45 0.0005829494
23,58

%
r 3,20

%
0,0tcl 40 00

28,82
o/o st,53 o,ooo256t7t4Mate:ial (composição)

0rl0VALOR DO ITEM

a Comcto dê sist. Aba§t.
28,E2

%
80,89 0,0392670788

Profissional nlvel supcrior (cng.
sanilarisrs)

h 62,79
62,40

o/o 3.r 8

31,40
28,82

o/o 40,45 0,0275958107 o/o
21,9J l 2

:Prolissional de níwl módio
(desenh ista proietista)
Profrssional dc nívcl Gcnico (téc,

em edificeÇào)

h

h 3 1.40
28,82

%
40,45 0.01s98r 169ó

t 2.70
olo 0,65

0,0029338030 2,9'1% 0,t 5Materjal (cornposição) cJ 40,00
28,82

%
535l

5,09VALOR DO ITEM

Projeto de Rede Água

0,0195949666
62,40

1,58h 62,',?9
28.82

o/o s0,89
Profissional nivel superior (eng.

sanicarista)

/o
2t,93

0,5628,82
40,45 0,0137708074

Profissional de nível módio
(dcsenh ista projetis ta)

h 403l

40,45 0,0079748862
t2,70

%
432h 11 ,40

28,82Profissional de nivel tecnico (téc.

em cdiÍicação)
28,82

%
51 ,53 0.0014640 r 96 2 97% 0 08cJ 40 00Matcria I (composição)

2,54VALOR DO ITEM

Projct o de Caprâcão e AdütôÍâ

0,031?068161
ó2,40

%
2,5662,19 80,89h

28,82
o/

Profissional nivel superior (eng.

sanitarista)
21,93

%
0,0222826845 0,90h 3l,40 28,82

%
40,45Prolissional de nivel médio

(dcscnhista prgietista) i
n§?40,45 0,0r 290424s0

t2 70
%3l;40

28,82
o/,t

Profissional de uivel tecnico (tóc.

ern edilicaçào)

0,l20,0023689450 2,97%28,82
b/n 5t,53cJ 40,00.Material (conrposição)

dlrVALORDO ITEM

Proicto dc Estrutural

0,760,009362t 0s6
49,82

o/oh 62 9
28,82

%
R0,89Profissional rti\c t supcrior (cng.

civil)
22,63

%
0,3440.45 0,0085038423h 31,40

28.82
o/o(dcscnhista projc tistâ)

Proíissional de nivel nrédio

Sislcnm dc Al)âslcciulcnto de A u:l

V N.N B V
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D

a

tlA

F!fia nr

Profissional de vcl tócnico (têc
enr odificação)

h 3 1.40
28,82

40,45 0.0092027883
24,49

o/o 0.37

Material (composição) cJ 40,00
28,82

%
5 r,53 0,0009026549 3,06Vn 0.05

VALOR DO ITEM l,5z

''IPro. Elótrico
Profissional nlvel superio, (eng.

h 62,79
28,82

8(),89 0,0107232298
{'2,40

0,8?'
elctricista o/o

Profissiorral de nivcl mcdio
(dcsenhista pÍojctistâ)

h
t.

3 r.40
2.E.82

/o
40 45 0,0075359930

21,91
o/o 0,10

Profissional de nivcl tóonico
(elehotécnico)

h 31,40
28,82

%
40 45 0,0043641094

t2,70
'/o

0,r I

Matcdal (composição) 40.00
28,82

%
5 1,53 0,00080r r 76r 2.91vo 0,04

VALORDO ITEM 1,39

Projeto de Dclalhrmento
Profissional nível superior (cng.

sauitarista)
Ir 67 79

2&,82
80,89 0,00585 r 3l 60

49,82
0,47

Prolissional de nivel médio
(desenhista l)rojetista)

ir 3l,40
28.82

%
40.45 0,0053r49015

22,63
a/o 0,21

ProÍissional de túvel lécnico (téc.

cnr cdificação)
h 31,40

28,82
40,4s 0,00575t7427

24,49
%

0,23

MatÊrial (cotnposiÇão) cJ 40.00
28,82

o/n sl,53 0,0005641 593 3.06% 0,03

VALOR DO ITEM 0,95.

le Âmbien tâ t)

ProÍissíona I nivel superior (eng.

ambiental)
It 62,79

28.82
, 80,89 0,0047544152

4226
0,38

Profissional de nivel med'io
(dt'senhisa projctistâ)

h 3l,40
28,82

%
i +o,cs 0,0058582706

26,04 0,24

Prof»siorral dc nívcl lécnico (téc.

cm cdificaçào)

i
l

Material (contposíção) ,t

! h,j -31 40 ?E,sz
o/, 40,45 0;00633971 0?

28,t8
o/o 0.26

40,00
28,82

çri 51,53 0,oootrz16426 1,52% 0,03

VALOR DO NEM

ASBUILT
Profissional nívcl supcrior (eng.

§anitaristzl
h 62,79

28,82
o/o 80,89 0,0255293871

47,58
,/o

) 06

Profissional de nivel módio
desenhi.sta

h 3 I 40
28,82

%
40,45 0,0253643E05

23,64
%

r,03

Profissional de nível lécnico (téc h 3 1,40 ..28,82 40,45 0,0274458905 25,58 I j i

§ §\N @

cJ

cJ

' -l . 
--:-

o,gl

nroietista)
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CIM,A.AA

-t

-o

$,1
(o
b.I Oq

dc agrimcnsura)

Matcrial (composição) cJ 40,00
28,82

%
5r,53 0,0026952317 ],20% 0,r4

VALOR DO ITEM

0,65

4,34

Or amento e Menrorial.

80,89 0,00?9999923h 62,'19
Profissional niveJ superior (eng.
sâüitâristâ

47,58
o/o

28,82
o/o

0,32h 3l,40
2$,82

o/o 40,45 0,0079482 851
23,64

%
Profissional de nivel rnódio
(de'scnh ista p rojetis ta )

h
28,87

%
40,45

25,58
%

0,35
'Proíissional de nivel técnico (têc.

, enr cdificação)
0.0086005556

5 r,53 0,000844s893 3.20% 0,04Malerial (composição) cJ

I I,40

40.00
28,82

%

VALORDO ITEM ffi

oto §anatário Com IetoPro eto de §ist E

80,89
62.40

-/o 7,?4iProfissional nível nrperior (eng.

isanitarista)
h 762 9

28,82
o/o

2,54h 3 t,40
28.82

%
40,45 0;06289030r 7

2l,93
%

Profissional de nivel rnedio
(desenh ista ploletista)

t2,70
%3 

',40

28,82
o-/ 40,4s 0,036420'.740t ,.47Profissional dê nivel técnico (Éc.

cnl cd lcÀÇao)
h

2,9?olo 0,34
28.82

%
5 t,-§-1 0,0066860736

11,60

cJ 40,00Material (composição)

VALORDOITEM

.Projclo dê Rede Coletora de Esgoto

s,0462,79
28,82

o/o 80.89 0,0623335947
62,40

o/oh
ProfissionaI nivel superior (eng

sanitarisla)

t,'1728,82
o/o 40,45 0,043806348 r

2l ,93
%

h 11,40ProfissionaI de nivel médio
(descnhista projetista)

t2,10 r,033130
28,82

7õ
40,4i 0,0253689293h

Profis.sional de nivel técnico (téc.

ern edificação)

2,970/o 0,240,004657 r96rcJ 40 00
28.82

5r,53Material (conrposição)

8,08VALOR DO ITEM

62,79h t,8480,89 0,022?277431

Estrutural
Profissional nívcl superior (cng.

civil
49,92

%
28,82

o/o

0,0206//.1962
22,63

n/o 0,843I,40
2ÍJ.E2
, .q/o

40,45h
Profissional de nível médio
(dcscnhista pÍojctistâ)

24.49 0 900,0223409794403l 28,82 40!41Profissional dc nivcl_t99rt1!o (!9Ç,__

TE

\o
\§
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Folhe n!

Â

% %c<liÍic-a{âo) -

Matcrial (cornposição)

cm

cJ 40,00
21t,82

5r,53 0.002r9t3135 3,46% 0.1 I

VALORDO ITEM 3,69

Proieto Elétrico
ProÍissional nivel superior (eng.
clctricisla)

h 62,79
28,82

%
80,89 0,026075 r9 t8

62,41)
%

Profissional dc nivcl mêdio
(desenhiso pÍoielista) h 3t.40

28,82
an

40,45 0,0183249327
2t,93

%
o,74

Protissiona) de nivel técnico
(elctrotécnico) h I3 40

28.82
%

40,45 0,0 r06r 2250 r
t2.70

%
0,43

Matcrial (conposição) cJ 40,00 28,82
%

5r,53 0,0019481 835 2,97% 0 r0

VAI-OR DO ITEM 3,38

Proicto de DeÍslhrmcnto
I'rofissional nlvcl supcrior (cng.
sanitarista)

lr 62,'t9
28,82

o/o 80.89 0,0099780335
49.82

o/o 0,E l

3 t,40
28.82

/4
40,45 0,0090633056

72.6]
o/o

lProlissional de nivel rnedio'
(desenhiste pÍojetista)

h 0,3?
I

28,82
%

40,45 0,009808t349
24.49

0,40
PnrÍissional de nív,el técdco (téc.

em ediÍicaçâo)
hr.

0.0-5CJ
2E,82

%
5 1,53MatcÍial ( co mposição) 0. .O(tVo

t,62VALOR DO ITEM

.Proieto PC^ (Plrno de Controle Ámbiental)
28.82

%
§0,89 0,00825491 87

42,26
o/o 0,67h

Profissional níveI supcrior (eng
arnbiental)

h
28,E2 40,4s 0,0r 0171s028

26,M
%

0,41
Ptofis.siona I de nivel rnédro
(deselhista projctista)

28,82
%

40,45 0,0r 10074097
28,r8

%
0,45Profissional de nível técnico (tóc.

crn edi[icação)
h

40.0ô
28,82

%
5l ,53 0,00 t07933s5 3,52% 0,06cJMaterial (composrção)

I,58VALOR DO ITEM

,4.SBUILT

4,32
42.26

%
h 62.79

28,82
%

80,89 0,0534479864
'Profissional nive I superior {cng
. san irarista )

26,04
%

2 663.1.40
28,87

o/o 40,45 0,06585726t9h

0.07 t2694941
28,l8

%
2.88h llnoi ""t: 4A,45

Prolissíorrsl dc nivcl médio

Profissional dc uívcl lécrlió
hista.scn lstâ

eúsuÍotéc.em

§ U N+\ @

2,tt

-1 | ,401

40,00i

62,7el

3 t,401

3r.40|

I
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ânl

o

Material (composição) cJ 40,ú0
-28;82

%
5l ,51 0.0069883s58 j,52o/o U.JO

VALOR DO ITEM
L

Orçamento e Mernorial
Profissional nÍvel superior (eng.

sEnitarista)
h

28,82
/o

62,79 80,89 0,01747057 t4
47,58

%
I,41

Profissional de nivel médio
(desenhista proj€tista) h

28,82
o/o 40,45 0,0t 73s76521

23,64
%

0,70

ProÍlssioml dc nívcl técnico (têc.
cm ediÍlceção)

h
2S,82

o/o
40,45 0,018782095ó

25,58
0,76

Material (cornposiçâo) cJ 40,00
28,82

%
5l ,53 0,00 t 844434 I 3,24% 0,t0

VALOR DO ITEM 2;97 .

Pro eto dc Aterro
ProÍissional nivel superior (eng.

sanilaÍlsta)
62,79 80,89 0,0957376r?.6

62,40
o/o 7,74h

h 403l

28;82
o/o

28,82
6/o 40.45

Profissional de nivel médio
(descn hista pÍojctista) o.0612811196

21,93
%

2 72

Profissional de ní\,el técnico (tÉc.

on ediÍicaçâo)
h 3 r30 28,82

40,45 0,0389639125
12,70

%
1,58

2,97o/o 0,3?
28,82

%
§ I §1 0,007 | 529460

lzrll

mmcJMaterial (cornposição)

VALOR DO ITEI\4

.Proieto PCA {Pleno Íle Controle Ambientsl)

lr 62,'79
28,82

80,89 0,0084639040
42,26

%
0,68Plofissional nivcl supcrior (cng.

arnbientaJ)

h 3 r,40
/tt

28.82
40,45 0,0104290092

26,04
o//o

0,42ProÍissiona I de nivel médio
(dcscrhista p,ojel ista)

28, t8
o/o3 r,40

28,82
o/'t 40,45 0,0t 12860783 o,46ProÍissio rra ! de nivel técnico (tôc.

crn edificação)
h

cJ 40,00
28.82

n/^ 51,53 0,00ll066605 3,520/o 0,06Matcrial (composição)

1,62VALOR DO ITEM

Projcto ETA/RIMÂ
28,4?

o/nhl. 62 79
28,82

,Yo 80,89 0,0374196657
Profissional nivel superior (eng.

ambientrl)
28,82

o/o 80,89 0,0238?t l66l 18,13
%

I,93h 62,79
ProfissionaI nivcJ supcrior
(aÍquiteto)

28.82
alío

80,89 0;041 8699989
%

1r,80
),39ti 62:t9ProÍissional nível superior (cng.

ambiental)

Âtr'rro S:rrrit:irio (.onrplcto

@II

\
§/ h§

@

Lt'"-L-

3t,40 
|

3 t,40

3,03
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flft a n'

râ

40,45 0,05055r 9478
19,20

Y,
a 04h 3t,{0

82
,%

28,Protlssonal dc nivel mód ro

(dçsenhis(a projetista)

2,450/o
0.26

28.82
o/o

51,53 0.0050637§ l7

10,65

cJ 40,00

VÁLOR DO ITEM

Orçamcnto e Mcln orial

0,0085882270
47,58

o/o 0,69h 67.19
28,82

%
80,89Profissional nivel superior (eng

sr n ita risra)

3t,40
28,82

4{),45 0,0085327178
23,64

%
0,35Profissional de nivel médio

(desenhista projet ista)
h

403l 23.82
%

40 45 0.0092329493
25,58

%
0.37Profissional de rú\.el técnico (tcc

em ediÍicaçâo)

0,05c.J 40 00
28,82

s t,53 0,0009066915 3,20%

VAI,ORDO TTEM l146

Pro éto de Estrutüra Metálica

4,8762,79
28.82

n/o 80.89 0.0602377581
49,82

%
Profissional nível superioi,(êng.

: 22,63
3 r.40 .?8,82

' ; Yo.
40,45 0,05471s51.l8 1,2tPr ofissional de nivel médio

(deserhise proieüsta)
'28;82'

40,45 0,059212{'171
24,49

%
1 ,4031,40

Profis sional de nivet teunico (tec.

cm cdificação)

3,06% 0J040,00
28,82

o/i 5r,53 0.005ÍJ07E714

g,7EVAI,ORDO ITEM

3,090.038 r 875358
49,82

62,79
2§,82

%
80,89h

Prnfissiona I nível superior (eng.

civil / rlecânico)
20,6t

%
I 28

28,82
40,4s 0,031621 172eh 3 1,40

etistah staI Ío
Profissional de nivcl médio

27
20.49

%
29.82

40,45 0,01 r4065842h 4{)3rProf,ssional de nivel lócnito (tóc.

em edifica

0,560,0 r0901 2576 9,06%28.82
o/o 51,-§3cJ 40,00Material (composição)

VALORDO ITEM

3,92

am
B

'80,89 0,0484845859,%
42,26

%ç2,7?

2,420,059?4 r4849
2.6,44

%
2E,82

' ,.,%
40 453l ,40

ProÍissiorral nivcl srrpcrior (eng.

Profissio naI de nivel médio
isu

cir'il / meuánico

6i

F roieto de Estrutrrra Nlctállcr

I@

\
1

v
§N

@

Material (oomp06ição)

h

Matcdal (composição)

I

i

h

h

h

Matetial(composiçâd)' 'cj.

Proieto de Oetâlhamênto
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o

U

28,82
o/o 40,45 0,064651 r r 54

28,18
2 62

ProÍissional dc níve[ lôcn'co
(tec.ern a$inrensura)

h .31,40

0,33cJ 40,00
28.82

51,53 0.0063393883 3,52%Material (cornposição)

9,28VALOR DO ITEM

Orçanrcnto c Mcmorial

67,79
28,82

o/o 80,89 0,0087058740
47,58

%
0,70Profissional nível superior (eng.

civil / rneoânico)
h

L3,U
0,35h 40]l 28.82

40,45 0,008649óO44Prolissional dc nivcl môdio
(dcsenhisia projeúsla)

25,58
/o

0,38.h 3 1,40
28,82

%
40,45 0,0093s9428 |

Profissional de nivcl tócnico (téc.

em ediftcaçâo)

3,20% 0,0540,00
28,82

%
5r,53 0,0009191119Material (composição)

1,4EVALOR DO ITEM

Pro eto de EstIuturâl
49,82

o/o 599,3962,79
28,82

E0.89 7,41O2913236lPmfissio nal nive I superior (eng.

lcivil)
h

22,63
/o

212,2628,82
%

40,45 6,7309s90383h I r.40Profissional de nivel médio
(dcscn hista projctis(a)

24,19
o/o 294,6440 45 ?,2841835483h 3 t,40

28,82
nt

Protissional de nivel tácnico (téc.

crn cdificação)

36,823 06%40,00
28,8?

%
5 r,53 0.7 t44691430

1.203,11VALO,R DO ITEM

Proieto de Dêtâlhamênt0
28,82

o/o 80,89 0,526ó 184374
49,8?

h 62,79Profissional nível superior (eng.

civil)
20,63

%
t7,6428.82

%
40,45 a,$60661744h I t,40Profissional de nívcl médio

(desenhista projetista)

17,52
20,49

o/o403r
28,82

40,45 0,413 1069275hProÍissional de nível tócnico (téc.

em edi{icação)

9,060/" 7,755l ,53 0, r 50331 858440.00
28,82

%
cJMatcrial (composição)

8s,s0VALOR DO ITEM

Projeto PCÂ(Prono de Conbole Am biental)

31.74
42,26

%
29,92

%
80,8e 0,39236987t t62,79PLofissional nlvc l. sLrpeiiôr (eng-

ambicntal)

J 9.56
26,M

o/o31.40
2S,82

%
40,45h

Pro{issional dc nivel médio

, (rlesenhisq pr]ljetista)

Ponlc cnr (.oncrcto Arnrado

\N @

42,64

cj

Matcrial (cornposição) cl

h

0.483468267 r

\
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21,16
28,82

o/'.' 40,45 0,s232002982
28,r8

%h 3i,40Protissional dc nivel técnico (tcc.

err edificação)

z,(A0.05 r30?5928 3,52%40,00
28,82

o/o 51,53Material (composição)

75,10VALOR DO ITÉM

Profissional nivel superior (eng. 1t 11
clvr

o
h 80,89 0,883 528ss98

emento c Mcmorial

62.79
47,5828,82

o/'

23 64
%

35.51
28,82

V"
40,45 o,8't?81'7959(,h 403lProfissional de nivcl módío

(descnhi sta projctista)
25,58

o/o40,45 o,9498554740h 3r,40
28,82

o/n
Profissiorral de nivcl técrrico (léc,

er:r edificação)

3,20% 4,8r211,82
5t,53 0,09127744l4cJ 40,00Matcrial (composição)

rs0,20VÂLOR DO ITI]M

49,82
%

t45,',708tt,89 l,8013430 r972E.82
Pro eto listruturfll

h 62,79Profissional nivel superiot' (eng.

civil)

I66 8
22,63

%
28,82

/i
40,45 t,6362063987h 3 r,40Profissional de nivel médio

(descnhisia projetisla)

71.621,7706E9tr(A
24,49

4031
28,82Profissional de nivel Écnico (tec.

cnr cdiÍicaçâo)

8,9551,53 0,17]6'17922'lcJ 40,00
28,82

o/oMatcrial (cornposição)

VALORDO ITEM

de DetalhantentoPJa

I2,O449,82
%

80,89 0,148869?96962.79
28.82

h
Profissional nivel supenor (eng.

rcivil)

4,99
20,63

o/o0,t23271512140ll 28^82

%
40,A5hlProfissional dc nivcl médio

l (desenh ista projetista)
20.49

o/o 4,95(),122435022728,82
' o/o 40 45h 31.40Proflssional de nivel tccnico (réc.

erí edific

9,06% 2.195t,53 a,a424973718cJ 40.00
28.82

. o/oMaterial (composição)

24,17VALOR DO ITI]M

l r,99BO,B9 0, r48253E689

Pro eto PCA lono de Controle Ambiental

Profissional nír'el strperior (eng.
h

amtrienlal

49,82
o/o

28,82
o/o62,79

20,63
o/o 4,9'l0,12276t5534

28,82
%

40.4531,40h
(tlesenhista projetista
Profissional de nivet rnédio

Pontc €nr Estrutura do I\'lrdeira

V \-N @

cl

38.42

I

40,45h

3,0ó%l
I

29216
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nta

20,49
o/o 4,9!403l 28,82

o/, 40,45 0, r 2r 9284648
Profissional dc nivcl técnico (tóc.

cm cdiÍlsaçào)
lr

51,53 o,o4232t495.1 9,tJ6.Á ?,t8cJ 40,00
28,82

o/oMatcdal (cornposição)

24,47VALOR DO ITEM

c Ycnro âl
47,58

%
24.19Profissional nivel superior (eng.

civil)
h 62,79

28,82
o/t' 80,89 0,2991t?35S6

23,64
%

t2,o2h I3 4í)
28,82

%
40,45 0,297184$429Profissional de nivct médio

(desenhista projc t ista)
2_5.58

o/o 13,0'1h 3 r,40
28,82

%
40,45 0;3215722421Prolissional dc rúvcl t4c rrico (tec.

em edificação)

r,63cJ 40,00
28,82 sl 51 0;0315?89474 3,2tr/oMatcrial (oomposição)

VALORDO ITEM

eto Iistruturâl

50,85

P

80,89
49,82

7,97lr 62,79
28,82

%
0,0985484795Profissional nít,el superior (eng

civil)
22,63

%
3,62h 403r

28,82
%

40,45 0,0895r41297
Proírssional de nivel médio
(desenhista plojetista)

24,49
%

3,,92
28,82

%
40,45 0,0968714555h 3 1,40

Profissional de nivel técnico (téc-

cm cdificaçào)

3,06% 0,4928,82
o/o 5l,53 0.0095016302cJ 40,00Material (composiÇão)

16,00

Proieto dê Detllhtmento

80,89 o,0739 il3596 49,82
%

_í,9867,79
29,82

%icÀ'il)
rProfissional nivcl superior (eng.

20,63
o/a 2,48

28.82
%

40,45 0,061202270rh 31,40Pmlissio ual de nivel médio
(desenhista prcjetista)

2,46,,40,45 0,b607869372
20,49

%h 3r,40
28,82

em ediÍicaçâo)
Profissio na I de nírrl tecnico (téc.

0,0210992082 9,06% r,095l,5340.00
28.82

:,/nMaterial (composição)

12,00VALOR DO 1TEM

0,03633975 r I 49,82

%
2,94h 62,',l9

28,82
%

80,89Profissional nivcl supcnor (eng

an:b ienta I)
20,6)

%
t,2240,45 0,010091nól403l

. 28,82
%

Profissional dc nívcl medio
(desenhista projeti sta)

Proieto de Galerilt trrt Concrelo Arnrâdí)

\ N úw
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VALOR DO ITEM

h

cJ

Projeto PCA (PlCqo de Cotttrole Ambie
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C[ÀAAAA
Profissional dc nívcl técnico (tóc.
cnr cdificação)

h 3 r,40
28,82

40,45 0,0298869 r 08
20,49

%
l,2 t

M aterial (composição) cJ 40,00
28,82

%
§ r §1 0.01o373"1774 9,06v" 0,53

VALOR DO ITEM 5r90

Orçamento e Memorial
Profissionol nivel supenor (eng.
civil) h 62.19

28,82
o/o 80.89 0,0794116881

47,sE
Yo

6,42

Pmfissional dc nívcl rrrédio
: (desenhista projctista) h 3 r,40

28,82
40,45 0,0788984 r 85 o/n

23,64
3, t9

Proílssiooal dc úvel tccnico (tec.
em edificaçAo)

h 1r,40 28,82
%

40,45 0,0E5373 r 6r 8
25.58

o/o 3.45

Matcrial (cornposição) cJ 40,00
7&,82

%
5r,53 0,0033837913 3,20% 0,43

VALOR DO ITI]N,I 13,50

P eto Estrutürcl
Profissional nivel supcrior (eng.

civil)
h 62,19

28.82
%

80,89 0,44845717 45
49,82

,o
36.21

13 40
28,82ProÍissional de nível medio

(doscnh ista projeti sla)
h 40,4s 0,4|u.1345236()

22,63
%

r 6,48

ProÍissionaI de nivel lécnico (Éc.
cnr cdiÍicação)

h 3 1,40
28.82

lo
40,45 4,440825667A

24,49
t 7,83

Matcirsl (compo.sição) cJ 40 00
28,82

5r,53 0,0432383558 3,06% 2 23

VALORDO ITEM 72,81

Prrüeto dê Detálhamento
I\ofissional nivel srrperior 1eng.
civil)

h 62,79
28,82

o/o 80,89 0,0320898486
49,82

o/o
1 60

Pmfissional dc nível módio
(desenhista rrrojeti sta)

31,40
28.82

!/o 40,45 0,026s7198s6
20,63

o/o i,07

h 3 r.40
28,82

%
40,45

20.49
Yo

t,01ProÍiesional do nívcl tecnico (tcc.
em edificação)

Matcrial (composição) 00cJ 40.
28.82

o/o 5t,5i 0,009 t605729 e,06% 0.47

VAJ-OR DO ITEM 5,21 '

2,5780,89 0,03 172029 r 8

EtO PCA
Profissional nivcl superior (cng.

h
anrbiental

ano de Controle Ambien
49,82

%
28,82

%
62,79

40,45
20,61

o/o r,06h 31 ,40
23,82

0,0262659742ProÍissional dc nivel médit;
(desenhista projetis t{r)

Projeto dc Buciro'l'ubular ctrr íioncreÍo

s§ \N @

n.*tlJ- j

h

0,0263916619
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Profissional de nivcl técnicô (tóc.

ern cdificagâo)
h 3 t,40

28,82
%

40,45 0,0260877272
20,49

o/t 1,06

Matcrial lcornposiçâo) cj 40,00
28,82

o/- 51,53 0,0090550769 9,06YÍ 0,4'7

VALORDO ITEM 5,15

47,58
h 4,6280,89 a,o*115920r§a,)

ento c Mclriorial
2E,82Profissionai ní r.cl superior (eng.

civiI
Profissional dc rívcl módio
(<icscnhistaprojctista) 

:

h 3r,40 ?8,82
o/o 40.,45 0,0567484r S0

23,64
%

2.30

ProÍjssional dc rúvcl lecnico (tec.
ern edificaçào)

h 3r,40
70

28,82
40 45 0,06t405437 r

25.5E
%

2,48

I

Matefial (cornpos içâo) cl 40,00
28;82

5t,53 0,0060301t.95 3,20% 0,lJ

Profi ssional nível supcrior'

VALORDOITEM

WDh
28,82

%
80,89 1,0804608922

49,82
%

9,71

87.39

I
Profissional de nível médio
(desenh ista projc tis ta)

h 3 r,40
28,82

%
40,45 0.9814105398

22,63
39,70

Profissional de nivel técnico
(técnico cm sondaAcnr)

3 t.40h
28,82

%
40,45 1.0620744197

24,49
%

42.96

Matcrial (cornposição) cJ 40,00
28,82

n/ 5 r,53 0,t441734979 3,06% s,37

, Profissional nír,el superior (eng.

VALOR DO ITEM

62;79sanitarista
h

28,82
, ii"/o

0,0001231856 m

17542

@80,89

Profissional dc nivel mêdio
(dosenhista projetistz) h 403I

28,82 r

44,45 0,0001 1 t 8927
22,63

%
0,o0

24.49
%

0 00
ProÍissional dc tívct tccnico (téb:
crn odificação)

h 3J,46
28,82

. 40,45 0,00012 r0891

cJ- 40,00
28,82

,% 5t,53 0,0000t 18770 3'O6Yo 0,00
, 
Matcrial (compos.ição)

VALOR DO ITEM or02

h 62,7r)
28,82

%
80,89 o,6386t17522

89,06
o/t' 5 r.65Profissional nivel superior (eng

0,J23 t408166
r 0.94

%
ó,3540.00

28.82
%

5l ,53
I

l
cJ

@

I nvrstigâçórs gcotô(niclrs - sondâgcnr, rprofuntl idadc)

@

Ishrdos bí(l]'olôgicos ffir

ts Al \N @

[iscrlir;rçÍo I Cerenci:rnrcrrlo

Fiscalizaçâo / Gorenciamento pala Edificações

Malcrial (composição)
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CNPJ: 2í .5O5.€92lOOol -oa

^i

o

Fctra rr

A

58.00VAL,O,R DO ITEM

Fiscalizoçio / GerenclÍmenÍo para Obras de Infra Estruturâ Urbana
89.06

%
3,2162,79

28,82
%

iJo,89 0,0396379708
Profissional nivel superior (eng.

civil)

0.39c.l 40.00
28,82

5r,53 0,n076432231
t0.94

Matcrial (conposição)

3,60VALOR DO ITEM

Orçamento e Mrmorial
59.32

4,55ProÍissional nire I superior (eng

civil)
h 62,79

28,82
%

80,89 0,056250026 r

0,0658737269
34,74

%
7.,66

Prolissional dc nível lécnico (téc

êrlr edificaçào)
h 403l 28,82

%
40,45

0,46cl 40 00
28,82

%
st,53 0,0088417559 5,940/oMaterial (composição)

VALOR DO ITEM

P to Estruturâl

3,520,04350751l9
48,34

o/oh 62,79
28,82Profissional nível supcrior (eng.

civil)

40,45 o.0395230792
2t,96

ó0h 3 t,40
28,82Profissional de nivel médio'

(desenhista projetista)
23,76

%
t,73h 3l,40 28,82

/B
40,45 0,0427626'158Profissional de rr.ívcl lécnico (1éc.

ern edificaçâo)

0,4328.82
5t,53 0,008392 t75l 5,94%cJ 40,00Material (composição)

7,28VÂLOR DO ITEM

Ensaios e tcstcs Íccnológicos

0,04154177 19
62,11

%
3,36h

28,y)
o/o 80,8eProfissiona I níve I superior

kúlogo)
18,25

ol 0 9940,45 0,02440884283l,40
28,82

ô/o
Profissional de nivcl mcdio
(deserrhista projetistâ)

0 8040;45 0,0196608214
14,70

o/o
28,82

:/o

0,274,94%28,82
Ito

s 1,53 0,00s l 8657820040

Pn:fissional de nivcl téonico

têcnico ent sondagern)

Malenal (composiçào)

(

5,41VALOR DO ITEM

eto de Detalhenrento

I 6280,8e
48,34

%h 62 9
29,82

%
Profissionâl níral superior (eng

civil
2t,96 0,740,01 8r 87 ] 3 l2h 1t ,40 28.82 4í),45ProÍissional de nivcl rncdio

B t/ N§ @

h

7,67 .

Projelo Fundação i Con!cnção

80,8e 
l

62,7sl.

h

h 3r.4ol

rj

0,020020,6270 |
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CNPJ: 21 , 505,692/0()0 I -Og

,f -l+l*
f*

^D

^a

Ira n?

ú

o/o(dcsenhista projetista)

40,45 0,0 r 96778797
23,76

%
0,80Profissional dc nivel tccnico (téc.

enr ediÍicação)
h I_1 40

28,82
%

0,2040,00
28,82

5l ,53 0,0038617839 5,94%Matcrial (cornposição) cJ

3,35VALOR DO ITEM

ÀsBUILT

3,61h 62,i9
28,82
. o/o 80,89 0.0446132527

62,t1
%

Profi ssional ni ral supcrior
(geólogo)

18.25
o/o 1,06h 403l

28,82
%

40 45 0,t262115632Profissiooal de nivel médio
(desenhista pmjctista)

3 I 40
28,82

%
40,45 0,02 I I 14486s

14,70
o/o o,85Profissional do nível lécnico

(técnico em sondagem)

1;) 40,00
28,82

'%. 5l ,53 0,0055700590 4,94% 0,29MateÍial (colÍrposição) :

í,81VALORDOMEM

Orçamento e Memorlal

0,0363359440
48,34

%
2,94h 67,19

28,82
o/o 80 89

ProÍissionaI nivcl supcrior (cng.
civil)

2t,96
%

t,343l ,40
28,82

%
40,45 0,0330082859Profissiona I de nivel médio

(dcscnhista pÍojet ista)
h

23,76
%

I 4413 4A
28,82

40,45h
Profissional de rrívcl técnico (tóc.

ern edificação)

5r,53

0,0157t3883I

0.0070083496 5,94% 0,3640,00
28,8?

Material (composição) cJ

ó,08VALOR DO ITEM

4,-s6h 62.79
28,82

o/o 80.89 0,0563692432
5E,51

%
ProÍissional nivel superior
(arquiteto)

35,28
%

2,75h 31,40
28,82

%
40,45 0,0679M3098Profissiorul de nivcl módio

(desenhista,irojetista)

6,19% 0,48
28.82

%
51,53 0,009358038340,00Material (composição)

7,79VALOR DO ÍTEM

ASBUILT
58,53

%
., 5280,89 0,0435613407h 62,79

2818?

%
Profissiona'l nivcl supclior
(arquiteto)

0,0525063857
3s,28

%
40 45h 3 r.40

23,82
:r, %

Protissioual de nivel rnéd.io.

(dcscnh iso ltpjeti st4)
6,19õ/o 0,3751 ,53 0,00 723t'7575cJ 40,00 2S,82rylo§r§Ed --. --(Matcrial co

IT
Projeto Nlrrbiliririo

\U \§
@

ri

l

Proieto It{obiliário / Espaço

cJ

2.12
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Moírrâe Ólâôs -,VlG - CFP. sç,4ut-O7í

GNPJ 21 . tio5.69?/Oo(}',t -Oa

I Descri@o dos pro{issionais e materj.ais utilizado na confecção do serviço 110), de acordo com a

tipologia da edificação ('). alterando poÍ atribuição c complexidade'
2 unidade de medida
1 valor Uniuirio cle cacla iterl (r) de'acordo corn a "TABELA DE CÁLCUL0S Dos SALÁRIoS
NOMINi\ls POR CATEGORIA PROFISSIONAL", constanto no presentc Projeto Básico

a Bonificaçào e Despesas tndireras - extraída da coMPoslÇÃo ANALÍTICA DO BDI (Acôdão

262212013 - TCU-Pletrário), constante no presente Projcto Básico,

5 Valor Unirário agÍegado conr o BDl.
6 Este coeficiente que determina o percenhtal de incidência (7) do pmfissionâl/material (r) no^

desempcnfio {e suas atiür,iuJes para desltivolvimento do seliço (líi). 1a rcferida edifroação (e),

rliferenciando por qualificação e gratr cle complexi<Iltle da tipologra-

7 Percentual de iocidência do profissional/matcrial neccssário no desempenho da atividades para

desenvolvimento do scn'iço (lt, na referida edificação (e).

s Valor auÍbrido do pÍoduto do Valor com BDI (a) pelo coeficiente de incidência (s), o qual

rspÍesenta o percentual <le incidência (e) sobre o VALOR DO ITEM.

' Descrição clos serviços a serem tegisbados em cada TIPOLOGIA DE EDIFICAÇÀO.
r0 TIPoLoGta DE EDIFICAÇÀ0, diferenciaria por grau de complexidade do projeto a ser

desenvolvido.

Rod Rochr Ribeiro
Engcnhcircr Civil

CREA: 221.910D-MG

v
\

a,FSrr

v;

6,02

ento ê Memoriâl
Profissional nível superior (eng.

civil)
h 62,79

28,82
%

80,89 0,0403521I l0
60,22

%
3,26

Profissionai de nivel médio
(deselrhisa elista

h I1.40
28,82

§/o 40,15
33,84

%
I,8J

Material (conrposiçãcr ) cl 40.00
28,82

%
5.94% 0,32

VALOR DO ITEM 5,47,

CIAAAAA
I

VALORDOITEM

0,M53436731|

sl,53 o,oo624s02os 
l

\.N
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Ftr.râ Tuplniquiírtt . Nn 4Elo _ Eldl.ro Mêlo

M<,nles Clsroê - MG ' cEP: 3Et4o1-O71

ANEXO I-If (Projcto Básico)
ÀíODELO PARA TROPO§TA DE PREÇO,S

CNPJ: 21 5O5 ô"""*IVf 
ODELO

/'íi,.. -

SNr',.. -

I i' 'rlí51
t.rt.,,,_!_zL

ç. "ô §,7
(co}ípo§rÇÃô br cusros unrrÁÍÚos)

§ERVIÇOS REMUNERADOS POR T,I'§IDADE DE MEDIDÂ / PROFISSIONAI,/HORA /
COEFICIENTE

,.

-a

úA

INCTDÊNCIA

.t. o/

a

1'ALOR
TOTAI,

VAL
OR
UNI
T.

{BDI

§

VAL
OR

coM
BDI

á coeficienle

,

UN
ID

'DESCRTÇÂo

toP eto A uitetônicô
Profi ssior:al nivcl supcrjor
(arquiteto)

h

irProíissiona I de nivel médio
I (dcscnhisu pÍoictista)

h
'Profissiotul de nívcl Écnico (tcc.
on cdificaçâo)

cjMarcdal (cornposição)

V.ÀLOR DO ITÊM

Projeto Elétrico

h
Proíissional nível srrperior (eng.

e Ictr ic ista)

h
ProÍissional de nível médio
(desenh ista proietista)

hProfissional de nível técnico
(eleúotôcuico)

clMaterjal (conrposição)

VALOR DO ITEM

, Prpjctp Ifidráulico

!

Profissional nivel superior (engr

sanitarisu)

IIProfissional de nivel môdio
(dcsenhista pmjetista)

Protissional de niveI tÊcuicó (tec.

cJrMaterial (conlpqslção)

9 CONSTRUÇÃO ClvlL BASICA í Galpão / QuâdÍa I'oliesporli!'a / PÍótlio Ádministrutivo
UnidadqEsc<rlar / Cinúsio dr: Esportcs 1

I

II

\Y @

.h

É;

\§
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CNPJ: 21.5ô5.(}92/()0()1-Oa

^o

a

Jlf
!r

VALOR DO,ITEM

Projeto de Drenagem pNra Constrúção Clvil

h
ProÍissional nírcl supcrior (eng.

civil / mecânico)
Profissional de nivel rnédio
(dcsenhista proiedsa) h

h
Profissional de nivel tecnico (téc.
enr edificação)

c.JMaterial (composição)

VALOR DO ITEM

eto Es tu ral

h
Pro[ssional nivcl supcrior (cng.

cir.il / rnccâr:ico

h
Pmfissional de nivel médio
(dcscnhista pro jelista)

h.'Profissional de nívcl técnico {têc.
on ediíicaçào)

qlMatcrial (conrposiçâo)

VALOR DO ITEM

Projeto Preyençâq e Combate de Incêndio

h
ProÍissional nívcl supcnor (cng.

scguÍ.do trabalho)
Profissional dc nívcl módio
(dasenhista projetista) h

h
Profissional de nível tecnico (tec.

em cdiíicaçâo)
MateriaJ (cornposição) cJ

VALORDO ITEM

Proj eto de §PDÁ

!,Profissional nívcl supcrior lcng.
ieletricista) i

h
| (rlcsenhista projctista)
iProlissional do nível lródio

fProfissional de nír,'et técnicô {têc,

rsm cdificaÇão)

Materia I ão)

VALORDO ITEM

Projeto de Ar Condici<lnado

h
Profissional nivel superior' (eng.

I mecârico) \v \N #

,l

hl
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Ruã Tupinlqulnc , NF 4d!(} - Elóarro lúêlô
Morrlss clâíos - MG - cEP: 3O4Ol-O71

CNPJ: 21.5O5.692/00Or-OA

Profrssional dc nivcl nrédio
(descnhista plolctista)

ll

Pmfissional de nivel técnico
(clctrotécnico)

h

Mâterial (composição) cl

VALÔR DO ITEM

P

h

etb de
Profis.síonal nive) srperior íeng.
mecânico

h
Protissional de nivcl nredio
(desenhista pÍo-ietisia )

hl:.

cJ

Profissional de nívcl técnico
( elefrotecnico)

Matcrial (composição)

VALORDO ITEM

Pro cto dc §onori

h
Profissional nivcl supcrior {cng.
eleúícisla)

hProfissional de nívcl médio
(desenhísta DÍoietista)

hProfissionâl de nivel técnico
(clctrotécnico)

cJMaterial (conrposição)

VALORDO TTEM

rca

h

Pro elo de Redr
Prolissional oivcl supcriot {cng.
eletricista

hPtofissional de uivel mêdiô
(dcscnhísta projetista-1

Profissional dc nívcl técnico (téc.

rern edificaçeo)
cl

h

Marrial (composição)

VÂLOR DO ITEM

elo de DetrlharnêntoPro

hProÍissiona I niral supcrior (cng

ctv

h
dcscuhista etisla

Pmfissional de rÍvel médro

hFmfrssional dc nível lécnico (tÔc.

errr edificaçáo)

r-rI I
II

III

B V
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I
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Rua TuoinÍqulôô No 4gO - Boi.l.o Mêlo
Montes Ctrrío6 - MG - CE,P: 39401-(}71

CNPJr 21.505.692/0O01 -Oa

CIAAA
ah. n!

^
ú

flo

Matcrial (composiçâo) cJ

foofissional nivel supcrior (cng.
ambienlal)

VALOR DO ITEM

de Cbntrolo ÀmbientaPro eto PCA

lProfissionat de nível médio
i 
(dcscnhista pmjetisu) h

htProfissjonal de nivel técnico (téc.

al (co mposiçâo)
ficação)

cJ

VALOÀ,DO Í?ÉM

ÀSBUILT
Profi ssional nivel superior'
(arquiteto) h

Profissional dc nivel médio
(dcseúisla proietisla) h

lr
Profissional dc nivel lécnico (téc.
em edificação)
Material (composição) cj

VALO,R DO ITEM

h

Pr{) cto dc Actsslbllidsde
Profissional nívcl supcdor

iteto
Profissíonal de nivel médio
(deserhista projetista) b

ltlProÍissional de nivel tecnico (tec.

lcm cdiÍicacào)
cj.ttlrírterial icomposição)

VALORDO MEM

Reforma / Revilalizuç[o / Restauração

h
Profissional nível superior (eng

civiJ)
Profissional de nivel nrédio
(descnhista projr tista)

hProfissional de nivel tecnico (téc.

ern edificação)
§lMaterial (composigão)

VALOR DO ITEM
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supc óÍProfissional ;ívõl {eng,
civil) h'
!Proíissional de nível nrédio

i (dcsen}ism projetisua) h

lProfissional de nivel técnico (tec.

iem edificaçâo)
b

I Matcrial {composição) cl\t

Prôjeto : Arquitetônico
Protissional nívcl supcrior
(.arquiteto) I

iProfissional dc nivel médio
: (dcsenhisra pmjctista) h

Profiisional de rdvel têcnicq (rÊc.

crn edificaçâo)
h

lMatcraal (cornposiçâo) cJ,

VALOR DOITEM

Projeto Elétrico
Profissional nír,el superior (eng.

ileuicista)
n

Profr*sional de nivel médio
(descnh ista proictjsta)

h

Profissional dc r vel técnico
(elcúotecnico) h

Material (composição) cJ

VALOR DO ITEM

to Hidráuüio
iProÍissiona t nivcl sLrpcrior.(crrg. . irsanita'ista) 

{
iProÍissiona I de nivel módio:
(desarhista proietistà)

h
prãfiiiional dê nível tecnicô (teô;

lenr edifioaçâo) .l ' '

lMatcrial (composição) cj

VALORDOIT.EM

Proiclo dc Drenagcm para Construção Civi!

h
Profissioual nivel superior (eng.

civili
Profrssional de nível rnédio h

C()NS'|'RU(]A() Cl\;ll, IiSPliClIAl..lZÂDA ( llospírnl / llnidade lispeciatizrda de Saride /
Lubotulórios / Patrimônio llislirricu )
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o

I

rnt o

(dcscnhista projetista)

ern editicação)
Profissional dç rúvcl tcctrico (tóc.

h

Matclial (cornposição) cJ

VALORDO ITEM

P Estrutural
ProÍissional nívol superior (eng.
civi.l / mccânico) lt

Profissional dc nivcl módio
(desenhistâ prcjctista) h

Profissional de nivel tecnico (tec.
ern cdificuçào)

h

Mâtefiâl kôÍrposição) cJ

VALOR DO ITEM

Projcto PÍcvcnçâo o Combatc de lncôndio
Proíissional »ivcl superior (cng.
segur.do trabalho)

lr

Profissional de nivel rnédio
(desenhista projeti sta)

h

Profissional dc nivcl tóçnico (tóc.
crn edificação)

h

Material (conrposição) cJ

VALOR DO ITEM

eúo de SPIIA
Prrrfssiona l. nirel supclior (eng,

clctricista)
h

Prolissiona I de nível médio
(dcscúiso prcjcrisu) i h

Profissional de nivel técnico
(clctrotecuico) h

Material (coniposição) cl

VALOR DO ITEM

PÍo.iêto de Ar Condicionado
Profissional nivel superior (eng.

rnecânico)
1:

h
Profissiona I de nívcl médio
(desenhista projeti sta)

lr
Profissional de rúvel tócnico
(eletotecnico)
Material (composição) cJ

III
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II Ir
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VÀLOR DO ]TEM
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o

Pro cto de Inste de Gases
Profissional nívcl supcrior (eng
mccánico) h

Profissional dc nível módio
( desenhista projetista) h

Pnrfissions I de nivel técnico
(eletrotecnico; tr

N4aleÍial ( ) qI

VALOR DO IIEM

Pro de Sonoriz,a ao
Profissional .nivcl superior (eng,
eletricista) h

Profissional de nivel rnédio
(desenhista pmic tista)

h

Prplissional dc nível técriico
(eletrotécnico) h

MateriaI (composiqão) cJ

VALOR DO ITEM

Pro eÍo de Rede
ProÍisio nal nÍvcl supcriodc.ng.
clctricista) h

ProÍissional de rúvel mâio 
- '

(desenhista prcjetista) h

ProÍissional dc nívcl técnico
elshotécnico )

Ir

i M rteria I (cornposição) ql

VALOR DO TTEM

Profissional nívcl superior (eng.

civil) h

ProÍissional de nível rnédio
(desenhista projetista) h

Profissional de nivel técnico (téc.

ern cdrficação)
h

Matcrial (composiçâo) cJ

VALOR DO ITEM

Profissiona I de nivel medio h
1

§ §, 
\.§

@

I

Projeto de Detalhamento

I

Proieto PCÀ (PIrno de Conlro!€ Ambientâl)
Pmfissi<rna I nivcl superior (eng.

ambierul)
h

I
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C

Tolha nl

A

(dôscr:hisa pmjctista )
'ProÍiscionâl 

dc nivcl tócnico (rêc.
lenr edificaçâo) h

llvíaterial (cornpos ição) cl

VALOR.DO ITEM

ASBUILT
Profissional nível superior

Grquitcto)
h

desenhista projetista)
Profissional de nívcl mádio

h

crn edificâção)
ProÍissional de niwl técnico (téc.

h

Material (conposição) cJ

VALOR DO ITEM

Proieto dc Acessjbilidede

teto)
ProÍissional lrível superior

h

h
Profissional de nivel médio
(d-e.qgdr istq1 roje tista)
Profissíoml de nivel lócnico (rec
enr cdificação)

h

Material (composição) cJ

VÂLOR DO ITEM

Reforma / Rflltallzâção / R€stao ração
ProÍissional nivel superior' (eng.

cir,il) h

Profissional de nível médio
(desenh ista projctista) h

ProÍissiorul de nivcl técnico (téc.

ern ediÍicaçâo)
h

Material (composição) cJ

VALOR DO ITEM

ento c Mernorial

ffitto*' 
nível suPerior (eng'

h

;Pnofissional de nivel rnédío

; (desarhista prcjetisÍa) h

PmfissioDâl de nivel íécnico (téc,

em edificaçâo.;
h

I Material (cornposição) cJ

VALOR DO NEM
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fúà. it

ultetônlcoPro to
ProÍissional uivcl supcrior'
(arquiÍeto) h

Profissional de nívcl medio
(desenhista projstists )

h

Profissional dc nívcl tócnico (tôc
em edilicaçâo)

h

Materiel (composição) cJ

VÁL.OR DO II.EM

Projeto Elétrico
Profissional nível superior (eng
clericista)

h

Profissional dc nivcl médio
(desenhjsta pçpietista) h

Profissional de nivel técnico
(eletrotêcnico)

h

Maíerial (cornposiçâo) cJ

Profissional nívcl superior (cng.
sanltarista
Profissional de nivel módio

r (desenhista projetisra)
h

h
ProÍissional de nível técnico (téc
cm edilicaçâo)

Malerial (composição) cJ

VALORDO ITEM

de Acessibilidadc

h
ProfissionaÍ nivcl superior
(arquiteto)

h
Profissional de nível mêdio
(descnhisu projctis ta)

hPmfissional de nivel técnico (tcc.

cm cdificação)
c,Material (composiçào)

VALOR DO ITEM

de Detalharnento
h

I't irçí. / Par.iues / illonuurrntos / Ci.nr itér'ius'/1,:risagisni o 1C:rnteiros e Passcios)

II
I I

IrI
II

I

\
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VALORDO ITEM

' Proieto Hidráulico '

h

I

I

?rofissional nivel superior I

I
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3oqtoh. n|

o

(arguitctoJ

Profissional de nivel médio
(desenhista projetisa) h

Protissional de nível técnico (téc.
enr edificaçào)

h

Material (oomposição) c.l 
.

VALORDO rTEM

ftoj4to PCA (Plsno dc Corarnlc Amhlcntal)
ProÍissiorral nivcl supcrior (cng.
arnbiental) h

Profissional dc nível rnedio
(desqnh isla projctista) il

)cm cdi
Profissional de nível tecnico (téc.

h

c.lão)

VALOR DO ITEM

ASBUILT
iPmfissional rúvcl supcrior
. (aíquiteto) h

Profissional de nivel medio
(dcscnhista projetista)

h

Profissional dc rúvcl técnico (tóc.

crn edificaçâo)
h

Material (cornposiçâo) cJ

V^LOR DO ITEM

Reformâ / Revitalizâçôo / R€§tauração

h
Profissional nivel superior (eng.

civi.l)
ProÍissioual dc nível médio
(desenhista pro_jetista)

h

Profissional dc rrivel têcnico (tóc
cnr edificação)

h

cJMatcrial (conrposição)

VALOR DO TTEM

orçrmento e Mcmorial

hProfi ssional nível superior
(arqu iteto)

h
Pmfissional dc niwl môdio

I (desenhista prcjetista)
hLProfissional dc nivel técrúco (téc.

IIrr I
IIrII
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I
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I
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A

Fôfre

crn cdificâçâo)

Material (composição) ,cJ

VALOR DO ]'TEM

uitctônacoPro clo A
Profissional nivel superioÍ
(arquiteto) h

Profissional dc nívcl mcdio
(desent ista pmjetis ta)

h

ProÍissional de nivel técnico (téc.
em edificação)

h

Material (composição) cJ

VALOR DO ITEM

Projeto Estrutural (Concrcto)
Profi.rsional nível superior (cng.
civil) h

Profissional <lc nível môdio
(desenhisu projetista) h

Profissiortal de nivel têcnico 1téc.
cnr edificaçio)

h

; Matcrial (composição) cl

vALORDO ITEM

Projeto PCA (llano de Controle Ambiental)
PmÍissional nÍvel superior (eng.

ambicrtal)
h

ProÍissional dc nivcl médio
(dcscrhista proiclish) h

ProÍissional de nível técnico (téc.
cm edificaçâo)

Material (composição) CJ

VALOR DO ITEM

/ RcsÍgrrrRoforma / Rei,ita
Profissional nivel supeoor (eng.

h
civil

hProÍissional de nivcl médio

I 
(descnhista brqietista)

i1,
h

Profissional de rrivol têcnieo (téc.

ern edificBçâo)
clMaterial (conrposição)

VALORDO ]TEM
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o

, n._â03_

A

í,

,nrnto ê Mcmorlll
Profissiona I nivcl supcrior'(eng.
civil) h

Profissional dc nivcl médio
(desenhista projetista) h

ProÍissional de nivel técníco (Éc.
em cdiÍicação) Ir

IUatqrial (conrposição) c.,

VALOR DO ITEM

Lêvântâmênto tico
Profissional nívcl supcrior (eng

sol'a

,]
h

h

Profissional de dvcl têcnico
mensuÍatéc.em

h

Matcria) (com ão)

Im âDta o dc marcos codésicm
Profissional nír,cl superior (cng

)ensor
h

desenhísta el,sta
Profissional de nível médio

h

Profissiona I de nivel técnico
têc-em ura

h

sição)Material

VALOR DO ITEM

§ervi de aerol to mínimr de 8 cmnmÊ côm

h
Profissiona I nivel superior (eng

a nlet)sol

desenhista tistâ
Prolissiona L rle nivel mérlio

h

hProfissional de nível técnico
léç.cm a Ía

Ger o de ortofutos

Serviço l opogr'át-ço/ Gcorlcfr,t'tn(iatrênto/ Càrtogrliiu/ I\4 ipca nrt'n to,/ AcÍoÍottrgrrrn ctrit/
r\llinretrit / Pl;rnirrr elriar' Plx ni:lltarnetri:t / lltr:ula rizrtcio f unrliár.ie)

II
I

\§§
@

Profissional de nivel medio
(desenhista proietista)

cj

VALOR DO ITEM

cl

clMaterial (composiçiio)

VALOR DO ITEM
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-o

Profissional nível supcrior (cng
agrimensor) h

(desenhista ;:rojeti§ta)

Profissional dc nívcl médio
h

Profissional de :rivcl Íecnico
(téc.em agpimensura)

h

clMatcrial (conrposição)

VALOR DO ITEM

Gerâçio Modelo Digital: IrI DT e/ou hlDS com no mlnimo 4 pt§/m1
iDroÍissio.nal nlvcl. supcrior (eng
'agrimensor) h

(desenh i.sta pmjetisra)
Profissiona I de nivcl módio

h

lcc.enl lÍtcnSura
Profissiona I de nír,el técnico

h

Materia I (cornposição) cJ

VAIORDOITÊM

ElaboraçÍo dc bâsc cârtográíica vctorial na cscâla t:.1.000 âtrâyés dc rcstltuiçiio ptonimêtrice
e €struhtr!ção da malha territorial

Profissional nivel superior (e»g
agÍinleosor)

h

Profissional de nivel rnédio
(descnhista projctis ta)

h

Profissíonal de nivel tecnico
(tóc.em aglimensura)

h

Material (composição) cJ

VALOR DO ITEM

Lotlntantetlto tócnico mthlfinrllÍário com eÍclto cadasfrrl c atualização da brsc dc dados
áÍlcos territoriais

. Profissionat nivcl superior (eng.

iagrimensor) :
h

Profissional de nivel medio

I (dcscúista pro-ictista)
h

ProÍissional dc rúvel tecnico
' (léc. enr agrinrcnsura)

Il

Matcrial (conrposição) cl

VALOR DO MEM

Regulârizrção Fundiária

h
Profissional nível superior (eng

agrimensor)

r
rI

\§r \§ @

I

I

rII

f -I- l
L

i r--



trs.t,liL 
"CIMAAA

cÔN9ÓRCtô tNTta-tl,úUN tCtpat- MLlL.t tl:tNALtTÁt? toÁÍ{É.Â rúrÀ.É t í<a oa stJr)ÊN€
Fauô TupinrqutÍlÊ , N- 4€tO - Boirr§l M€tô

M(,ôtÉla (:târoa - MG - CEp: 3C4O1-O71
CNPJr 21.sô5-6É2/0001 -oa

a

a
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Profissional dc rrível médio
(descnhista projetista) h

ProÍissionaI dc nivcl técnico
(têc. ern agrínrensura)

h

Material (cornposição) cJ

Proicto dc Dclalhamcnlo
Profissioual nivcl supcrior (eng.
agrimcnsor) h

h
Profissional dc nivcl nrédio
(desenhista projetista)
Profissional de nivel técnico (têc.
em edificação)

h

i MatcÍisl (composição) cJ

IVALOR DO ITEM
I

Mcnrorial Dcscritivo
Profissional nivel supcrior (eng
agrimensor)

h

Proíssional de nivel médio
(dcscnhisu projetista) h

Pmfissional dc nivcl técnico (tec.

crn ediÍicaçâo)
h

Matcria! (cornposição) cJ

V.ALORDO ITEM

Projeto de lluminaçâo

hlProfissiorul nÍr,e I supcrior (cng.
lclstricista)

h
Profissioua I de nivet mádio

| (dcscnhista pÍo.ielisut)

hProÍissional dc »lvcl técnico
(cletrotécníco)

cJ. Matc.rial (composição)

VALOR DO ITEM

Proieto Rede DI§tribuiçôo
Profissional nivel superior (cng

eletÍicista)

h
Prol'issional dc nivel rncdio
(desenhista pr ojetista)

rI

I luininlsâo Prihlicrl r' llunlinà :ão.Flrttirnl

IIII
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VALOR DO ITEM

I

h
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o

o

lJ31Folt. o.

Profisional de nivel técnico
(etctrotócnico) h

Matcriâl (composição) cJ

VALORDO TTEM

Prôjelo LünrinõtécniLo

cletricista
ProÍissionrI nlvel superior (eng

h

h
, Profissional dc dvcl módio
(deser:hLsta projetista)
Protissior:al de rüwl tócnico
(eletotécnico). :

h

Material (composição) cJ

VALORDO ITEM

Proieto de Subesta çao
Profissional nivcl supcrior (eng.
eletricista)

h

Profissional dc rúvel medio
(desenhista pÍojetista)

h

Profissionâl de nivel tecnico
(cletryt&nico) h

Material (co»rposição) cJ

VALORDO ITEM

Pro jéto de Detdhrtnrnto
i Prolissioml nír,el superior (eng.

elctricisla)
h

iPruÍissíonal dc nivel rncdio
(dcscnhista projctista) h

lProÍissiongl dc nivel técnico
l(clcootecnico)

h

Matcrial í composição) ci li

VALOR DO ITEM

Proiêto PCA (Plauo dc Corrtrolc 
^!L!ientâl)

Jr
Profrssiona I nível superior (eng.

aurbiental)

h
Profissional de nivel médio
(dcsenhista pm.ietista)

h
Profissional de nivel tccnico (tóc.

em edificaçâo)
LJMnterial (cornposiçào)

VALOR DO ÍTEM
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PmÍisional nivcl supcrior (cng.
ambieutal)

h

Profissional de nÍvel médio
(desenhista proietista) h

ProÍissional de nivcl tôcnico (téc-

eu edificaçIo)
h

Material (composição) cJ

VALOR DO ITEM

Pro EIA/RIJ\{,7

h
Profissíonal nível superior (eng.

anrbicntal
Proíissional nível superioq
'(arqúeto) h

Profissional nivcl supcrior (cng.

ambiental)
h

Profissioiral de rivcl médio
(desenhisE pÍojelista)'

lcjM irteria I (contposição)

IIII

\§\
&

I

Alcrro SlnilÍrio Conrpltlo

hl

i

.h

I
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civii / mccârrico)

sÍa)

ProÍissional dc nivcl rnédio
h

ProÍissional de nível lócnico (téc.

em edrÍicaçâo)
h

Material ição) CJ

VALOR DO ITEM

de EstruturalPro
Profissioual nivcl supcrior 1eng,
rcivil) h

,Profissional dr nível médio
(dc_s«r hisra projctisa)

h
iProfissional dc nivcl tccníco (téc.
,crn cdificaçào)
Matcrial lcomposição) cJ

VALOR DO ]TEM

Proieto de Detalhâmento
Profissional nível superior (eng.
civil) h

h(dcscnhista projct is ta)
ProÍissional de nívcl médio

Profissional de nivçl técnico (tec.
em edificaçào)

h

Material (cornposição) c'J

VALOR DO JTEM

l{qiqt_o PCA {Pl!4o dc Controlc Ambientel)
Pro{issioual nivcI supcrior (cng.

ânlbientsl)
h

Profissiorul de nivel rnédio
,(dêsenhistâ projetish) h

'Prolissional de nivcl tócrÍco (tcc.
lem edificaçào)

h

tt
t Material lcootposição)

VALÔR DO ITEM

Orçamento e Memorial

h
ProÍissional »ivcl supcrior (er:g

civil)

h
Profissiolal dc nivcl rnédio
(desenhista pÍojetislâ)

hProfissional de nível lécnico (téc.

II

r
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I

J'..)nt.l cnt Cuntrtlo Arnr:rdo
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I

h

I

I



& a§§
(opólsoduo:) |egalel I,i!'r .

(oEóEcgrpâ rue
'r9t) g]luâa; lâ^,u oP lBuptssgord

(es$âtord Brslquãsap)
brpgur 1cr'm cp lsuorss!]ord l

ht![I oo üo'IvÀ

q r8uc) :ouadns 1an1u luuolsigor4
lt,\1,

b (opá1sotÍtuoc) [Euâ]€]\l

U
(ogáerryrpe ura

c?, oruc?t Io^ltt rp IEuorssgo.rd

rÍ
(lgsqâlbl(I etsrr{úrsâp)

oÍP?tü [â^ Ju âp IeuorssuoJd

u
([Btuatqrue

'Euâ) Jourdns Ic^]u lBrÍorssl,oJd
(lEtu4qurv olo.rguoJ áp ouqd y34 olepr4

Í^üüu oquolv^
f. (oE5rsodruoc) lRpqrnt

;:j 
q (oPiSrcgtPr uo

:lr1) o:rruc3r larrnr ep lsuols§!]oJd

q
(etS[áp:<I u»1 quasap-)

olp?ru [3Àtu cp leuor§suord
I

r{
8ua) roÍ:cdns [a^!u lEuolssgoJd

oluãuIeqlqaq-potáfoid-

,,{ÍÍr oo uoatv^
b (ogôrsoduroc) 

I eq.r1e4a1

(oPáExlJrpâ nlâ
'J?l) orluâ?l làÀIr oP Íeuorssllcrd

t{
(qs golb.nt elsrquesep)

o(p?u, [rÀJu ap leuo§§uord

q
'âua.1 .roucdns la^,u lBuors"sgiord

[!Àr,

lurnlnJl§?

fiüarr oc toTyÂ

ord

[r (o95r sodúoc) 1e1ro1ul,r1

(ogóecgrpr urc

rIr
rI

Ejlrp0[u tp ürnfn.rls3 urr rluod

II IIII

o-

e_

ao- looo/269'ços' !z :rcN3
L,a.O'LOI/AE :d3C - 9t,1 - aoJtl3 9êtuot lolaw êJrlag - ôê' -N . eulnb!u!õ?.l] cnu

.âN3cltts vct \rt tãNrw v:}trv
<)I UYl.l_rYNIdLt-rrtVV -lV.,t,INnt rit3J.NI <)tparç,SN():,

\,,

trr..
7<ry",

sv

l0?

Y

Nit.Lr oq uoTY^

:

, rl'

g

'lau0ulOlfi â otqsllÍB$.lQ. .

q

I

I^/V!^/[f



/«sit
/.s

{Ii -.
\.à

iôlP4

\.,u5L".
I2QL:CIMAM

c()trrSÔr.c rÔ r N1'Ê Ê rvlu it rc | Í"aL rvtrJ LÍ r t: I .{ at-t TÁ|t IA..E^' 
^^t 

NEt í{a oasut>ENE
Íluâ Tuplâlqul'ta . No zlGO - Êtatr.o Meto

Monr9e Claíoa - MG - CEP- 3O4O1-O'71CNPJ: 2í.5O5.692roo01 -OA

D

^o

U

Projeto Estrutu rrl
Profissional nivcl supcrior (eng.
cívil)

Ir

Profissional dc nivcl rnédio
(desenhista pÍoietjstâ) h

Profrssional de nivel lécnico 1téc.
em cdificação)

h

Malerial (composição) c.l

VALOR DO TTEM

Projelo de Dctôlhâmento
Profissional nível superior (eng.
rcívil) h

ProÍissional de nivcl rnêdio
(desenhisu proictisia) h

hiProfissional dc ni'.ael tóorúco (tec.

em ediÍica,;Ío)
Materio I (cornposição) cJ

VALOR DO ITEM

Proiêto PCA (Plano de Controle Ambientrl)
ProÍissioual nívcl supcrior (cng.
anrbiental)

h

ProÍissiona I de nívcl módio
(desen h ista projctistâ)
ProÍis§onal dc nivcl lêcnico (téc.

ern edificação)
h

cJMaterial (conrposiçào)

VALOI( DO ITEM

Orçâmento e Memorill

h
Profissional rivcl supcrior (cng

hlProíissional dc nivel médjo

i (de.c€nhistâ projetis tâ)

h
rPrcfissionaI de nivel técnico (tec.

.enr e.dificação)
cjMaterial (composição)

VALOR DO ITEM

Estruturâl

h
Profissional nivcl superior (eng.

civil)

Prtrjeto de Galeria cnr Concrrto 
^r:tnrdo

rI

Pioieto dc.Buciio l'ubulal erri Concrelo

rI I

§§\
@

h
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a

tistâh rs(â

Profissional de rrivcl médio
h

PmÍissional de nivcl rócnico (Éc.
e1n

h

Material (composição) cJ

VALOR DO ITEM

Proicto dc Detrlhemcnto
Profissiornl nlvcl supcrior (eng.
cir.il h

Pmfissional de vel médió
(descnhisu projctista) h

.Profissional dc nivel rôcnico (toc.
em edificoção) h

Matedâl (conlposiÇão) cJ

VALORDO ITEM

Proieto PCA (Plano de Controle Ambi0nta r)
Profissional rrivel supcrior (cng.
ambiental) h

Profissional dc nivel rnédio
(desenh ista projetista) h

Profissional de nível técnico (téc,

enr cdiÍicaçâo) h

Matcrial (composição) cJ

VALOR DO ITEM

orçrmcnto c Mernorial
Profissional nivel superior (eng.

civil)
h

Protissiona I de nivel médio
(desehhista projetisla) h

Profissional dc nirrel têcnico (têc.
em ediÍicaçâo)

h

I Materia I (composição) sJ

Profi ssional rrívcl supcrior
h

h
ProÍissional de nivel rnédio
(desenh.ista pro-jetista)

Profissional dc nivel tócttico
(técnico em sondagcm)

h

cJMatcrial (conrposição)

r r

II

ern (proÍundidadc)Invcsli àçõcs gco!écn ir[s - sond,rt
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i,l

VALOR DO ITEM
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a

fohr n!

,q

Profissional nivcl supcrior (eng.

VALOR DO ITEM

h
sanítaÍista

lPrufr.ssionaI de nível médio
(dcscn)r ista p§ctista) h

rProfissional de nivel têcnico (téc.
cm edificaçâo)
Matcrial (composição) c.J

VALOR DO ITEM

Fiscrliza o i Gêrenciâmento âÍâ Ed oes

h

Materia I (cornposição) c.t

re Olrrss dc lnfra Estrutura Urbana

civil)

VALOR DO ITEM

Fiscâ I Gerenclam€rto
I nivel superior (eng.

h

Matcrial (conrposição) c)

VALÔR DO ITEM

Orçame!to e Mernorial
Prcfissional nívci superior' (cng.
clvil) h

Profissional de nível técnico (téc

cm edifiÇação)
h

c)Material (conrposição)

VÁ,LOR DO ITEM

Pro to Estruturâl

h
Profissional nivel superior (eng.

civil)
Profissional de nível rnédio
(descnhista projetista) h

h
Profissioual de nivcl têcnico (téc,

e1n edificagão)
cJMaterial (conrposição)

VALORDO ITEM

II
tistudos hidrtkigitos

IT
II

FiscalizuçIo / Ccrcncirrtrnto

I

7

I
I

I

§x sr @

h

ProÍissional nírcl supcrior' (eng.
civil)

Pr:ojbfo Fundnção / Contc4ç:'io
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^t

^o

Rod Rocha Rihciro
Engenhciro Civil

CREA:221.910D-MG

§/

\

§

Foli. n!

A

(dcsenhista projetista)

Material (conrposição) cJ

VALOR DO ITEM

ASBUI,LT
Prolissional nívc I supcrior
(arquiteto) h

lProÍissional de nível médio
I (dcsenhista projctista) h

Ir,latcrial (conrposição) c.l

VALOR DO ITEM

Orç:rmento e i\lcmorial
Profissional nível superior (eng.
civil) h

Profissional de nível rnedio
(desenhista pmjetista) h

Matc,'iâl (contposição) c.l

VALOR DO ITEM

I

I

I

I

__r_-
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ANEXO I.I
(Projeto Bá.sico)

ilrEra pos rerones ue ru.cJon nrr,evÂxdn phna
arrsrArlos (^cr) E, cn'RrlnôEs or rtignvos rÉ

n valntçÃooos
CNrCO§ (CllT).

Fator de nraior televância e valor significativo para efeito de validação do Àtestado de Capacidaãe
Técnica Operacional da LICITANTE c Certidào de Acervo Técnico do PROFISSIONAL, a serorrr
cstatrelecidos scus critérios dc pontuaçio no itenr I t do prescnte Prcjeto Básico, o qual coresponderá
a 507o (cinquente por cento) do total do guantitativo dc scrviços (unídadcs de rncdidasÀ4. Mr. Mr,
KVA) cstimados. por Itenr. ohcrvados a tipologia cxigida, confoons tâbe la âbaixo

^a

^o

I Elaboração de Projctos dc Constrqçãgfieformr
Civil Básica - Estruhrra em Alvenaria. .,: . . :.

IvP (metro
quldÍado) r

300.000,00

1
ElaboÍâção de Pmjetos de Constnrçâo/Refonna
Civil Especializada - Unidade Especializada de
SaúdclHospital

30.000,00

_t
Elaboàçõo de Ptojêto de Prcvcni$o e Combati
a lncêndio

M: (úetro
' quadrado)

r00.000.00

4
Elaborzção de Projeto dc Síslema de Proteçào
contra De.scargas Atrnosfericas - SPDÁ

M2 (me{ro
quadrado) 50.000,00

20.000,005
Càbearaqnto M21metrc

quadrado)

6 Projcto PCA (Plano de Controlc Ambicntal)
Mz (meho
quadrado)

800.000,00

ElaborâÉo de Projeros ds , inrplaritação de'
PaiiagisrnolPraça1/Canceiros .' :, '

Ml (rnelro 
r

quadrado)
40.000.001

M2 (rnelro
quaúzdo) I r.s00.000,00I Elaboração dc Projctos de Scrviços

Topognáficos.

M (metro tirrár) 6-0.000,009
ElaboraBo de Prdjetos de llurninaçâo Externa /'
Pública ..'. .' i:.. ,' .: ,, ,:

8.000,0010 Elaboração dc Pmjctos para Subcstaçâo
Kva

(Kilovoltarnpere)

DESCRIÇ^O DOS PRO,'L,TOS POR
'l'l POt,(Jc I 11 ilA ()BRA/s],lR\/t(,o

QU^Nl'Ir)AI)1.
TOTAI,

IIEFERÊNCI.A.

§\
§/

@

ITIi
M

UNIDJ\DIiS D}-
t\tEDrDAs (i\1. i\,t,.

,\Ir e K\/Â)

Mr (metro
quadrado)

Elàbora'çao de frojeto., de
Estrunrrado / Rcdc Lôgica ' :
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^a

R iigo Rocha Ribciro
Engcnhciro Civil

CREA: 221.910D-MG

3 
't! V

A

ll Elaboraçâo dc Pmjetos de Pavimentaçâo.
M2 (mctro
quadrado) 3.000.000,00

t2 Elaboração de Prqetos de Drenagem Ptuvial.
M'?(meho
quadra do)

200.000,00

l3 À4" (metro
quadrado)

180.000,00

14 Elaboragâo de Projctos rie Calçadas.
M? (nreho
quadrado) 800.000.00

t5 Elaboraçâo de Projctos
Recuper:rç[o/Abcrtura de astradas vícinais

dc M'? (melro
quadrado) 2.5m.000,fi)

16 150.000.00

77
Elaboraçâo dc Projetos de Sistema de
Bgotamento San itár-ro Cornpleio.

M (nrtro lincar) 100.000,00

t8 Elaboração de Projetos de Atemo
Sanitário/Disposiçâo Final dc Rcsíduos Sólidos

M' (orctro
quadrado)

Elabonç.ào de Plojetos de Esnttunis Me!ílicas. ' M? (nrctt
guadrado)

40.000,00

20 Elaboragão de Proictos de Ponlcs enl ConcÍcto
M3 (rnetro
quadmdo) 2.000,00

2l Eloboraçâo de Projetos de Calcrias
PluviaiVBueims Tubulares

10.000,00

22
l'iscalizaçâo de Obns
Estrutura Urbarra

Edificações/lnfra M' (nreto
quâdrado)

1.950.000.00

§

Y N

^o

:l

Elâboraçào de Pmjetos de Sinalização.

Elaboração d1 frojetos 1:.^ 
ttt,"ro O" I M (metro tincaÍ)Abastccimcnto dc Agua Cornplcto.

I

30.000,00

t9

I

I

I

M: (me*o
guadrado).
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Ao
Preídente da CPL do Consórcio Inrcrmunicipal Multifinalitário da Área Mineira da Sudene -
CIMAMS
Mortcs ClarosMG

REF:CONCORnÊnCIA pÚn A N'. 02 /CIMAM§/2020
Processo N". 28/CIMAMS/2020

DATA DA SESSÃO: 28n0n020
HORÁRIO: 09 horas e I 5 minrúos - abcrtura u realização da conconência;
LOCAL; Rua Tupiniquins, N'490, Bairro Melo, Montes Claros/MG, CEP: 39.401-07t.

DO OBJETO: Registro de Preços para futura e eventua I corltratâçào de empresa especializada na
ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TECNICAS E CRÁflCAS NFCESSÁRIAS E INDISPENSÁVEIS
A EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS COM T]POLOCIAS E COMPLEXIDADES
VARIADÀS E OUTRAS ATIVIDÁ,DES CORRELAT^S. por UNIDADES DE MEDIDAS (M,
M'z, Mr, KVA)..confome especiÍicações técnicas, unidadss e quantidades, oorrstantes do ANEXO I

- PROJETO BASICO.

Senfior (a) Presidcnte da CPL (a),

Encaminhamos nossa "PROPOSTÁ DE PREÇOS" para a concoruência Pública (SRP) epigrafado,
objetivando registrat os valores dos sefviços conslât1tes no prssente ceÍtame), confortre
especificações constantes na PLANILHÀ DE CUSToS E FoRMAÇÂo DE PREÇOS DoS
SERVIÇOS, POR TIPOLOGIA, em ANEXO, nos temlos e corúiÇões do Anexo [I-Á do Edital.

NossaPRoPo§TADEPREÇosteDopteçototalglobelfixadodeR$--(por
extemo), composta e irreajusuivel de acordo com as exigências do Edital.

O Pram de validade da nossa propostâ é de 60 (sessenÍa) dias corridos, acontar da data de

aberoxa da licitaçâo.

Declaranros ainda, que:

a) Nos pleços propostos estãtr incluídos todoE os encaÍgos, (sociâis, trâbalhlsÍar c
preúdeuciárioíacidentários) e hibutos ü)cidsntes sobrc a prcstação dos serviços, bem como todas
e quaisquer despesas diÍetas e indiretas (incluindo triosporte, aliroentação, estrdia dos
profissionais cnvolvidos na rcalizaçâo dos scn'iços) c deLnais dispêndios neccssárros à perfeita
execução dos serviços;

b) Es{sÍnos de pleno acordo com «rdas as condições estatrelecjdas no Edital de Concorrênoia eur
Rcfcrencia e Anexos. bctn como aceitamos toda.s as condições, obrigações e responsabilidades

_IJ.LFolir nt
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especifica<las no fl no An - Minutn da Ata de R

^l

^o

- ARP. e. demais anexos constantes do Edital

c) O valol tolal dosh pÍoposta é rcsttltarÍc da aplicaçào do MAIOR PERCENTUÂL DE

DESCONTO OFER'I'ADO sobre o Lote Único na concon€ncia Pública em referência,.

d) Seguc os dados da Razão Social rla [ntpresa Benet-iciária. DetenÍora da ATÀ DE REGISTRO
DE PRECOS (ARP)r

Razão Social: CN P.I:

Endcreço Cornpleto:
E-marl: Telet'ore (s): ( )_
Instituição Bancária: Agência: _ Conta: _

e) Seppe os dados de seu G) Íepreseo!ânlc (s) legal para ÂSSINATURÀ da fr1tuÍa e eveutuâI ATA
DE REGTSTRO Df, PREÇOS (ARP):

NOME(s):
CARGO (S):
NACIONALIDADE (S): ESTADO CTVIL:
PROFISSÀO:
R6 / CPF:
RESIDÊNCIA (DOMICILIO):

Obrigamo-nos, caso nos seja considerada vencedora e det€ntoÍa adjudicatriria da Aa de Registro de

Prcços em causa, â comparçccr na datâ, honârio c local cstabeleoido pelo Adnrinistração do

CIMAMS, para proceder a sua assinatura'

Atenciosamente,

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LECAL
CARGO,fUNÇÃO

t
Csrlmbo do Cn*PJ

(Apresentar em papel timbrado da empresa licitante)

OB§ER VACÔES,

Deve vil junto a PROPO§TA DE PREÇO§:

T) PLANIL,HA DE E§PECIFICAÇÕES'TÉCNICAS DA. PROPOSTA (CUSTOS DOS

SERVIÇOS, PEI{CENTUAL DE DESL]ONTo OFERTADO E VALOR
PROPOSTO),corrfonne Modclo do ANtrXO II-Â do EDITAL:

j)

§N g

CEP:

\N
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b) PLANILHÁ - CÁLCULOS DOS SALÁRIOS POR CATECORIA
PROFTSSIONAI,, confonne Modelo do ANEXO I-C do PROJETO BASICO;

c) COMPOUÇÃO ,cN,{ÚflCA DO BDl, conforme Modelo do ANEXO I-D do
PROJ,ETOBASICO;

d) PLANTLHA - COMPOSTÇÃO
SOCIAIS/SINAPU C AI){.N DEz/zD,g,
PROJETO BÁSICO;

AN.{I,iTTCA
conforme Modelo

D(}§ ENCARGOS
do ANEXO I-E DO

^o C) PLANILHA - CONIPO§IÇÂO DOS CUSI'O§ DOS S!]RVIÇO§ I COEFTCIEN'TES,
conformç Modelo p/ Elaboração da Pmposta. do ANEXO I-H DO PROJF.TO BÁSICO.

^o

@

tt!

A
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MODELO
ANEXO DÀ CÁRTA PROPO,§TÂ (MODULO)

^o

^a

Õ[§ fÉcmIIAPLÂNIL ED PES CIFIE Ac C DÀs PA oPosR AT
, pârâ compor a PROPO§TA DE PREÇOS, proponho o percenhral de desconto de

. o qual corresponderá ao desconto nos valores unilários
esünrados de rodos os trENS Dos sERvlÇos RELAC|0NADoS Às pEÇAs rlLcnrc.ls por
UNIDADES DE MEDIDAS (M, Mr. Mr, KYÀ), abaixo relacionados, passarrdo a vigorar o valor
pam o regisEo de preços compo$to do valor estimado na licitação, deduzido rlo percentual atxdxo
proposto.

Pelo presente

_%

PENCENTUÀL DEDESCONT OY"TABELA DE CUSTOS DOS S;IRVIÇOS
ELABORAÇÃO D^S PEÇAS niCntcas
GRÁFICAS NECES§ÁRIÂS E INDISPENSÁI,E,I
EXECUÇÂO DE OBRA§ PÚBLICAS
AT:IVIDÀDES CORRE,LÁTOS

DE
E

sÀ
E 0,00%

Projeio Argtritetônico ntl 10,50

Pro ero Elérxico m2 8,27
Prgjeto Hidraúlico 8.31
Projeto de Drenagem para
Coústrução Civil Iuz 3,98

Projeto Estnrtural nf 8,82
Projeto Prevenção e Combate de
Incêndio m3 5,20

Pro eto de SPDA m' 5.42
Tr_oj_e.to dc At' Condicionado tnr 6 50

do GasesPro cto dc lnstat m: 5,30
:izaçànPro eto de Sonor m2 3.20

caPrc eto de Rede Ló 4,55
Projeto de Detalhan:enÍo nI2 3.98
Projeto PCA (Plano de Controle
Arnbicntal) ml 3,69
ASBUILT m2 8,1ó
Projeto de Acessibilitlade ttt2 6,50

e coNsrnuç.Ào
CTVIL BÁSICA (
Galpâo / Quadra
Poliespcrtiva /

hédio
Adrninistrativo /

Unidade Escolar /
GÍnásio de
Espones )

Roforrna / Itevitalizaçío / m' 72,11

\/ALOR
ESIIUA
DO (\'E)

\,'.\r.ot
DO

Dr,sC{}N
TO í\'Di-
vE*t)

VAI,OR
DO

ITEGISTIT
O (\R):
Ytt - \'D

IINDESCRTÇÂO DOS SriR\.rÇOS
TIPOLOCIT\ DA
LDlr'rC,rÇ.1()

N'§- er @

,,..

rÓ't-

. )t>

AJYEXO IÍ. A DO EDITAL

,|,

nl-

tul
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$ A

drâ

Resauraçâo

OrçanrenÍo c Mcnrorial m2 9,00
Projeto Arquitetônico m2 14,20

Projcto Eléhico mz t0.62

Projcto T-lidnúlico nt2 10,58

Projeto de Drenagern para
Construçào Civil ttt2 3,98

Projeto Eso'uttrm I Dl' I 1.93

Projcto Prcr,ençâo e Combate de
Incêndio mz . 6,41

Projeto de SPDA 
'r

m' 5,42

Projcto dc Àr Condicionado m2 7,50

Projeto dc lnstalaçôo de Cases m2 5,83

Projeto de Sonorizaçàcr n)t -1.20

Proielo de Rede Lógica n:l 5,72

Prôjero de l)e(âlhâ,!rento m2 5.40
Pmjeto PCA (Plano de Ctrntrole
Arnbiental) n)l 4,84

ASBUILT niz |,26
Projeto de Açcssibilidadc nt2 8,82
Reforma / RevitalizÀcfio I .

Restauração nl2 8 r,10

i-
l coNsrRUÇAo

CIVÍL
ESPECIALIZAD

A ( l{oq}ital /
úridade

Especializada rle

Sgude i
Labolatórios /

Patrimônio
Í listôrico )

Orçarnenlo e Mcrnorial ut? _, I t,15
PÍojeto ArquitetôDico nt' 8,27

Pmjeto Elctrico nrz 3.42

ProjeÍo Hidra(rlico ml 3,40

Proieto dc Acessibilidade mz 4,9.2

I'roieto de Dstalharnento tr2 2,18
Projeto PCA (Plano <ie Controlc
Ambiental) n't: J,J J

^SBUILT
tIr 7,t2

r1l: 35,00
llefonrra / Revita liz:,ção /
Rcs(auração

Praça / Parques /
Monumentos /

Cenritênos
/Paisagisrno
(Cantciros e

Passeios)

nr2 6.12Orçamento e Mcmorial
Proieto Arquitetôuico nr1 r,20

Proioto Estrutural (Concreto) 9,92
ProjeÍo PCA (Plano de Cooholê
Anrbienml) n12 1,25

tt tr 12,14
Reíirnna / Retitalizaçào / , .

Rcstauraçâo

nl' 3,30

Muros ern

Alvenária/Arrimo

Orçamenlo c. Mcuiõüal 
.

tn? 0,8sServiço Levantanleulo TopográÍico

IE

E-

I

I

I

I

\'N\ §

trt2
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^a

^o

rÀA

Topográfico/
Gcone lcrenciamc
nto/ Canografia/

Mapcamorro/
Aerofoto gra rnetria

/ Ahimctria /
Planirnetria/

Planiâltimctriâ /
Regulanzaçâo

Fundiária)

Inrplantaçâo dc marcos geodósioos I tó,40
Ser.viços de aerolevantamenro corn
rcsolução rnínima de 8 cnr kmtr 2.087,00

Gemção de ortofotos km' 420,00

Gemção Modelo Digital: MDT e/ou
MDS com no mürirno 4 pts/m? r.803,00
Elaboração de base caÍográÍica
velofial nâ cscala I :1.000 ahavôs dc
restituição ptaninlétricâ e
estlxturaçào da rnalha terril,orial krll 25.000,00
Levaflâmento (ócnico
rnultifi nalitário conr efeito cadastral
c arualização da base dc dados
geográficos tcrriloriais krn2 25.000,00

Regularização Fundiária mz | .25

Proieto de Delalhaúenlo 0.39

Memorial Dcscritivo rnl 0,40

lluminação
Pública c

Ilum-lna1áo
Êxrema

Proieto dc lluminaçâo m r2,00

Proicto Redc Distribuição 4.59

Projeto Luminotócnico ln2 0,03

Proieto de Subestaçâo ,Kva. 7,§6

Proicto de Dctâlhamonto m 2.00
Projctro PCA (Plano dc Contrcle
Âmbicnul) ln I 25

ASBUILT ln 7,22

Orçanento e Memtirial nt 2,14

Pavimentação

Proieto Pavimentação nr2 3.85

Projeto Recapeamento m' 2,08

Projeto de Sinalização m2 0,63

Proieto de Detalharnento n12 0,45

Projeto PCA (Plano de Controle
Anrbicntal) lllr 0,45

ASBUI,LT ni 3,54

Projeto de 
^ccssibi 

lidade lnr 2,99

Orçanrento e Memorial m2 0,8 r

Drenagenr Pluvial

Pmjêto Drenâgenr m 28.50

Projelo PCA (Plano de Conlrole
Ambicntal )
Pro jeto dc Detalhamento

nt 1.92

m 8,50

ASBUILT m 21,66

OrçamentoÀ4eülorial m 4,20

Projeto de Sinalização tÍl' o,49

\.§§ Nl
@

CIMAM
und

n1

Sinalização

lund

l,,n'

l,n'

rf
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^l

^o

n12 0,l6Projcto dc Dotalhamcnto
Projcto PCÁ (Plano dc Controle

!)Anrbienta nt2 0,14
ASBUlLT m! 0 42

Horiz-onlal e

Vcrtical

OrÇamento e Memorial m2 0.10
Pro_jeto dc Calçada nll 3,48
Proiclo de Delalhántellto m2 0.3 t
Projcto PCA (Plano de Controle
Arnbiental) ml 0,31

ASBUJLT m' 3,35

Calçada em
Passeio

Qfçqryflql Memorial m2 0,63
Projcto de Estradas Vicinais t't't' 0, r8
Projeto PCÂ (Plano de Controle
Anbicntal) m2 0,08

Recuperaçâo/Aber
tura de Estradas

Vicinais
OrÇarnento c Memorial MI 0 r0
Projri{o de Sisr. Abast- Àgua

lqqmpleto m 5,09
to de Rede Água m I z.sq

Projeo de Captaçâo e, Adutora ltl 4,1I
Pro.ieto de Esmrhrral m t,52
Plojeto Elétrico (i'

Dl t39
Projeo de Detalhamcnto r11 0,9s
ProjeÍo PCA (Plano dc Cofirole
Ambiental) nl 0,91

ASBUILT m 4,34

Sislema de
Abstecinrcrlo dc

Ágr"

Orgamento e Memorial .m r,36
hojeto de SÍst. Esgoto Saniúrio
Cornpleto m l r.60
Projeto de Rede Colclora dc Esgoto m 8.08

Proieto E§tufilml m j.(r9

Projeto Elékico m 3,38

mProielo de Detalhamento t,62
Projeto PCA (Plano dc Conhole
Ambienml) m r,58

m 10,23ASBUILT
Orçainento e Memotial ,n 2,97

Sistema de

EsgotâÍnento
Sânitáno

Pro j eto Âtero Saniti'rrio ln' t2,41

ProjeÍo PCA (Plano de Confrole
Ambiental) nt2 1.62

n'f 10.65Pro.ieto EIA/XIMA
Orçarnento e ucnió?ial tt12 1.46

Atero Sanitúrio
Completo

Projeto de Proieto dc Es(nrlun Mctálicâ nf 789

-

-

- I

- @
I

I

XNU V
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@

^, uf
fii a

I'4rjçtq de Dctâlhâmcnto ml 6,20
ASBU]LT m2 9,28

Estruora Mctálica

Orçanrcnto e Mernorial t,48
Projcto Estrutural I I r,203,r I

Projclo dc Dctalhâmcnto nt2 8s,50
Projeto PCÂ (Plano de Controle
Ambicntal) nl2 75,r0

Ponle em Corrreto
Arrnado

Oryaq 1t1o c Me morial nlr 150,20

Projeto Esllutural ntl 292,46
Projcto de Detalhanrento rlt' 24,t7

Anrbicnol)
Projeto PCA (Plano de Controlc

tllt 24,O7

Ponle crn Es(rulura
de Madeira

orçamcnto c Mcmorial m: 50,85

P eto Estmhúâl m' r6.00
Projáo de Detalhamento m2 r 2,00
âojeto PCA (PlaÍo de Controle

tn2 5,90

Projeto de Galeria
cm Concrcto

Ârmado

lQrgamento e Memoíal nl2 r 3.s0
Projeto Esüuturai m 72,81

Trojcto dc Dealhamento m 5,21
Projeto PCA (Plano de Connole
Anrbicnal) m 5,1 5

Orça1nenlo e Metnorial 9,7 t

sorrdagom (profundidade)
Investigações gcoi{cnicas -

m 115,42
Fstudos

Preliminares
Estudos hidrológieos tnr 0,02
l'iscalizaçâo / (ierencianrento patz
Edificações m2 58,00
Fiscalizaçâo / Gercnciamcnto para

Obras de lnfia Eshrltum Urbânir m2 3,60

Frsoalização /
Gerenciamento

Orçamento e Menrorial ntl 7.6't
ÍrfProjcro EslruluÍal '1,28

Errsaios c testes tecnológicos 5.41

Projetó de D etalharne ot<r tn: 3,35

ASBUILT nl' s,E1

Projcto Frutdação

/ Contcnçâo

Orçarnento e Mem,;rial m: 6,08

rü1 71CtPr ojeto Mobiliário / Espaço

ASBUILT lr2 6,42

Oryamento e Meurorial lTt- 5,42

Proicto Mobiliário

\{ALOR TOTAL DA LICIT.A o

II

-
I

-
I

\N \ N,,

tl'l:

I
I

Projcto dc Buciro
Tubular em
Concrcto

m

nIr
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MODELOANEXO III DOEDITAL

MoDELo DE DEcLARAÇÃo

. sediada à no Bairro

^t

-o

Cidade , CEP ......'.'-.-_, por seu ÍepÍ€scntânte legal infra-assrnado e
qualificado, !g!9, sob as penas da lei, quc:

a) Está cientc e concorda com as condiçôes contidas no Edital e seus ancxos, bem como de que
cunrprc plenânente os rcquisilos dr: habilitação definidos no Edital;

b) Inexistem fatos inrpedilivos pârà o sra hâbilitâçio no certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar or:onências posteriores:

c) Não emprega menor de 18 (dezoito) ânós enl nabalho nohrrno, perigoso ou insalubre e não
ernprega nrenor de 16 (dezesseís) anos e nâo elnprega rnenor., a partir de t4 anos. salvo na
condiçào de aprend iz, nos lennos do artigo 7". inciso XXXIll, da Constituição Federal;

d) A proposta foi elahorada de forma independente, nos (ennos da lnsuuçàoNormariva
SLTIÀ4POO n" 02, de 16 de setembro de 2009;

e) Não possui, em sua cadeia produriva, empregodos execulando trabalbo <Íegradante ou forçado,
observando o disposto nos incisos lll e IV do art. l" e no inciso ltl do art. 5n da Constituição
Fedeml;

0 É MicroernpÍGsa ou Emprusa de Pcqueno Porie - Lei Complemcntar ns 123, de 14 de
dezembro de 2006.

(local c data)

(Reprcsentrnte legal) - Cargo - CPF - RG

Obscn'acão: A declaraçâo deverá ser elaborada ern papel tirnbrado da empresa.

§

Folir n!

\ \l

t5J

. itrscriu no CNp.IÀíF sob o no

\-§
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MODELO

^t

-o

ÂNEXO IV DO EDTTAL

Objctivo crmercial coBstântc do contralo sociat

ProdutoslServiços quc cúá apta a forncccr

Câpital sociâl Dâtâ ds última atualiraçâo do
contr.to soci.l

I nscrição estndual

§,

t'{qoltr ôl

<)

EICHÁ CÁDÁSTRÁL DE FORNECEDORES

Rnzío Socill Telefone (l)

Tcleíonc (2) Fec-similc c-nrail

Endcrcço Complemcnto

Bairro CEP Cidade Estado

Dedos do cscritório,/liliavreprerenÍação comerciat ne cidade de Mootcs claros, se houyer.
(someníe pora o empreso qt,e possai sua sede ent outro Cidade)
Endcrcço Complcmcnto

Bairro Cidade Estado

Telefore Fac-slmlle e.mail

CNPJ

Tempo de atlvidade lnscriçío municiprl

@

CEP

§N
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Dlrctor respon sáve! (nomc) Gerentc de vendas (nome)

Nomc do rcrponsávcl pclas
informaçõcs

Assinstura Data

- l4DE VERSO - verso do Ancxo lV- Ficha Cadashal dc Forreccdores

DOCUMENTÀÇ/íO PARÁ OBTENÇÂO DE REGISTRO NO CADÁSTRO DE FORNECEDOR
DO CIMAÃIS

1) Prova de inscrição no Cadâslro Nacional dc Pessoa Juridica . CNpJ

2) Ptora de inscriçâo no cadasúo de contribuintcs çsladual, se houver. relarivo ao domicilio ou
sede do LICITANTE, pertinente ao seu ralno de atividade e compatil,el com o objeto cootrâtuâI.

3) Prova de inscríção no cadastro de contribuintes rrunicipal, se houvcr, relativo ao domicitio ou
scdc do LICITANTE, pcrtinente ao scu ranro dc atividadc e compativcl com o objeto contmtual.

4) PÍova de regrrlafidade relativa a Seguridade Social - CND/NSS.

6) Prova de regularidadc pârâ com d Fàzcnda. Federal, do donricílio ou scdc do LICITANTE, ou
outra equivalente, na fonna da Lei.

8) Prova de rcgularidadc pata cotn a Fazenda Municipal, do domicilio ou scdc do LICITANTE. ou
oulra equivalenle, na fornra da Lei.

9) Prova de inexistência de débitos inadimplidos peÊntc a Justiça do Trabalho, mediâfitc a

aprc.§cítaçào de CNDT (Ccnidão Ncgativa dc Dóbitos Trabalhistas), nos tcoros do Tirulo VII-

§

onaaç_ÍJL
o

§
@

5) Prova de regularidade rclativo ao Fundo de Garanria do Tempo dc Serviços - FGTS.

7) Prova de regularidade paÍa com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede do LICITANTE, ou
outra equivalente, na forma da Lei.

\-tN
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A da consolidação das Leis do Traba lho, aprovada pelo Dccrcto-Lci rÊ 5.4s2. dc ls de maio de
t943.

í0)Ato constitutivo, estÊtuto ou contrâto social ou Esiotuto Social em vigor, devidamente
regislrdo, em se tmundo de sociedades comerciais. e. no caso de sociedades por uções,
acompanhado de docurnentos de eleição de seus adrninisu.adores.

Ohsemuções:
al os doamenlos deverào ,ser aprese nlados nos otigiüois ot, en cópias dr!rcnlicadas, podendo este

CIMÁhíS reconhecer o âutenticidade de cltpia-r de,rde que ocotupttnhadas dos se*s rcspectivos
ot'igiulis.

b) Os documenlos que não dpreserrtarem data de valitlade serão considerodos rntidos por 90
(novanta) dias a conlar da clata da emissào do ,espcctiv-o doctolento.

cl E.tle cadastrc poderá ser atualizado à nedi<lo que a docunteníação soliciíada tenho o sat prazo
dc validnde vencido.

Conúrcio Intermunicipal Multifinalitiirio da Área Mineira da Sudcne - CIMAMS
Avenida XXXXX XXX\T)OfiXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxx
Tel. (XX)xxXxXXxxXxXx

§

frlha a !

A/

§N
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ANEXO V DO EDITAL

MINUTA DA ATADE REGISTRODf, PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.'.........

O CONSORCIO INTERMI]NICIPÁL MULTIFINALI?ÁRIO DÀ ÁREÁ
SUDENE CINÁMS, insrinddo pelo i)ecreto Federnl n.. _, de _ dc
nn,rlido p?la Lci Federal n." _, de dt: de cont sede e -foro na Rua

MINEIRA DA
del e

, /MG,CEP-. .
qlo reptysentodo por seu Prcsidente, o Sr. (a)

2.2. LOTEUNICO

inscrito no CNPJ sob n." trcsle-t

!

bru.sileiro,portador da cédula de identidade RC n." ................... ssp/---- e inscúto no
CPF/MF n." -.........,registrudo no CREÁ sob n., ..-. doravante
denominado simplesmenle ..,.._,..,,., considct.ando o julgamenro da liciação na
nodalidade dc concorrência Pülica, na fonaa presenciol, para REGISTR{I DE pRÀÇos'n,,
......./2020, puhlicada no...... tle ...../...../2020, processo adninisnafiyo n." /2020, RESOLVE
registrar os preÇos da(s) empreso(s) indicoda(s) e qualifcado(s) nesío ATÁ, de acordo cotn <t
classilicação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), alendeudo as cotrdiçàcs
previslas no edital, sujeinndo-se a6 partes às nornas const ttes nq t-ei n" 8.666. de 2t de junho de
1993 e suas alterações, no Decrcro n." 7.892, de 2j de janeiro de 20t j, e em cotfotnúdade cont as
disposições a seguir:

t. DO OBJETO

Regtstro de ,Preço3 prra fufurà e eventüal cúntrataçâo de ernpresa especializada na
ELABORAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS E GRÁFICAS NECÉSSÂRIAS E
TNDISPENSÁ\iEIS À EXBCUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS COM TIPOLOGIAS E
COMPLEXIDADES VARIADAS E oUTR.q,S ATMDADES CORRELATÀS, por
UNIDADES DE MEDIDAS (M, Mr, Mr, KVA), contbnne especi{icaçôes técdcas, unidades e
quântidades, constanlcs do ÀNE,Xo I - PRo.IETo BÁslco. aurorizada pelo processo
Adrninistratrvo CINÍAMS N'..........,.............do Edital de Coucon-ência pública n" ............/2020, que é
parte integrante desta Atâ, assim como â ploposta vencedora, independentemente de Í?nscrição-

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇôES E SUANTTTÁTIVOS
2.1. O prrço registrado, as especificações do objeto. a quantidade, fomecedor (es) e as dernais
condições ofeÍadas na (s) proposta (s) sâo as que segucrx:

@

Trltlr tt!

A

Prcjeto Arquitetônico ITl2

Pr<rjeto Elérico 1n'z

e coNstRuç:Ão
CTVIL BÁSICA (
Galpâo / Quadra eto Hidraíriico m'

IIP()I O'iI,{ I)A
hDll IC,\C.ÀO

\"\L()lt
TOTAL

t:\l
.D.

VALOIT
I-íNIT

QUAN

Nl \ \,ü\

K,Í .t

t15L
'J?6

,.-.í

DI:SC.R I(:À(l IJOS SFRVT( (rS

300.000

l:so.oool
I zso.our I
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tlltr ot

Const Civil
Projcto dc Drcnagcm para

l))2 20.000
Pno elô Estruturàl nr2 250_000
ProJclo Prc\cnção s Combate de
lncênd'io Dl2 80.000
Projcto de SPDÀ m2 30.000
Projcto de Ar Condicionado 20.000
PÍoicto dc Instálaçeo de Cascs m? 1s.000
Projeto de Sonorização m2 10.000

Projeto de Rede Lógioa m2 l5.000
Pro to de Detalhamenro m2 80.000
Projeto PCA (PIano de Controle
Ambiental m2 200.000

m2 10.000

Projcto de Accssibilidade ITI2 30.000

m2 30.000

Policsportiva /
Prédio

Ádministrativo /
Unidade Escolar /

Ciúsio de EspoÍes

)

ento e Memorial 1n: 250.000

Projeto 
^rqrii(etôiico

m2 30.000
Projeto Elêrico m2 ,10.000

H idraúlico ll'!? 30.000
Projcto de Dreüagem paÍa

Co4§trução Civil ú, 20-000
Projeto Esulrural, mr 30.000
Projcto Preranção c Combare dc
Incê.ndio r']t' 10.000

Prcie(o de SPDA m2 20.000
Proicto dc Ar Condicionado m2 20.000

Projeto de lnstalaçiro de Gasss m? t 5.000
Proieto de Sonorização nf 10.000

Projeto de llede Lógica nr'z 5:000
lrnjeo de Detalharnento m2 30.000

30.000
Pmjcto.PCA (Plano «le Contrrolc
Ambicntal)
ASBUILT 5.000

Pro-jelo de Acessibi,lidade 10.000

30.000
Reforma / Rcüta liraçào I
Restauração

cM l m2 30.000

CONSTRUÇÂO
CIvIL

ESPECIALTZADA (
HospiÍal I Unidade
Êspecializoda de

Saúde / Labotatôrios
/ Patrinrônio
Ilistórico )

40.000Projeto Arquitctônico

Pro.ieto Elérrico rn' r 0.000
Praça / Parques /
Monurnentos /

Ccr:rilérios Projeto Hidr aúJico rB2 r0 000

I-

I-

I

§,
§ \§§ @

m'

A§BU'LT

Reforma / R cüta lizaçào I
Restauraçâo

m2

I

r---l

I

t --r_-

| .,,t-
I Or'E
1,,

I
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dhe at
o

3

lPaisagismo
(Cantoiros c

Passeios)

Drz 20.000
Projcto dc Dculhânrcnto mr 40.000

mr 40.000
ASBUILT m2 1.000
Reforma / llevilalização I
RcslaumÇâo.. ÍD2 20.000

1Q1çanrcnto c Mcnroríal 1n' 20.000

Mutps em
Alrrcnária/Aninro

Pro itetinicoeto m' 300
Projeto Esüurural (Concrrto) lÍ1" 300
Projcto PCA (Plano de Crn(role
Ambierual; 300
Rcfbrma / Rcvita lizaçáo /
RcshuraÇâo nl' 300
Orçanrenlo c Memorial m2 300

Serviço
Topográfico/

GeorcfsrerEiamcnt
ol Cutografial
Mapeamcnto/

Aero[otogranrolrja/
A.ltirnetria /
Planimetria/

Planialtin:ctria /
Regularização

Fundiária)

LevantâmeDto Íico
3.500.0

00
4.000

Serviços de aerolevanuuren!o com
resol rnlninm dc 8 cnr kma 280
Gcraqão dc ortofotos km'z 1.200
Ceraçâo Modelo Digital: MDT e/ou
MDS corn no nrínimo 4 pts/rnl 300
Elaboraçào de base cartográlica
verurial na e.scala I : I .000 através de
Íestituiçâo plarrimótrioa c csb'rituraçeo
da malha territorial krn2 30
LÉvantametlto técnico multifi nalitá o
com efeito cadastral e atualizaçâo da
baso de dados geográficos tcnitoriais lm2 30

Regularização Fundiária tn'
8.000.0

00

PÍojcto dc D etalharnento 1)2

r.000.0
00

Mernorial Descritrvo ml
3.500.0

00

llunriraçao Pública
c unrinação

Exrcma

Prujeto dc Iluntinação llt 60.000

Pro jeto Rede Distríbuição m 25.000

?tojeto Luutürotécnico m- 8.000

Projeto de Suhestação Kva 8.000

Projgto de Detalhameuto
Projeto PCA IPlaío de Controle
Ambienel)

m 25.000

m 25.000

V\\N

Projcto de Ácessibilidadc

Projcto PCA (Plarlo de Controle
Arnbiental)

m2

lmplanuçâo de mârcos gcodêsicos ulld

krns
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ASBUÍLT n'r

-O1Çamcnto 
e Mcnrorial n1 25.000

Projeto Pavirnentaçâo m2

3.000.0
00

Pro cto Recapeamcnto m?
1.000.0

00
Projcto dc Sinalização m2 600.000
Projeto dc Dctalhamcnto mz 600.000
Projcto PCA (Plano de Controlc
Ambicntal) tn:
ASBUILT :lr2

Projco dc Accssibilidadc ntl r 00.000

Pavirnentrção

Orçamcnto c Mcmorial m2 600.000

l1) 200.000
Projeto PCA (Plcno deToxrolc
Ambienlal) m 120.000

I

um9ntoeto de Detalh II 120.000
ASBUILT II 5.000 i

Drtnugem Pluvial

o eruorento/M a It llt
Projeto de Sinalização I)], 180.000

Projelo dc Detalhamento tn1 20.000
Projeto PCÂ (Plano de Confiole
Ambienlal) m2

ASBUILT !n' 5.000

Sinaiização
Horizontal e

Verlical

Orçamcnlo c Mcrnorial tÍt2 r00.000

Proicto de CalçâdÍi nr2 800.000

Proicto dc Dctalhamcnto 200.000
Projcto PCA (Plano de Controlc
Ambiental) . u1?

ASBUILT ol2 5.000

Calçada eü Passeio

Orçarnento c Memoriel m2 200,000

Projcto dc Estradas Vicínais m2

2.500.0
00

Pmjeto PCÂ (Plarp de Conrrole
Anrbiental) 800.000

Recupcração/Abcrru
ra de Estradas

Vicinais

Orçamento e Meúorial tn2

r.000.0
00

Proicto dc Sist. Abast. Agua
Comr:leto ul
Prcjcto.de Rede Á$ra nl 40.000

Proicto de Captação e AdutorÁ tn

Sistema de
Abastccimento de

Agua

Bojcto.de Estrulural nl

§\§ § @

25.000

600.000 i
t 0.0001

120 000l

20.0001

m2

200.000I

40.000 i

ffi
4.000

I

t,, t-

t-

_,-'_l

I

Il--
t--
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§

fothr

Ppieto Elérico m t,000
Projcto dc De(álhânlerto m
Projeto PCA (Plano dc Controlc
Ambiental) ln
ASBUILT m 10.000

e Mc»rorialo n1 40.000
Projeto de Sist. Esgoto Saniuirio
Completo t)1

ln 2.000
ProjetqElétlico n.l

P cto dc Detalhartcntoro :n
Projeto PCA (Plano de Controle
Ambienta nt
ASBUILT m 10.000

Sistema de
Esgotame nlo

Sanitár'io

ôrçamenlo c Memorial n1

Projeto Atcrm Sanitáricr mz 30.000
P«ijelo PCA (Plano de Contiolc
Árnbiental) m?

m2 30.000

AlerÍo Sanatário
Couqrleto

Orçanrento c Memirrial tn? '30.000
Plgjeto de Esrutura Metálica ,n2

Projetô de Detalharnento ú1
ASBU]LT tnr

Projeto de Eshuüra
Metálica

Orçamento e Memorial In2

Projeto Eslrutuml . fi)?

Projcto de Detalhânrento n]2
Pmjcro PCÂ (Plano de Controle
Anrbieutal) ITI2

Ponte em Concruto
Armado

!1ç41ento e Mentoriâl ln: 2.000
Prqcto Estrutural trr s00

Projcto dc Dctalharncnto t))2 500
Projeto PCA (Pla»o de Corrtrole
Arnbicntal) m2

Ponte em Estruhlrâ
dc Madcira

Oryanrcnlo c Memorial m2 500
Ploicto Estluturdl lrtz 2.000

Projelo de Detalharnento rnz 1.400
Projcto PCA (Plano de Çontrole ,

A.mbientâl) . m?

Projcto dc Galoia
sm Concrelo

Annado

Oçanlcnto c Mernorial trz 1.400

Plojcto de Bueiro Projeto Estruural Ill 8.000

r-II

I

I

I

I

rT
Tr

§l \N

I

40.000l

40.0001

I ,oo.rol
Projeto de Rede Coletora de Esaoto m to0.o00l
Prnjeto Estrutural

1000[
| 00.000 |

r00.0001

t00.0001

30.ooo I

Proieto EIA/RIMA'

40.ooo i

1s.000 I

5.000

15.000

2.000 |

2 0001

2.o0ol

5001

L4001

I

H
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4. YÁLIDADEDAÁTA

4.1. A validade da Ata dc Rcgisto de Prcços será dc l2 nrcscs, a partir do(a)......
não podendo ser prorogada.

5, REWSÃOECÁNCELÁMENTO

5.1. A Adminislração çealizacá pcsquisa dc nru'cado periodicarlentc. srn intcrvalos não
supcriorcs a 180 (ccnto e oilcnta) dias. a firn de vcrificar a vanlajosidadc dos preços registrados rrcsla
AE.
5.2. Os preços rcgisrados podeÉo ser rcvistos cn) dcconrância dc cvcutual redução dos
preços praticados rp mErcado ou de fato que elere o cuslo do objeto registrado, cahendo'à
Administraçào promover as ncgociaçõcs junto ao(s) forncccdo(es).
5.3. Quando o preço registtatlo tofital'-sc superior ao prcço pmticado rro mercado por
rnotivo superveniente, a Àdmifiislração convocará o(s) foÍnecêdor(es) parâ negocia(em) a reduçâo
dos preços aos vâloÍcs praticados pclo mercado.

fdhe nr

A

Projcto dc f)etalhamcnto nt /ti
PÍôjeto PCA íPlano dc Controle
Anrbiental) tn t.200

Tubular cm
Concrrlo

lQlgarnento e MemoÍal In Y-
Invcitigàçõcs gcoióinicas
sondagcm (profu nd idadc) l]l 4 000

Eshrdos
Prclinrinares

osEsnrdos hidro m2 2.000
I'iscalização / Gerenc iarrento pam

!<t,{,S4ç!S1 m2

Fiscirlização / Gercnciamento para
Obras de lnlia Eslrulura Urbana

r.900.0
00

Fiscalização /
Gcrcnciarneoto

Orçanrento e Mcmorial m2

?rojcto Eskunral m2 r.000

ID?

ro de Detalhanrento Dll

ASBUiLT lI2
I

1.000 I

Ptojoto Furxlação /
Corrtcnçâo

rnerlto c Menrorial Ín: r.000
Pro.icro MobitiáÍio / Espaço m2

ASBUILT m2Projeto Mobiliário

Orçarnento c Mctnorjal Ínl 5.000
VALOR TOTAL DA LICIT o

Observação: Projetos de serviços e obrss de unidades, ambientes, ediíiceções de
cstatrelecimenÍos, infrr-cstrutura e oulros, nâo dcscritos tra pÍcscntc planilhe, podcrão sêr

calculedos utfllzando-se, por grau de cornplerldade, um similar corrwpondente.

I

U§ \NN ú

1.200 |

1.200 |

s0.0001

m?

t00,000

Ensaios e testcs tecnológicos 1.0001

1.0001

5.000I

5.ooo I
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5,4, Quando o preço de rnercado s€ tomar superior aos preços regisfados e o fomecedor
não puder cumprir o comprornisso, o órgão gerenciador poderá:
5.4.1. Libcrar o fornsccdor do compronrisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido de fonrecinretlo, e sem aplicagão da penalidadc se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes âpresentados; e
5.4'2. Convocar os demais forneuedorcs para asscgurar igual orrortunidade dc uegociação.
5.5. Nâo luvendo êxito nas negooiaçõos, o órgão gercrciador deveú proceder à revogação
desta ata de registo de preços, adotârdo as medidas cabiveis para obtençÀo da contratação mais
vantajosa.

5.6. O reg'istro do forreoedor seÉa cuncelado quando:
5.6.1. descumprir as corrdiçôes da ata de rcgistro de preços;
5.6.2. não rctiraÍ a rrota de eor;x.nho ou instrunrento €quivaleotc no prazo estabelecirio pela
Àdministração, sem justifi cativa aceitável;
5.6.3. não aceitar reduzir o scu pÍeço registrado, na hipótese deste se tomar supenor àqueles
pralicados no mercado; ou
5,ó.4. sofrer sanção administrativa cujo eleito lorne+ Foibido de celebrar contrato administrativo.
alcançaudo o órgâo gcrcnoiador e órgãois) partrcipaute(s).
5.7. o cancelamento de regisÍros nas hipóteses previstas nos itens 4.6.1. 4.6.2 e 4.6.4 senâ
fonnalizado por despacho do órgâo gerenciador, assegurado o contraclitório e a anrpla defesa.
5.8' O cançelamc o do tegistro dc pteços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrcnre de
caso forfuíto ou fonça maior', que prqudique o cur4rrimerúo da ata, devidamente comprovados e
justificados:
5.8. l. por raáo de ínteresse püblicol ou
5.8.2. a pedido do fonrecedor.

6. CONrrtÇÔES GERATS

ó.1. As condições getais do fomecimento, tais conro os prÍri.os pala enllegâ e recebimento dos
serviços, objeto desta ATA, as obrigaçõ,=s do Ádministraçâo e do fornecedor regisúado, penalidades
e dcnraís condições do ajusÍe, eflcoutranl-se dcfinidos no Prqieüo Básico, ANEXO I do f,DlTAL.

6.2. É vedado efetuar acrescirnos nos quantitativos fixados nesta ata de regisbo de prcços,
inclusive o acréscimo de que trata o § l" do art. 65 da Lei n'8.66í93.

Para firmeza e vaLjdade do pactuado, à. preseute Am tbí lavrada em (....) vias
de igual teor', que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Local e daÍa

Assínatrrras

Rspresentante logal do órgâo gerenciador e representarúe(s) legal(is) do(s)
fomecedo(s) regisoado(s)

a;oh, riÔít (: t1'! t.,t T,'1i t\r J\?11] N I c I Ê1A L . 
^^! 

i LÍ t r:, r À' At. t.t- Á íi I

CIAAAAA

@

Edàa r!

A

U\
\*§



§$

C<jNS()ÍlCl(),§ Ír:j|tMtrl\, títpAL tvt!tr ?i l:
'q ri(ri a ,\,\ I NfÀ I Fi r\ L)a 5rrÀ)Ê

CIMAM
_rluá TuÊtnrqrrtns . Ní 4Cn - Êtôirr(, Mêtôlvl(JrriGer Ckrr_oa, - M(S - CEF: 394O1ôrtCNPJ 21.505.6912./0001-O8

AI\'EXO VI

bot.n'N§l
rr!'n"ràa ;i

MINUTA DE CONTRATO

TERMODf. CONTRATO PARA A CONTRAT AÇAO DE EMPRf,SA ESPECIALIZADA

.1$Fàln. rt
(.,

TI'I'A VI

NÁ
R D F EC E,

^D

-a

DEO P COM IAS
IO TIVIDAD ORRELÀT POR

UNIDADES DE M M2 M3 KVA R]\{E IFICN
UN U CON DO o o

ODERN o
VI osD ONTBILI P CON IO IN IVIUNICIPAL
TIFINALIT A ÀREA M A DÂ SUDENE * CIMfu}IS

O CONSÓRCIO INTERilANICIPÁL MALTIFINALIT'ÁNO DÁ ÁNTÁ UNSIRÁ O,,1
SLTDENE - CIMAMS, ivstiíuido pelo Dccreto Federol n." _, de _ de del e
mant lo pela Lei Federal n"" _-------., de _ de _ tle _, cotn sede e.foto na Rtn _-------, tto

oto repre§enkdo por seu Presidente, o Sr. (a) .....,.. brasileiro,
porlador da cédula de identtulade rtG n." ................... SSlr/-- - e inscrito no

CPF/MF n.o , doruvante
INTERMW IC 1 PAL MTJ LTI I;I NÁ L I Tii N o DÁ

. inscrilç(o) no CNPJ/\1íF solt o n" sediado(a) na
etn dorut,unle desigrnda CONTRÁTÁDÁ. neste oto

represenlada pelo(a) Sr, (o) , porlador(a) da Carteira de ldenridade n".............-...,
expedida pela(o) ....-. ......-...., e CPF n" latdo ern vista o que consía no Processo

e en obseryância às disposições da Lei Federal tf 8.66t5 de 2l dejunho/1993.
Lci lrederal no I 1.107/2005, Decrelo Federai n' 7.892/201 3, resolvem celebrar o prc,sente 'l-ermo de
Cortfi alo, decon ente da Concon'êncit! Ptihlica n'
condições a segutr enrurcfutdos.

/202A, mediante as clausulas e

L CLÁASALA PRTMEIRÁ -OB]ETO
l.l. Reglstro de Preços para Í'utura e €ventoâl contratação dc êmprcsr especializada na
ELABORAÇÃO DÀs PEÇAS rÉcNrcA§ [, cRÁr.rCAS NECEsSÁRtAs E

INDISPENSÁVEIS À ExECUÇÃo DD OBRAS PÚBLTCA§ cOM TrpoLoGrAS E
COMPLEXIDÀDES V^RIADAS E OLITRAS ÀTMDADES CORRELATÁS. por
UNIDADES Df, MEDIDA§ (M, lVl', M', KVA), confonne especiÍicações técnicas, unidades e

quantidades, constantes do ÂÀIEXO I - PROJETO BÁSICO. conforme especificações. e
quartitativos estabelecidos no Edital da Concorrência identificada no preâmbulo e na proposla
vcrrcedora, os quais integram este instnrmento. independcnte de transcrição.

2.2. I.OTE ÚNICO

, denoninado simples,nenle CONSORCIO
AREÁ MlNElk4 DÁ SUDENE - CIMÁMS, e oftl

n"....----...--

v
§ N

I
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ta ,r

v
h,

tctônicoPro cto m' 300.000

250.000
frojeto Hidrsúlico tnr 2s0.000

Constnr Civil
Projeto dc Drenagem para

D],

Pro o Eslru(ural m2

PÍôjefo PÍevênção e Cornblte dc
lncêndio m2

eto de SPDA
de Ar Condicionado

de GasesPro eto de lÍLstal In2

Pro eto de Sonori m2

Projclo dc Rcdc m2

Projeto de Detalhânlento m?
Projcto PCA (Plano de Conholc
Antbiental m2

ASBUILT m2

lrojcto de Âcessibilidade m2

Refcirma / Rcvitatl2ação /
Restaumçào ml

ecoxsrRucÃo
CIVIL BÁSIó^ (
Galpão / Quadra
Poliesportiva /

Prcdio
Adrnini.strativo /

Unidade Escotar /
Ginásio de Esportes

)

nrcnto c Mcrnorialo m1 2s0.000

hojeto Alquitetôojm mr 30.000
Prcijeto Etétrico lD2

Proicto Hidraú lico' úr l

Projeto de Drenagem para
Corstruçào Ciü! i mr :20.00ô

lpjeio Éstrururlr)' :ü2 30.000
Pmjeto Prerençâo 9 Cornbate dc .

lnoóndio : m 20.000

Prorcto de SPDA

Pn:icto de Ar Condicionado 20.000m3

Pro_icto dc lnstaláçào dc Gasas m2

Proieto dc SonorizaÇâo trnl

Projeto dc Rede Lógica s.ooo I

Projcto dc Dctalhamcolo rn:
Projcto PCA (Plãno de Conhole
Arubientol) m2

m? 5.000A§BUILT'
6?Pmjào Oe ece.Esibiiidade r0.000

m2

CONSTRUÇÃO
CIVIL

ESPECIALIZADA.(
Hospitat / Unidade
Especializada dc

Saúdc / LabotâtóÍios
/ Parimônio
H istór'ico )

Rctbnna I Bcvita lização I

DISCRIÇÀO DOS StrttvtÇ]OS

IIIr
f{POLOGIA DA
EDÍFICAÇÀO

A/ §\']N

UNI: OUAN V.qLOR VALOR.D. T UNÍT IOTAL

Proieto Elétrico tÍt2

20.0001

2s0.000I

l*o*l
ml 30.0001

ml 20.000 |

1s.000 I

10 000l

15.000 I

80.000

200.0001

t0.000 |

30 000

30.000 |

:30.0001

30.{J00 i

.m2 20.ooo I

'ts.oool'
10.000 l

m1

30.0001

30.0001

L

.30.000

t-.
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@

Folhr n!

\

to e Memoriâlo MI . 30.000
eto A uitetónico :n' 40.000

Pro,jcto Elótrico tn2 r0.000
Projeto llidraúÍico m2 r 0.000

!q1 9tq Qelqcssibilidadc ma 20.000
Projcto de Dctalhamento m? 40 000

Arnbiental)
Projcto PCÂ (P)ano dc Controle

rtl' 40.000
ASBUlLT 1.000
Rcfonna / Revjta lização /
Rcstauraçâo nt2

Praça / Parqucs /
Monurnen(os /

Cenritérios
l}aisagisnro
(Canteiros e

Passeios)

e Mernorial lnr 20.000
Proji:to fuqúreÍônico otr 300

tural,(Concreto) . m1 300
?mjcto PCA (Pllto de Cowolc ..: .

lmbienul) : m? 300
Reforma / Reüralização /
Restawafro 300

Murps eir
Âl venária/Àrrimo

orçamênto.e MehoÍiâ I -. m2 300

Lcvantâmeúto Topográfico m2

3.J00.0
00

lmplantqção dc marcos gcodósicos und 4.000
Serviços de aerolevantarnento com
rcrql çao )l lnade8crn km2 280
Gelação de ortofotos knr2 r.200

km2MDS corn no Ílinirno 4 pts/,nt
Ceração Modelo Digital: MDT e./ou

300
Elaboraçâo de base cartográfica
vetor'iâl na escala l:1.000 através de
restituiçâo plânimétrica e estruturaçào
da malha rcÍribriâl krn2 30

knr'

Lcvantamento lêcnico »rultifi ualitário
com cfeito oadastral e atualização da

basc de dados gcogÉficos territoriais 30

Regularizaçicr Fundiária l)12

8.000.0
00

r.000,0
00Projeto de Detalhrmento tnz

rÍ12

3.500.0
00

Scrviço
TopográÍico/

Ceonefcrcnciamcnt
o/ Cartografia/
Mapeanrento/

Aerofotogrzrnclria./
Altirneria /
Planirnetria/

Planialtimetria /
Rcgularização

Fundiár'ia)

Memorial Descntivo
Proieto dc ÍlurhinaÇão :,

I . 60.000

Projeto Rcdc DislrrIuição jr» 2i,000
Iluminaçâo Pública

c llunriração

v § \sN

Rcstauraçâo'

tn2

20.000 i

,.

mz

:rrr
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@

rn!

Extcrra Projcto LuminotÉchico Ín: 8.000
Projeto dc Subcslação Kva 8.000
Projeto de Detalhá tnento m
Projeto PCA (Plano de Conlt'ole
ambíenal) m

ASBUI,LT n') 25.000

Orça:nento c MenroriàI nl

Pavimcntação

PÍojeto Pâvirneílagào tnz

Projelo Recapeanrento tn2

Projcto de Süralização n1?

Projcto de Dctalhamcnto m:
Projcto PCA (Plano de Controle
Anrbiental) tn2 600.000

ASI]UILT m2

Projeto de Acessibilidade m2

Orçarnento e Memorial ln?

Drenagern Pluvial

Projeto Drenagenr m
Pmjcto PCÂ (Plano de Conlrolc

m i20.000

Proicro de Deta:hâmento ol

ASBU]LT rIl s.000

Orçamento/Memorial m

Sinalização
Horizontal c

Vertical

Projcto dc Sinalização m: r80.000

Projcto dc Detalhanrcnto tn!
Proicto PCA (Plarn de Controle
Ambiental) m? 20.000

ASBUILT Ín?

Or'ça:nento e Mernorial ttt2 r00.000

Calçada crn Passero ,

Projuto de CalÇada m:

Proieto de Detalh: rnento m2 2(m.000

Projeto PCA (Plano de Controle
Ambicntal) m:

ASI}I]ILT m: s.000

Orçamento é Mernoria'l m2 200-000

Rccupcraçâ o/Abertu
ra dc Esrradâs

Vicinais

Proieto de Estradâs vicinnis Dt2

2.500.0
00

Pmjeto PCA (Plano de Conlrole
Âmbiental) ü1' 800.000

OrÇanrento e Mcrnodal nr2

V \NN §

2s ooo I

25.0001

2s.0001
3.000.01

001

r.000.01
o0l

I roo.oool
600.0001

r0.0001

r00.0001

600.0001

200.0001

120.000 I

r20.000 I

20.0001

s.0o0l

800.0001

lr*o*l

1.000.0 I

001
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Pro Estruúiral

cr^ A^ l;. r -2 t)

Projcto dc Sist- Abast. Água
Compteto m 150.000

40.000Projeto de Redc Agua ln

m 40.000Projeto de. Captução e Adutora

m 4.000Proielo de Esnrtural
Proleto Elétrico n1 L000

mProjeo de Detalhârnrli)1ó '

Projeto PCA (Pla4ci de Controlc
Anbienul) : nl

mASBUILT
n1

Sistema de
Abastccirncnto dc

Àguu

Orcàmento e Memoriãl - - 40.000

m 100.000
Projcto de Sist. Esgoto Sanitário
Conrpleto

Proicto de Rcdc Colctora dc Esgoto m r 00.000

Prcieto Eslrutlral
1.000Ptoieto Elctrico Ín

n) t 00.000Plojcto de Deialhamenlo

nl 100.000
Projeto PCA (Plano de Conlrole
Ambiental)

n') 10.000ASBUILT
n')Orçanrenlo e Menrorial

Sistcrna de
Esgotamenlo

Sanitário

m2 30.000' 
Projcto Ateno Saritar,io

m2

Projeto PCA (Plano de Controle
Ànbienta l)

m2 30.000Projcto EIA/RMA
m2Orçamculo c Memorial .

Aterro Sanitario
Completo

n)?Plolcto de Estrutura Metálica

m' r s.000Projcto de Detallvânrento

m2 _5-000ASBUILT
rn2

Projcto dc Estrutura
Metálica

mento e MemoriâlOr'ça

nt2 2.000Projcto Estnitural
2.000. ,112Proieto de Detolhamcrrto

2,000m2

Proj dê ConrroleoPCAeto (P

ArÍrbiclltâ
rii'? 2.O00

Ponte em Concreto
Âmado.

clnorialcn'to e

tll2Proieto Eslrutural
ln2 s00Proieto de Detalhaniettto

rn2

Projao PCA (Plano de Controle
Ambiental)

500tr3Orçanrcnto e Mcmorial

Po e em Eslrulura
de Madeira

nflPro.jcto ds Galeria

[-

II

III

I

f

I

I

§/§ N .d

40,0001

40.0001

t o.ooo I

m 2.000 |

r 00.000 I

30.0001

lo.ooo I :

40.000I

l s.ooo I

s00 |

soo I
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2. CLI(ASULA SEGUNDA - YIGÊNCIÁ
2. l. O prâzo de vigência deste Ten»o de Cortmto tem ioício na dala de _-/-l- c
ênceÍamcnto cnl I I pronogár,cl na forma do art. 57, §1", da Lei n" 8.óóó, de 1993.

3. CLÁASULÁ TERCEIRA - PREÇO
3.1 O valor total do presente Termo de Contrato ó dc R$ ).

"3.1. No valor acima estão incluídas todas as despesas oldinárias direlas e indiretas decorrcntEs da

execução contralual, inclusive tributos e/ou i:npostos. cncargos sociais, traballristas. prcvidenciárigs.
fiscais e conrerciais incidentes, taxa de aclministrâçâo, frete. seguÍo e outros necessários ao

culnprimento intcgral do objeto da conlrâlâçào.

CIMAMS ?rÍ

^D

{

@

Frlh: nr

Projcto dc f)etalhamcrrto mr 1.400
Projeto PCÁ (Plano de Controle
Am'biEntal) m2 1.400

enr Concrrlo
AÍmado

Orlamento e Merq'orlul tn' 1.400

Proielo Estrutural m 8.000

Projeto dc Dctalhamerlo m 1.200
Projeto PCA (Plano de Conh'ole
Arnbiental) n'r

Projeto de Bueiro
Tubular em

Concrcto

Orçamento e Menrorral n1

}ivciiígáçoôí gcóieênidaí: 
-

4.000Estudos
Prel im inarcs

Estudos.[ridrológicos m2 2.000
Fiscalizaçâo / Gcrcrrciarncnto para
EdiÍicações ml 50.000
Fiscal izaçào / Gerc ncianrcnto para
Obras de hfra Estruturo Urbana m2

t.900.0
00

!-iscalizaçào i
Gerencianrento

Orçameuto e Meruorial m2

Projcto Estruturâl il2 1.000

Ensaios c tc.stcs tccnolôgicos l mz 1.000

Projcto de Detalhamento tn: I l.ooo
ASBUILT 1.000lÍl!

Projcto Fundação /
Contcnçâo

Orçamcnto e Meniorial ml
Projeto Mobiliário / Espaço 1l.r'

ASBUILT ln'Projeto Mobiliário

Orçanrento c Mcrnorial 5.000

VÁLOR ALDA LI o

Obscrvaç5o: Projetor dc scrviços e obrrs de unidrdcq smbientcE odiÍicaçõcs de
cst bclccimcntosr inÍra-cslruture c outros, nf,o descritos na DrcscoÍe plenilhe, podÊrâo scr

calculados utilizamdo-se, por grau de complexidadê, um simllar corrcspondêntê.

rI

§l
§ \§N

r.200I

nl
I

I

I

l oooJ

s.0001

5.0001

I

I

I

t.

I r.zoo

I roo.ooo

H



. 
4SL
,3J
a

^t

{

coNSôClCrO rôlÍEÍtr\áUN rcrrrÂL Mvt-T r Fr NAr-r1'.Álil rO

^rlEÂ ^^t 
NE r r1,\ o^ suoENF

Rua T ugi.rlOulno . N" 4çlO - Elâlrtô Malê
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1. clÁusul,4 eaÁRrÁ -DorÁÇÃo oRÇÀMENnÍRrÁ
4.1. As dcspcsas decorrenlcs dssta conlratação eslâo progt'âmadas em dotaçâo orçanronlária prôpria,
prcvista no orçamento dos Municípios Consoroiados, pam o cxcrcício de 2020. rra classificaçâo da
conta no -§.2.2. Ll.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros.

s. cLlusuLÁ SaINrÁ - PÁGÁMENTO
5.1. 

^ 
CONTRATADA deverá demonstrar ao CIMÀMS, âté o 50 (quinlo) dia útil de cada mês. os

serviços prcslados, pâÉ scrcm liquidados, nos tcnnos c condiçôes estabclecidas no i(cm !!! e
subitens do Anexo I - Projeto Básico do Edital, nrediante apresentação da nota fiscal ou fatura, a qual
deveú ser errtÍcgue na scdc do CIMAMS. no f)opârtâmctrto dcste instituro, localizada rra

Rua , io _, .4\4G. CEP _._--.-. aconrpanhada dos seguirues
documcnto.s:
5.1.1 .Prova de rcgularidade relativo ao Fundo de Gara»tia do Tempo de Serviços (FGTS);
5. 1.2 Prova dc regularidadc pâIa com a Fazcnda Fedcral. que abrangc tambêm a prova dc
regularidade relativa à Seguridade Social (conforme Porarias ns 158, de -§ de seternbro de 2014 e
I 751. de 2 dc outubro dc 20'14);
5.1.3 Prova de inexistência de débitos inadinrplidos perante a Justiça do Trabalho. rnsdiante a
aprcsentaçâo de CNDT (CeÍidào Negativa de Débitos Trabalhistas). nos termos do Titulo Vll-A da

Consolidação das Leis do Trabalho. apmvada peJo Decrclo-Lei rf 5.452, dc lo de rnaio de 1943.
5.2 O pagamerrto somenê seú autorízado depois de efetuado o "atesto" pelo senddor competellte na
úola fiscal aprcsentada.
5,3 Havendo erro na apÍe§€ntação da Nota Fiscal ou dos documcntos pertinenles à contrâtâçào. ou,
ainda, circunstáncia quc impcça a liquidação da dcspcsa. como, por cxcrnplo. obdgaqão financcira
pendente, decorrente de penalidade impostâ ou inadhnplência, o pagâmento ficará sobrestado atê que

a CONTRATADA providcncic as modidas sansadoras. Ncsta h:pótcsc, o prazo pârâ pagamcnto
iniciar-se-á após a comprcvaçào da legularização da situaçào, não acanetando qualquer ônus para a

CONTRÂTANTE.
5.4 Scní considerada data clo paganrento o dia en: que constâÍ corno erritida a ordern bancária pnra
pagâlnento.
5.5 ArÍes de cada pagamento à CONTRATADA, scrá Ícalizada consulla ao §ICAF para vo'ificar a

manutençâo das oondiçôes de habilitação exigidas no edital.
5.6 Constatando-sc. junto ao SICAF. a sihração de irregularidade da contratada, seú proüdcnciada
sua advertência, pol escrito, pâra qus, no prâzo de 5 (cinco) dias, regularize sua situagão ou, no

mesnlo praT-o, apresentc §uâ dcfcsâ. o prazo podcú ser prnrrogado umâ vê7, por igual periodo, a

cútério dâ contrâtante.
5.7 Nâo havcndo regularizaçào ou scndo a dcfcsa considerada improccdente, a contratanlc dcvcrá
comunicar aos órgâos responsáveis pelâ Íiscalizâçào da rcgularidade fiscal quanto à inadirnpiência da

contratada, bcm como quanto à cx.istôrrcra dc pagamento a scr efttuado, para quc §ejam acioludos os

rnsios psrtincntes c íecessáÍios pata gârantir o Irccbhncnto de seus crétlilos.

5-8 Pcrsistindo a irrcgularidadc. r contratâolc dcvod adotar as rncdidas nccessárias à rcscisâo

contratual los aulos do proccsso administrarivo con cspondcn(e, asscgurada à corrtralada a ampla

defesa,
5.9 Haveodo a cfetiva execuÇão do objcto, os pagamentos scrão realizados norma,mente. atê quc se

decida pela rescisão do contrato, câso â conhatada nâo regularize sua situâçào junto ao SICAI'.

5. 10 Somcnte por motivo de econornicidadc, seguÍança tucional ou outro intcrcsse público dc alta

relevância, devidamente justificado, enr qualquer caso. pela nráxinta autoridade da contÍatante, não
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será resciudido o contrâto ern cxecução com a contmtada inadirnplente no SICAF.
5. I I Quando do pagam€Dto. será efetuada a retenção tribuúria prevista na legislação aplicável.
5. I 1.1 A Contratada regularmente optante pelo Simplcs Naciorral, nos termos da Lei Complementar
n" l2l. de 2fi)6, não so&crá a retençãÕ fitutária quanüD aos impostos e contÍibuiÇões abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento Íicara condioionado à apresentação de comprovaçâo, por
nreio de documeoto oficial. de quc faz jus âo tÍalamento tribuuirio favorccido previsto na refcrida Lel
Complernentar.
5.12 O pagamento sera crgditado enl conta corrente. por meio de ordem bancriria a favor de qtralquer
itstituiçâo barrcària indicada na Nota Fiscal, dcvsndo, para isso, ficar explíciio o nome do lranco.
agência, localidade e número da conta corrente enr que deverá ser eietivado o <;Édito.
5.14 Os tributos e as contribuições ÍLscais, bcm como quaisquel outras despesas necessárias à entrôga
dos bens/materiais são de responsabilidade da CONTRATADA. podedo a CONTRATANTE ex.igir,
a qualqucr tetnpo, a comprovação de sua regularidade.

6 CLÁASWASEXTA * RE.4JUSTE E ALTEK4ÇÕES

16.6 O proço conoatado é Íixo e jgeaiustável,

16.7 Eventuais altemçôes contratrmis regêr-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n'8.666, de 1993.

16.8 A CONTRÂTADA é ohrrigada a aceitar. nas nrcsmas condições contratuajs- os acréscimos ou

supressões que se llzeÍEm nccessários, ale o limite de 25% (ünte e cinco por ccnto) do valor inicial
atualizado rlo contrato.
16.8.1 E vedado cfetuar acrésoirnos nos quantitati\os fixados pela atra de regisho de preços. jnclusive

o acréscinro dc que trata o § 1" do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

ló.9 As supressões resultantes dc acordo celcbrado entre as partcs contÍatântes poderão exceder o
limite de 25oÁ (vinÍe e cinco por cento) do valor inicjal atualizado do conlrato.

17 CI.,ÍUSULA SÉTIMÁ . DO LOCAL, PRÁZO E FORMÁ DE ENTREGÁ DOS MATERIATS
17.1. Os prazos, critórios de rccebimeuto e acsitação do objeto cs6o prcvislos tro itcm !!e subitens

do Anexo I - Projeto Básico.

IE CLAÚSULA OITAVA- DO ACOMPÁNHAMENTO E DÁ FISCÁLIZ,4ÇÃO
8.1 A fiscalização do objeto da presente conratação pclo CIMAMS será exerçida poÍ proÍissional

(is) dcsignado (s) para tal finalidade, nos tonuos do art.61 da Lei n." 8.666/93. anotando em registro

púprio todas as ocotrências relacionadas oorn ir execuçáo e detemrinando o que for necessário à

regularização de falhas ou dofeitos observados.

8.2 A fiscalização acima mencionâda não exclui nem rcduz a respoosbilidade da CONTRÂTADA,
inclusive pclante terceiÍos, por qualquer iregularidadc, ou ainda. resultante de inrperfeições tecnicas,

vícios redrhitórios, e, na ocorrência desta, nâo implica em corresponsabilida<le do CIMAMS' dc

conformidadc com o aÍt. 70 da Lei no u.66ó/1993.

8.3. Os prolissionais designados lccsbeÉo os setviços, objcto desta ATA, cabendo-lho:

8.3.1 A conÍ'erência qualitativa e quantitfltiva das pecas tócnicas, recusando-os caso não esteja denJro

dos linrites das especificações lêcnicas do Projelo Básicol

8.3.2 Proceder de forma criteriosa aa seu recebimento e guarda;

8.3.3. Prcstar ao fomccedor qualquer tipo de esclarecimenro quanto à identil'icaçã0, quantidade ou

qualidade dos prorlu tos/serviços.

8.4 A CONTRATADA ficará sujeitr a ma'is ampla e irrestrita tiscolização, obrigando-se a prestâr

todos os esclareciÍnentos poÍvenftlra tequeridos pela Administração.
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aceitará, sob nenhurn pretexto. a transferêmia de qualquer responsabilidade da
outras enüdades, sejanr fabricanles. técrricos. dentre outros.

^o

^o

tç ctÁusut,< woN; - onue,ações DÁ 1uNTRATÁDÁ
19.l.Assinar a presente Ata de Registro de heços (ARp) no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, bem
como os contÍatos decorrentes cm igual prazo, cnntados do recebimento da convocaçâo formal;
19.2. Executar os serviços em conformidade corn as nomms técnicas peÍinenr€s,
19.3. Conrunicar ao fiscal do contrato qualquer irregularidade detectada;
19.4- Acatar as detenninaçôes do fiscal do contrato. exceto as nranifestâmente ilegaisi
19.5. Recolher ruxas referentes à Anotação de Responsabilitlade Técnica - ART (CREA/CAU);
19.6. Seni responsável pelos errcargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciâis, trsultante da
execução do Contrâtoi
19,7. Responsabilizar-se por todas as despesas com pessoal. equipanrentos, impostos, alimentação,
lranspotrc, mâterial, etc. ;
19.8. Ser responsável pelas providências administrativas relativas ao deslocamento de seus prepostos,
terceirizados c outÍos eÍxârBos:
19.9. Atender a prestâção dos sewiços com pcssoal dcvidanrçnte qualificado, bem como, obsewar
rigorosamente o cronograma de execuçâo ou outas condições estabelecidas entre as partes;
19.10. Manter sigilo absoluto com relação a qrralqrrer informação confidencial que verúa â ler au€sso,
durante a execução do Contrzto:
19.l l. Aceitar, nas mesmas condições iniciais do contrato, os scréscimos e suprcssões <;ue se fizercm
necessárias, dentro do limite pennitido em lei.
19.12. Conrprometer-se a nào fazer uso dos materiais e informações do presentc objeto para outra
finalidade, senão as propostâs no Projeto Básico e nesta ATA, sob a responsabilidade de sofrer
sançôes legai.s:
19.13. Manter em seu quadro a equipe técnica espccralizada, em quafltidade necessária ao

atendimento dos serviços, cm seu noule e sob sua rcsponsabilidade, cabendoJhe efetuaÍ todôs os
pagamentos, inclusivc os rclativos aos elrcaÍgos prcvistos na lcgislação trabalhista. previdcnciátia e

Íiscal. bem como de seguros e quaisquer outros decorentes rte sua condição de ernpregadora,

assumindo, ainda, total responsúilidade pela coordenaçÀo dos encargos administrativos. tais como:
controle de frequência, trscalizaçao c orientação recnLa, conlrole, ãusências pennitidas, licenias
autorizadas, férias, punições, adrnissões, demissões, oansferências, promoções, etc.;

19.14. Comunicar'à Admirústração, pot escrito e no prazo nrâximo de 48 (querenta e oito) horas,
quaisquer alterações ou aconlecimenúos que impeçam, rnesmo teÍrporariameate, de cumpú seus

deveres e responsabilidades relatír,as à e:;ecução dos serviços, totâl ou pârciâlmen(e;

19.15- Àssunrir todas as despesas relativas à pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou

conexas com o fuhro e evcntual conÍra1o, ficando aürda. para lodos os efeitos legais, dcclarada pcla
CONTRATADA a inexistência de qualquer vinculo empregaticio entre seus emprogados e/ou

prepostos com o Órgão CONTRATANTE;
19.16. Prornover, por intermérlio de scus ncsponsár'eis téÇnicos, diagnósticos "in loco":
levantamentos pteliminares dos locais onde soão realizadas as intervenções das peças técnicas a
serem elaborados pela CONTRATADA. tanto dc odilicaçôes qLrânto âs de pavimeutação. drenagem,
paisagismo e outras perti[entes ao ôbjeto deste tenno;
19.17. Responsabilizar-se-á pelas peças técnicas elabomdas, orja responsabilidade seriá da

CONTRÁTADA e de seu Profissional (Responsívei Técnico). As poça.s téonicas de engenharia

deverão estar identificadx com o rcgistro e assirutura do proÍissional que o elaborar, de acordo com

a responMbijidade detenniruda, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE. As peças
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confcccionrdâs sêrão êmtregues &o CONTRATÀNTE em melo magnéÉco no formo
.dog .cdr, dentrc outros) para análise e aprovaçâo.

wg, .xls,

19.18. Manter, ao lortgo da execuçâo co:rlratual, as característicâs de qualidade próprias para o uso
dos malenais, nos temros defirridos pela legislagão pertinente.
19.19. Executar os serviços obedecendo à melkrr técnica ügente, enquadrando-se rigorosamente,

dentro dos preceitos norrnativos da ABNT - Associação Brasllelra de Normas Técnicls;
19,20. Na apresentação da fatura a CONTRATADA deverá aplessntar a prova de regularidades
fiscais e trabâ1histâs. nos teÍmos do art. 29 da Lei Federat n" 8.666/93 e suas alterações;

19,21 . O CONTRÁTANTE, nâo responderá por quaisquer compronrissos assumidos pcla

CONTRATADA com lerceitos, ainda gue vinculados à cxecução do objeto da pÍesente ATA, benr

como por qualquer dano causado a terceims em decorrôncia de ato da CONTRATADÀ de seus

ernpregados, prepostos ou subordinados:
19.22. Con.stituirão encaÍgos exclusivos da CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas,
eílolumcntos, despesas c diferenciais de àlíquolas que decorrâm da formalização de everrqrais

contratos decorrentes, e, oriundos da prcstação dos serviços, objeto deste Projeto Básico'

20 CL,{U§ULADÉCIMA_OBRIGÁÇOESDOCONTRÁTÁNTE
20.1. Exercer. atravás do setoÍ de engentlaria c/ou ouho órgão competente parâ tal, AMPLA.
rrrestrita e p€mranerte FISCALIZAÇÃO de todos os atos pertinentes a pÍestagão dos serviços,

oriundos dos CONTRATOS decorrentes desta ATA DE RECISTRO DE PREÇOS - ARP, obicto

deste Plojeto Básico, e, do comportamento do pessoat da CONTRÁTADA, sem prejuizo da

obrigação desta de tiscalizar seus responsáveÍs técnicos, entpregados, prepostos ou subordinados;

20.2. A exjstência e a ahração da fiscalizrção do CONTRATANTE ern nada restringern a

responsabilidade úrrica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que conceÍne a prcstagão dos

serviços e entrega do pÍoduto finol, objeto contratâdo e às suas consequêocias e irnplicaçôes.

próximas ou Íemolas. A fiscalização úo exolui nçm reduz a responsabilidade da Contratarla,

inclusive perânte terceitss, por qualquer inegularidade, ainda que resultânte de irnperfeições técnicas

^ 6os scrviços. vícios redibiúrios. ou crnprego de n:ateriais inatlequados. c. na ocorrêmiá desta. não

O iorplica corresponsabilidade do órgào C-OWfnnfeNfE ou de seus agentes e prepostos. de

confomridade com o artigo 70 da Lei Federal n'8.666, de 1993-

20.3. O rÊpÍescntartc da Admirristração do CIMAMS anolará em registro próPrio todas as

ocorrências relacionadas com a execuçâo dos serviços, indicando dia, mês e ano, bern como o nome

dos cmpregados eventualmente envolvidos, arlotando as providências neccssárias ao fiel

cumprimento {as cláusulas contratuais e comunicando a autoridade conrpetente, quando for o caso.

conforme o disposto nos §§ 1'€ 2'do artigo 67 daLei n" 8.ó66, dc 1993.

20.4. 0 órgão deve acompanbar e fiscalizar a confomridade da pÍestâção dos serviços e da alocação

dos recursós necessários, de for'ma a asscgurar o peÍfcito cumprimento do coltrato, por meio de um

repÍesentante especialnrente designado, tra forma dos aís . 67 e13 da Lei n" 8.66ó, de 1993;

20.5. Prnmover com a presença do Fiscal do Contrato e do represgntanto da CONTRATADA as

rrediçôes e avaliaçõr:ts, deçidindo as questões técnicas su'gidas na execução das peças tecnic'is.

ceftificando a veracidade das fahras decorrentes das rncdiçõcs;

20.ó. Tragsmitir por sscrito, através do Diário de Ocorrências, as irstruções rolativa§ a ondem de

serviços, alteraçao de prazos, cronog,ramâs e delnais detenninações dirigidas à CONTRATADA,
precedidas sempre da anuência cxprcssa do setor de engeuharia do órgão CONTRATANTE;
20.7. Esclarecer as dúvidas que the lorem aprcsentada§ pelâ CONTRATADÀ. bent como

acompan[ar c fiscalizar a execuçào qualitativa dos sen iços e determinar a çorreçâo das intperfeiçôes

verificadas no ploduto Íitlal;
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20.8. l{ealizar a fiscalizaçâo dos serviços por rneio de cornissão desrgnada, conrposla por no rnínirro
03 (trà) rnembros, sendo 0l (um) deles, engenheiro civil eiou arquiteto. lotados na secrenria do
órgão CONTRATANTE, bcrn como indiiar e gamntir a par{iqipagào rle rcprcscntantes das sccrclarias
nas rcuniÕos com o Contratado
20.9. Atestar a veracidade dos registros efeluâdos pela CONTRATAIIA no Livro de Oconência,
padrâo do órgão CONTRATÀNTE:
20.10. Rcjeitar. no todo ou crn parte, a execução dos serviços. cntregues pcla CONTRATÂDA que

estejam fora das especificações e qualificações nínirnas exigidas no Contrato decorrente destâ Ata;.
20.11. EÍ"etuar o PACAMENTO a CONTRATADA. dcpois de constatada a rcgularidade »a

ptestação dos seniços, objeto destc TR, na estrita obsenáncia 0 regularidad€ fiscal e trabalhista.
conforme preccitua o disposto do AÍ. 29 da Lei Fcdcral 8.666/93, âtuâlizda pcla Lei n" 12.440. do

201 l:

21 CLÁUSULA DÉCTMA PRIMETRÁ _ SANÇõES ADMTNISTRÁTII/AS
21.1. Alêrn daquclas comtantcs no itcm 19 e sulritens do Ancxo l- Projelo Básico, comctc intação
adrninistrâdva, nos tsrmos do Decreto Federal n" 1.E9212013; Lei 8.666193, o
LICITANTE/ADJUDICATARIO qü e :

2l.l.l, Nào assirmr o lemro de contrato ou aoeibr/reliraÍ o instrunlento equívalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta:

2 I. I .2. Apescntar docunrentação falsal
21.1.3. Derxar de enhegar os docurnentos exigidos no certame;

21.1.4. Enscjar o rctardamento da exccução do objcto;
21.'1.5. Nâo rnantiver a proposta;
2l . L6. Cometer fiaudc Íiscal;
21.1.7- Comportar-se de nrodo inidôneo:
2t.2. Considera-so comportamento inidôneo. etrtÍo outros, a declaração falsa quanto às condiçõss dc
paÍticipação, quanto ao enquadrarnenlo como ME/EPP ou o conluio entre os LICITANTES' em

qualqucr nroÍncnto da licitação, mcsmo após o cnccnrmctlto da fasc dc lanccs-

21.3. Â aplicação dc qualquer das penalidades previsÍas realizar-sc-á cur processo adminislÍali1,o qtc
assegurará o contraditório c a arnpla defcsa ao LICITANTE/ADI UDICATÀRIO, observando-se o

proccdimento previslo na [*i rf 8,66ó. ds 1993, c subsidialian:enlo na Lei Ú'9.784, de 1999.

21.4. A autorirlade cotnpetente, na apticação das sanções, levaú çm consideraçào a gravidade du

cot)duta do infrator, o csráleÍ e.ducalivo da pena, beln conro o dano cau§âdo à Admini§lração'

obsen'ado o princípio da pmporcionalidade.

21.5. As pcnalidadcs scrão obrigatoriamenle regisüadas no SICAF-

2t.6. As .sançôes por atos praticâdos no decoÍrer da contramção eslão preüstrs no 
^nexo 

I -Projeto

Básico.

CIMAM

22 CLÁASULÁ .DÉCTMÁ SEGUNDA - NESCISÀO

I2.l o prcsentc Termo de contrato poderá ser rcscinditlo nas hipólcses PÍcvi§ta§ no Tt. 7§ da l-ei no

8.66ó, áe 19911, com as consequências indicadas no art- 80 da mesmo ki, scm prcjuiz-o das sanç6cs

aplicávcis.
l'2.2 É admlssirel a frrsào, cisão ou irrcorporaso da cotttratada com/em outra pessoa juridica, desde

que sejam observados pcla uova pcssoa jurídica todos os rcguisitos de habilitação .exigidos 
ru

licitação original; sejarr nruntidas as denrais cláusulas e condiÇões do coútrato; não haja prejuízo à

"-*,iça" 
dõ objeto pacnrodo e haja a anuôncia cxprcssa da Administração à continuidadc do

contÍâto.
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I2,3 Os casos de rescisão contrarual serão Í'ormalmente motivados. assegurarrJo'se à

CONTRÀTADA o direito à préüa e ampla defesa.
12.4 A CONTRATADA reconheçe os dircitos da CONTRATANTE e m cixo de tescisão
adnrinistrativa prcvista no aí. 77 da Lei n' 8.666. de 1993.

12.5 O tenno de rescisào será precedido de Ralatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o
ca§o:

12.5. I Balanço dos eventos contraruais já cumpridos on parcíalmente cumpridos;
12.5.2 Retação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.5.3 Iudenizações e multas.

13 CLÁUSULA DEC|MA TERCEIRA _ YEDAÇOES
I 3.1 É vedado à CONTRATADA:
l3.l .l.Caucionat ou utilizzr este Tcrmo dc Contrato para qualquer operaçâo financeira;
I 3.l.2.lnterromper a exccuçâo contÍatual sob alegagào de iuadimplcmento poÍ parte da
CONTRÂTANTE, salvo nos casos previslos em lei,

14 cr-Áusula oÉctMA QUÂRI'A - Dos CÂSOS ONr§SOS.
l4.l Os casos omissos serão decidrdos pela CONTIiATANTE, segundo as disposições contidas na

Lei n" 8.666. de 1993. no Decreto Federâl n" 7.89212O11e denais nonnas federais de licitações e

contmios adnrinistrativos e, subsidiadarnente, segundo as disposiçÔes contidas tm Lei no 8,078, de

1990 - Código de Defesa do Consurnidor - e rxlnnas e princípros gerais dos cotltÍatos.

] 5 CL{USALÁ DÉCIMÁ QUINTÁ - PUBLICAÇÃO
l5.l Incumbiú à CONTRATANTE providenciar a publicação deste irEtÍumento, por extrato, no

Diário Oficial da Uriâo, no prazo preústo na Lei n'8.666, de 1993.

T6 CLÁUSULÁ DÉCIMÁ SEXTA - IIORO
16.l É elcito o Foro da ..-... para dirinrir os litígios que decorretenr da execuçâo deste Termo de

Contrato que não possam ser compostos pela conciliação. conforme art. 55, §2o da Lei n" 8.66(t/93.

Para firmeza e validade do pactuâdô, o presente Temro de Contrato foi lawado ern duas (dtras) vias

de igtral teor. quc, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos çonlraentes

*-iMG. 
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dc -.-..-...-.-.-/2020.
Pelo CIMAMS:

PRESIDENTf, DO CONSÓRCIO INTERMT]NICIPAL MULTIFINÂLTTÁRIO DA ÁREA
MINEIRA DA SUDENE -CIMAMS

Pclo CONTRÀTADA:

nomc
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