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EDITAL DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA Nº. 001/2018 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E MENOR PREÇO.  

 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 51ª 

SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO MINAS 

GERAIS NA CIDADE DE PASSOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS. 

 

TOMADA DE PREÇO Nº.  001 / 2018. 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – OAB/MG através da Comissão 

Permanente de Licitação, realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E MENOR PREÇO, para selecionar a proposta 

mais vantajosa de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA 51ª 

SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO MINAS GERAIS 

NA CIDADE DE PASSOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, conforme descrito neste 

Edital e em seus ANEXOS.  

A CONCORRÊNCIA será realizada pela Comissão Permanente de Licitação designada 

pela Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais, e será 

subsidiariamente regida pela Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/93 em seus princípios, (com 

suas modificações), e demais normas vigentes sobre a matéria, nos artigos citados neste 

edital. 

VISITA TÉCNICA: As visitas para conhecimento das condições físicas do local serão 

agendadas através do telefone: (35) 9 09939-9119 e (35) 3522-9173 

com o Sr. Vilson Luiz Martins Júnior. Estas visitas ocorrerão de 

segundas às sextas-feiras de 09:00h. às 17:00h, previamente 

agendadas. 
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LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de reuniões da Comissão Permanente 

de Licitação – Rua Albita n° 250, Bairro, Cruzeiro, Belo Horizonte / MG, sede da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais. 

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Antônio José dos Santos, nº 111 – Lote 05 – Quadra 

Residencial Pinheiros, Bairro – São Francisco – Passos/MG - CEP 37.903-676 

ÁREA A CONSTRUIR: 1.350,86 M² 

 

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL E MENOR PREÇO. 

 

ENVELOPES PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 

- Envelope A – Documentos para Habilitação; 

- Envelope B – Proposta de Preços. (Anexo IV). 

 

ENTREGA DOS ENVELOPES: A e B: até as 17:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2018 

na Rua Albita n° 250, Bairro, Cruzeiro, Belo Horizonte / MG, sede da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais – SETOR DE PROTOCOLO. 

 

SESSÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES COM A PARTICIPAÇÃO DOS 

PROPONENTES INTERESSADOS: 

 

Habilitação – Envelope A: Ficará a cargo da Comissão Permanente de Licitações 

abertura dos envelopes, assim como sua conferencia, em 06 de fevereiro de 2018, 

às 10 horas, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – 

OAB/MG. 

  

Proposta de Preços – Envelope B: Ficara a cargo da Comissão Permanente de 

Licitações abertura dos envelopes, assim como sua conferencia, em 09 de 

fevereiro de 2018, às 10 horas na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Minas Gerais – OAB/MG. 
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ANEXOS QUE INTEGRAM O CERTAME: 

 

Anexo I – Edital; 
 

Anexo II – Memorial Descritivo; 

 
Anexo III – Cronograma Físico; 
 
Anexo IV – Planilha Orçamentária; 
 
Anexo V – Projetos Arquitetônicos; 
 
Anexo VI – Formulário Padronizado da Proposta de Preços 
 
Anexo VII – Minuta de Contrato 
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ANEXO I - EDITAL 

 

 

1. DO OBJETO: 

 

1.1 - O objeto da presente licitação para Contratação de empresa de engenharia 

especializada com utilização das técnicas construtivas adequadas dentro de um bom 

padrão de qualidade para execução das obras necessárias com o objetivo de acomodar a 

nova sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – OAB/MG – 51ª 

Subseção, na cidade de Passos/MG, conforme normas e condições deste edital e seus 

anexos que abaixo se enunciam: 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1 - Poderão participar do presente certame licitatório as pessoas jurídicas do ramo de 

atividade compatível com o objeto licitado e que atendam as todas as exigências 

especificadas neste edital e seus anexos; 

2.2 - Documentos e Propostas – Os envelopes A e B serão apresentados em envelopes 

separados, fechados, até as 17:00 horas do dia 02 de fevereiro de 2018, na Rua 

Albita n° 250, Bairro, Cruzeiro, Belo Horizonte / MG, sede da Ordem dos 

Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais, SETOR DE PROTOCOLO. 

2.3 - Os envelopes deverão ser destinados à Comissão Permanente de Licitação, 

contendo na parte externa: 

 Envelope A – Habilitação  

           Razão Social Da Empresa: Concorrência Nº. 001/2018 

 Envelope B – Proposta de Preços 

 Razão Social Da Empresa: Concorrência Nº. 001/2018 

 

2.4 - A Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – OAB/MG – não se 
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responsabilizará e nem aceitará documentações que, tendo sido enviadas via 

postal ou entregue em outros setores e locais que não o indicado no subitem 

2.2, não chegarem à Comissão Permanente de Licitação até as 17:00 horas do 

dia 02 de fevereiro de 2018 na Rua Albita n° 250, Bairro, Cruzeiro, Belo 

Horizonte / MG, sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais. 

 

2.5 - Após encerramento do prazo para recebimento dos envelopes A e B, 

respectivamente habilitação e preços, nenhum outro documento será recebido, 

nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou esclarecimentos à 

documentação e à proposta; 

2.6 -   Após a fase de habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de 

Licitação; 

 

3. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO  

3.1 - Para fase de habilitação desta Licitação o proponente deverá apresentar:  

3.1.1 - Habilitação Jurídica: 

 A - Em se tratando de sociedades por ações, Ato Constitutivo e Estatuto em vigor, 

devidamente registrados, acompanhado de documento indicando a eleição de seus atuais 

administradores; 

B - No caso de sociedades por cotas, Contrato Social e respectiva inscrição na Junta 

Comercial do Estado ou no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, acompanhado de 

prova de diretoria em exercício. 

3.1.2 - Regularidade Fiscal:                                                                                                                    

A - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ do Ministério 

da Fazenda; 

B - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal pertinente ao seu 

ramo de atividade e compatível com o objeto licitado ou Certidão emitida pela Secretaria 

de Estado da Fazenda Estadual e Prefeitura Municipal, certificando que a empresa está 



 

 

 

 

Rua Albita, 250  - Cruzeiro - Belo Horizonte/MG - CEP 30310-160 

 (31)2102-5810/5870 

controladoria@oabmg.org.br - www.oabmg.org.br 

devidamente registrada; 

C - Prova de regularidade para com as Fazendas Públicas, incluindo, obrigatoriamente:              

- Certidão Conjunta de Quitação de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;                       

- Certidão de Quitação com a Fazenda Estadual;                                                                             

- Certidão de Quitação com a Fazenda Municipal da Sede da Licitante.                              

D - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social:                                                          

- Certificado de regularidade de situação (CRS) com o FGTS.                                                      

- Certidão negativa de débitos – CND do INSS. 

3.1.3 - Qualificação Técnica: 

A - Declaração de visita técnica..  

B - Certidão de registro da empresa e do responsável técnico, no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, em vigor, conforme Resolução 266/79, 

suficiência financeira e aptidão para execução do contrato 

C - Declaração formal de que possui disponibilidade dos profissionais com as seguintes 

especialidades, que deverão estar à frente dos trabalhos de execução das obras e 

serviços licitados. No momento da contratação, todas as especialidades deverão ser 

comprovadas mediante documentos próprios. 

- 01 Engenheiro Civil 

- 01 Técnico de Segurança do Trabalho 

D - Declaração formal, em cumprimento da Lei federal 9854/99, de que não emprega 

mão-de-obra de menores ou, empregando-a, cumpre a disposição expressada no inciso I 

do § 3º do artigo 227, com observância da norma estatuída no inciso XXXIII do artigo 7º, 

da Constituição Federal.  
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3.1.4 - Qualificação econômico-financeiro: 

A - Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 

Licitante. 

B – Referencias bancarias. 

3.2 - Serão aceitos documentos que expressem respectivas validades, desde que em 

vigor, ou, quando não declarada sua validade pelo emitente, expedidos há sessenta dias, 

no máximo, da data designada para apresentação das propostas.  

3.3 - Os documentos de habilitação deverão ser apresentados por qualquer processo de 

cópia autenticada por tabelião de notas. 

3.4 – Todas as normas, procedimentos, cláusulas e condições deste edital deverão ser 

cumpridas obrigatoriamente sob pena de inabilitação da documentação ou 

desclassificação da proposta de preços. 

3.5 - A não apresentação da documentação exigida no item 3, implicará em inabilitação da 

licitante. 

Parágrafo Único - Não poderão participar desta LICITAÇÃO, além dos casos vedados 

expressamente na Lei Federal nº. 8.666, de 1993, as empresas:  

I. Estrangeiras que não se comprometerem a manter filial ou representação no Brasil, 

durante o tempo em que vigorar o CONTRATO. Para participarem desta LICITAÇÃO, tais 

empresas devem cumprir as exigências de funcionamento previstas nos arts. 64 a 73 do 

Decreto-Lei nº. 2.627/40.  

II. Que estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração 

Pública, ou tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, nos termos do art. 87, III e IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 1993, 

da Lei Estadual nº. 13.994, de 2001 e do Decreto Estadual nº. 44.431, de 2006;  

III. Que estejam em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, 

dissolução, liquidação ou cuja falência haja sido decretada por sentença judicial; 
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4. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

4.1 - A proposta de preços deverá ser apresentada com valores em Reais, referidas ao 

mês de apresentação da proposta no envelope B. Deverá ser apresentada em uma única 

via, obedecendo rigorosamente aos termos e condições deste edital. Deverá ser 

datilografada ou digitada, se manuscrita, com letra legível, sem alternativas, rasuras ou 

entrelinhas, obrigatoriamente ser assinada pelo proponente ou seu representante legal, 

não sendo consideradas as que estabelecerem vínculo à proposta de outros 

concorrentes. 

4.2 – Na apresentação da “proposta de preços” deverão ser observadas e cumpridas as 

exigências da Lei Federal 5.194/66, relativamente à elaboração de trabalhos gráficos, 

especificações, orçamentos, pareceres e laudos, sob pena de desclassificação da 

proposta.  

4.3 – O julgamento obedecerá ao critério de menor preço global final. 

4.4 – O prazo de validade das propostas deverá ser de, no mínimo, 30 (trinta) dias. 

4.5 – Nos preços propostos deverão estar computadas todas as despesas, inclusive as de 

mobilização e desmobilização, fornecimento de EPI’s (equipamentos de proteção 

individual), uniformes completos, comunicação, aluguéis, reprografias, veículos, 

combustível, locação de obra e demais serviços topográficos, controle tecnológico de 

materiais, escritório de obra, demais despesas de expediente, encargos sociais, impostos, 

bonificações, auxílio alimentação e quaisquer outras despesas legais não especificadas 

neste edital, relativas aos serviços objeto desta licitação. 

4.6 – As licitantes deverão, ainda, considerar em suas despesas indiretas a execução dos 

serviços de topografia ou sondagem se necessários para execução das obras como 

também o controle tecnológico dos materiais a serem empregados. 

4.7 – Será desclassificada a proposta que não se contiver nos estritos termos do artigo 48 

da Lei Federal 8666/93, ou não atender às exigências do edital ou contiver preços 

unitários ou preços totais excessivos ou manifestamente inexequíveis.  

4.7.1 - Considerar-se-ão excessivos os preços finais, totais, propostos por licitantes, 
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fixados em valor superior ao orçado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Minas 

Gerais – OAB/MG – constante de cada “planilha de custos” (Anexo IV) deste edital.  

4.8 – A Comissão Permanente poderá exigir de qualquer das licitantes a composição 

detalhada de cada preço unitário proposto (considerando materiais, ferramentas e mão-

de-obra, destacando ainda a composição de encargos sociais e BDI utilizados). 

4.9 – A Comissão Permanente de Licitação da Ordem dos Advogados do Brasil – 

Minas Gerais – OAB/MG, poderá corrigir de ofício os erros de cálculo porventura 

existentes apresentada pelas empresas licitantes, prevalecendo sempre o preço unitário 

proposto, como base única de correção. 

4.10 – As propostas que apresentarem preços superiores a R$ 2.773.632,00 (dois 
milhões, setecentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta e dois reais serão 
desclassificadas.  
 

5 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

5.1 - Os julgamentos das propostas comerciais ocorrerão após análise e julgamento do 

rol de documentos apresentados, conforme exigências previstas no item 3 do Edital.  

 

 

6 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

6.1 - A adjudicação do objeto ao vencedor será confirmada com Ato de Homologação, 

junto ao julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação.  

 

 

7 - DO CONTRATO 

7.1 - Após homologação da presente licitação e publicidade do resultado, a licitante 

contemplada será convocada para no prazo de até 10 (dez) dias úteis assinar o Contrato, 

conforme minuta Anexo VII; 

7.2 - O conteúdo do presente edital, dos anexos e especificações que o acompanham, 

fará parte integrante do contrato, independentemente de transcrição; 

7.3 - O adjudicado perderá todos os direitos decorrentes dessa licitação, se não atender o 
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chamado para a assinatura do Contrato e retirada dos instrumentos contratuais, 

sujeitando-se às penalidades previstas para os casos de inadimplências; 

 

8 - DA GARANTIA 

8.1 – Como garantia do cumprimento deste contrato, a contratante reterá 3% do valor das 

medições, sendo devolvida após o recebimento definitivo da obra. 

8.2 - A garantia responderá pelo cumprimento das disposições do Contrato, ficando a 

Contratante autorizada a executá-la para cobrir multas, indenizações a terceiros e 

pagamentos de qualquer obrigação, inclusive no caso de rescisão. 

 

9 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E RECURSO 

9.1 - Todas as impugnações e recursos somente serão recebidos, se protocolados junto à 

Comissão Permanente de Licitação da Ordem dos Advogados do Brasil – Minas 

Gerais – OAB/MG, até as 17:00hs, no prazo de até 2 dias úteis, após a abertura de cada 

envelope; 

 

10 - DAS PENALIDADES E FISCALIZAÇÃO 

10.1 - O atraso do pagamento por parte da CONTRATANTE, implica em multa de 2% 

(dois por cento) sobre o valor da parcela em atraso apurado, além dos juros legais de 1% 

(um por cento) por mês.  

10.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderá a CONTRATANTE 

aplicar as sanções previstas nos incisos I e II e § 2º do artigo 87 da mesma lei, garantida 

a prévia defesa a CONTRATADA. 

 

11 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 - A participação em qualquer fase desse certame implica na aceitação plena e 

incondicional dos termos expressos nesse Edital e seus anexos, ressalvando o disposto 

no art. 41 da Lei 8.666/93; 

11.2 - Os casos omissos ou dúvidas oriundas do presente Edital, serão dirimidos pela 
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Comissão Permanente de Licitação da Ordem dos Advogados do Brasil – Minas 

Gerais – OAB/MG, no endereço constante deste edital, em horário comercial.  

11.3 - O edital e seus anexos poderão ser examinados e retirados na Controladoria da 

OAB/MG no endereço constante deste edital, ou no site www.oabmg.org.br.  

12. DO FORO 

12.1 - Fica o foro da Justiça Federal / MG eleito para dirimir qualquer controvérsia não 

resolvida entre as partes. 

 

 

Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2.018. 

 

 

Artur Bittermann Júnior 

Presidente da Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO II 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Implantação da Sede da – Ordem dos Advogados do Brasil,  

Cidade – Minas Gerais 

 

 

I – METODOLOGIA: 

 

1.0 – Considerações Gerais: 

Este material apresenta à descrição que compõem a obra para construção da sede da 

Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – OAB/MG – 51ª Subseção, as 

especificações de equipamentos e materiais a serem utilizados e quadro resumo das 

áreas. 

Na execução da obra tomar-se-á por base os Projetos de Engenharia, e o Memorial 

Descritivo. 

Qualquer desacordo que houver entre os Projetos de Engenharia e o Memorial Descritivo 

caberão à Fiscalização da Contratante decidir sobre a melhor opção. 

Todos os detalhes que constam nos Projetos de Engenharia deverão ser executados. 

Qualquer modificação que se fizer necessária, tanto nos Projetos de Engenharia como na 

execução da obra, deverá ser autorizada por escrito pela Ordem dos Advogados do 

Brasil – Minas Gerais – OAB/MG. 

Qualquer modificação que a Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – 

OAB/MG –expuser à Contratada, desde que não onere o valor do orçamento da referida 

obra, deverá ser executada rigorosamente pela Contratada. 

Se a modificação exposta pela fiscalização onerar o valor do orçamento contratado, 

deverá ser executada somente após a assinatura do aditivo contratual autorizado pela 

Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – OAB/MG. 
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A contratada deverá executar a obra com profissionais devidamente habilitados para cada 

serviço, e será responsável por todos os atos dos seus operários dentro do canteiro de 

obras. Não será permitida a execução de qualquer serviço prestado a Contratante sem o 

devido registro dos funcionários pela Contratada ou contrato previamente assinado, sendo 

estes apresentados à Fiscalização quando solicitado. 

A Contratada deverá manter permanentemente na obra um profissional tecnicamente 

habilitado, para prestar assistência técnica à obra e observar diariamente o projeto técnico 

e as normas contratuais bem como zelar dos equipamentos, ferramentas e assegurar o 

progresso satisfatório da obra, solicitando os materiais necessários, em quantidades 

suficientes para execução da mesma no prazo fixado, prestando ainda qualquer 

esclarecimento técnico, quando solicitado pela Fiscalização. 

A ocorrência de erros na construção implicará para a Contratada a obrigação de proceder, 

por sua conta e no prazo estabelecido, as correções necessárias, ficando, além disso, 

ainda, sujeito às sanções aplicáveis para cada caso em particular, de acordo com o 

contrato. 

Esta obra será executada com os devidos procedimentos de segurança segundo a NR18, 

sendo que poderá ser paralisada a qualquer momento pela Fiscalização se houver 

indícios de acidentes. 

Durante a obra a Contratante não se responsabilizará por desaparecimento de 

equipamentos e materiais, de qualquer natureza. 

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa 

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações técnicas. Todos os serviços serão 

executados a satisfazer às Normas Brasileiras. 

Durante a obra será feita periódica remoção de todo entulho, sendo que este, no local da 

obra, deverá ser isolado com tela tapume de proteção. 

Competirá a Contratada fornecer todo material, ferramentas, instalações provisórias, 

maquinaria e aparelhamento adequado para a mais perfeita execução dos serviços 

contratados. 

 



 

 

 

 

Rua Albita, 250  - Cruzeiro - Belo Horizonte/MG - CEP 30310-160 

 (31)2102-5810/5870 

controladoria@oabmg.org.br - www.oabmg.org.br 

2.0 – Mobilização e Canteiro de obras: 

O Canteiro de Obras e Serviços tem a finalidade de garantir condições adequadas 

de trabalho, abrigo, segurança e higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou 

indiretamente na execução da obra, além dos equipamentos e elementos necessários à 

sua execução e identificação. 

A instalação do canteiro de obras e serviços será orientada pela Fiscalização que 

aprovará as indicações das áreas para sua implantação física. O canteiro deverá ser 

constituído de todas as instalações necessárias ao seu funcionamento, em consonância 

com as prescrições contidas nas “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina 

do Trabalho, tais como: 

 Escritório de obra (Containeres ou o local especificado); 

 Almoxarifado (Containeres ou o local especificado); 

 Vestiário com acomodações adequadas às necessidades e ao uso do pessoal de 

obra; 

 Instalações sanitárias compatíveis com o efetivo da obra; 

 Tapumes e portões limitando a área de construção quando necessário; 

 Ligações provisórias e respectivas instalações de água, esgoto, telefone, luz e 

energia. 

 

3.0 – Obras de infraestrutura: 

Em função das características do material, profundidade da escavação ou 

condições específicas de projeto, poderão ser utilizados na execução de serviço, 

equipamentos tais como: 

• ferramentas manuais cavas de fundações e retroescavadeiras; 

• outras ferramentas ou equipamentos, desde que aprovados pela Fiscalização. 

Especificações técnicas: 

Os serviços de escavação de valas obedecerão ao disposto na especificação do 

projeto quanto à execução, tipos de materiais escavados, esgotamento, escoramento e 

reaterro. A execução dos serviços cobertos por esta especificação atenderá às exigências 
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da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.  

A demarcação e acompanhamento dos serviços a executar serão efetuados por 

equipe especializada e conferidos exaustivamente e liberada pela FISCALIZAÇÃO. A 

FISCALIZAÇÃO aprovará as condições, após a locação conforme larguras, profundidades 

e declividades fornecidas por projeto. 

As valas escavadas serão protegidas contra infiltração de águas pluviais, com 

objetivo de evitar retrabalho para remover sedimentos de erosões e desbarrancamentos 

inerentes às ações das chuvas. 

Antes do início de cada serviço de escavação, será promovida a limpeza da área, 

retirando entulhos, tocos, raízes, etc. A escavação que será feita manualmente, sempre 

será feita com o uso de equipamentos adequados. 

Quando executadas mecanicamente, o acerto do fundo da vala será 

preferencialmente manual, ou com equipamento mecânico, desde que atenda às 

tolerâncias prescritas no projeto. 

 

 

4.0 – Serviços relativos a fundações: Estacas, Blocos e Vigas Baldrames  

Concreto Magro: O concreto magro, confeccionado a partir da mistura de cimento, 

agregados e água, em proporções a garantir sua resistência desejada, será utilizado 

principalmente nos fundos das valas e escavações, proporcionando um trabalho de 

montagens das ferragens em ambiente limpo, e garantindo também um melhor 

recobrimento do aço, com o impedimento do mesmo com o terreno natural.   

Formas: Os painéis maiores e as formas menores serão confeccionados em local 

apropriado, com equipamentos dentro das exigências de segurança, e por profissionais 

devidamente treinados e conscientes do alto grau de risco da tarefa. 

Os travamentos, escoramentos, gravatas, cimbramentos e outros necessários para 

garantir o perfeito funcionamento da forma, serão executados por peças de madeira sem 

deformação, defeitos ou pontos frágeis. Para a amarração será utilizado arame recozido 

PG 18, conforme normas técnicas específicas. 
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Armação em aço: Com o mesmo objetivo da confecção das formas, as armaduras 

também serão fabricadas em área apropriada. 

Os transportes das peças serão feitos de forma a garantir a segurança, sendo a 

carga devidamente amarrada, em quantidades que não comprometam o 

descarregamento, obedecendo a um critério de planejamento de içamento e distribuição 

da carga. Preferencialmente, o responsável pelo carregamento será o mesmo para o 

descarregamento. 

Para garantir o recobrimento mínimo da ferragem, fabricaremos ou compraremos 

elementos auxiliares com formas e tamanhos suficientes. 

As ferragens serão adquiridas por fornecedor idôneo, para cumprir as normas que 

se referem às bitolas e qualidade do aço, serão armazenadas em local apropriado, 

inibindo a formação de oxidação. 

Antes de qualquer concretagem, a fiscalização fará uma minuciosa inspeção, 

confrontando com o projeto e para anotações de possíveis alterações. 

As pontas das ferragens serão protegidas por ponteiros plásticos, e até a 

concretagem, a área será devidamente isolada.  

Concreto estrutural: O concreto estrutural é confeccionado a partir da mistura de 

cimento, agregados, água e eventualmente aditivos. 

Antes da concretagem, será elaborado um plano para cada peça, destinado à 

aprovação prévia e por escrito pela fiscalização, o lançamento e adensamento do 

concreto obedecerá às normas técnicas específicas. Toda a forma será umedecida e 

retirada todos e quaisquer pedaços de madeira no seu interior. 

Todo concreto será usinado, salvo quando em pequena quantidade que não 

ultrapasse a 1,00m³, para o controle tecnológico, será recolhido em quantidades 

suficientes o concreto em vasilhames denominados apropriados para produzir os corpos 

de prova, onde serão submetidos aos esforços por equipamentos que farão seu 

rompimento, medindo assim a sua resistência. 

Deverá ser seguido as especificações técnicas nos projetos estruturais referente ao 

fck e ao slump para as estacas, blocos e vigas baldrames. 
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5.0 – Serviços referentes à Superestrutura: Pilares, Vigas e Lajes 

Formas: Os painéis maiores e as formas menores serão confeccionados em local 

apropriado, com equipamentos dentro das exigências de segurança, e por profissionais 

devidamente treinados e conscientes do alto grau de risco da tarefa. 

Os travamentos, escoramentos, gravatas, cimbramentos e outros necessários para 

garantir o perfeito funcionamento da forma, serão executados por peças de madeira e 

mistas com vigas metálicas e madeira (VM) sem deformação, defeitos ou pontos frágeis. 

Os escoramentos serão executados por tubos Rohr (tubos ocos de alumínio) com suas 

respectivas conexões sapatas e forcados. Teremos uma equipe de montagem de 

andaimes disponível para a realização dos serviços. Para a amarração será utilizado 

arame recozido PG 18, conforme normas técnicas específicas. 

Armação em aço: Com o mesmo objetivo da confecção das formas, as armaduras 

também serão fabricadas em área apropriada. 

Os transportes das peças serão feitos de forma a garantir a segurança, sendo a 

carga devidamente amarrada, em quantidades que não comprometam o 

descarregamento, obedecendo a um critério de planejamento de içamento e distribuição 

da carga. Preferencialmente, o responsável pelo carregamento será o mesmo para o 

descarregamento. 

Para garantir o recobrimento mínimo da ferragem, fabricaremos ou compraremos 

elementos auxiliares com formas e tamanhos suficientes. 

As ferragens serão adquiridas por fornecedor idôneo, para cumprir as normas que 

se referem às bitolas e qualidade do aço, serão armazenadas em local apropriado, 

inibindo a formação de oxidação. 

Antes de qualquer concretagem, a fiscalização fará uma minuciosa inspeção, 

confrontando com o projeto e para anotações de possíveis alterações. 

As pontas das ferragens serão protegidas por ponteiros plásticos, e até a 

concretagem, a área será devidamente isolada.  

Concreto estrutural: O concreto estrutural é confeccionado a partir da mistura de 

cimento, agregados, água e eventualmente aditivos. 
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Antes da concretagem, será elaborado um plano para cada peça, destinado à 

aprovação prévia e por escrito pela FISCALIZAÇÃO, o lançamento e adensamento do 

concreto obedecerá às normas técnicas específicas. Toda a forma será umedecida e 

retirada todos e quaisquer pedaços de madeira no seu interior. 

Todo concreto será usinado, salvo quando em pequena quantidade que não 

ultrapasse a 1,00m³, para o controle tecnológico, será recolhido em quantidades 

suficientes o concreto em vasilhames denominados apropriados para produzir os corpos 

de prova, onde serão submetidos aos esforços por equipamentos que farão seu 

rompimento, medindo assim a sua resistência. 

Deverá ser seguido as especificações técnicas nos projetos estruturais referente ao 

fck e ao slump para fabricação dos pilares, vigas e lajes. 

Deverá ser executada laje em balanço na fachada, junto ao arco, conforme projeto. 

 

6.0 – Alvenarias e divisórias: 

Blocos de concreto simples: Fabricado com concreto constituído de cimento 

Portland, agregados e água. Os agregados podem ser areia e pedra, de acordo com as 

normas ou escória de alto forno, cinzas volantes, argila expandida ou outros agregados 

leves que satisfaçam especificações próprias a cada um desses materiais. 

Os blocos de concreto não devem apresentar defeitos sistemáticos tais como: 

trincas, fraturas, superfícies irregulares e deformações. Deverão ter arestas vivas e 

possuir forma de um paralelepípedo. 

A NBR-7173 determina as dimensões dos blocos vazados de concreto simples 

para alvenaria sem função estrutural. 

Execução de alvenarias: Constatada a correta locação dos componentes da 

estrutura em relação ao disposto no projeto, inicia-se a locação propriamente dita das 

alvenarias. 

Essa locação, baseada no projeto executivo de arquitetura, é feita em função da 

posição dos pilares e vigas, marcando-se os eixos dos pilares e/ou procedendo-se à 

projeção vertical dos eixos das vigas superiores na laje, com lápis ou giz de cera, as faces 
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da alvenaria (sem revestimento) ou então já são assentados alguns blocos que 

delimitarão posições das alvenarias. 

Após a locação procede-se ao assentamento da primeira fiada de cada uma as 

alvenarias, tomando-se o cuidado no nivelamento da 1ª fiada, da qual dependerá a 

qualidade e facilidade da elevação da alvenaria propriamente dita. 

As ligações entre alvenarias geralmente são feitas com os blocos com juntas em 

armação, nos cantos entre duas alvenarias perpendiculares esta ligação ajusta-se 

perfeitamente à coordenação modular, desde que o comprimento do bloco seja o dobro 

de sua largura. 

Na execução de vergas e contra-vergas embaixo das aberturas de todas as 

janelas, será construída uma viga de concreto armado (contra-verga), que impedirá o 

surgimento de trincas a 45º. Deverão ser evitadas as situações em que a face superior da 

janela, fique distante da viga estrutural, tornando necessária a execução de uma verga. 

Todo controle executivo das alvenarias passarão pelo sistemático e permanente 

controle de qualidade desde os materiais empregados, a sua regularidade de prumo, 

esquadro e alinhamento das diversas fiadas da alvenaria até a espessura das juntas, 

qualidade da armação entre os diversos elementos da alvenaria. 

Divisórias: As divisórias são elementos do sistema modulado de perfis e painéis 

montados por simples processo de encaixe ou fixação. 

A fixação de divisórias no solo, teto, forro ou em alvenaria será efetuada através de 

parafusos comuns, dispensando-se o pressionamento quer dos painéis, quer dos 

montantes de fixação. Caso seja necessário, a correção dos desníveis de piso será obtida 

pelo emprego de suportes reguláveis. 

As divisórias a serem instaladas serão em drywall que são chapas fabricadas 

industrialmente mediante um processo de laminação contínua de uma mistura de gesso, 

água e aditivos entre duas lâminas de cartão. 

 

7.0 – Coberturas e forros:  

As coberturas deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as 
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determinações do projeto básico e do respectivo projeto complementar, em todos os seus 

detalhes e exclusivamente com materiais que atendam integralmente as determinações 

das normas, especificações e padronizações da ABNT. 

Caberá a contratada total responsabilidade pela boa execução da cobertura, por 

sua estanqueidade as águas pluviais e pela resistência e estabilidade de sua estrutura. 

As estruturas do telhado poderão ser, em madeira, apoiadas diretamente sobre a 

laje ou vigas de concreto armado sempre que esses elementos tenham sido calculados 

para suportar tal sobrecarga. 

Todas as operações de corte, furação, deverão ser feitas á máquina, ou com 

equipamento manual adequado que possibilite a obtenção de ajustes perfeitos. 

Entende-se por cobertura ao conjunto de telhas destinadas a criar isolamento entre 

o meio externo e o meio interno de uma construção. Os telhados deverão apresentar 

inclinação compatível com as características da telha especificada e recobrimentos 

adequados a inclinação adotada, de modo que sua estanqueidade as águas pluviais seja 

absoluta, inclusive quando da ocorrência de chuvas de vento de grande intensidade, 

normais previsíveis. 

Todos os telhados serão executados com as peças e com os acessórios de fixação 

e vedação, recomendados pelo fabricante dos elementos que os compõe, e de modo 

apresentarem fiadas absolutamente alinhadas e paralelas entre si. 

As telhas de fibrocimento atenderão as dimensões e tolerâncias constantes da 

padronização específica, bem como as características necessárias quando submetidas 

aos ensaios de massa e absorção de água de impermeabilidade e de carga de ruptura a 

flexão, atendendo as normas da ABNT. 

O assentamento das peças de cumeeira, deverá ser feito em sentido contrario ao 

da ação dos ventos dominantes. 

A montagem das telhas deverá ser iniciada a partir do beiral para a cumeeira. 

Águas opostas da cobertura deverão ser cobertas simultaneamente, usando a cumeeira 

como gabarito de montagem, mantendo assim o alinhamento das ondulações na linha de 

cumeeira, bem como, o equilíbrio no carregamento da estrutura. 
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O corte e a furação das telhas deverão ser executados de forma a não 

apresentarem arestas trincadas ou rebarbas, utilizando-se serras e brocas adequadas a 

cada serviço, não sendo admitidas furações executadas com prego ou punção. 

 

Os forros são elementos de recobrimento interno sob as coberturas, visando 

isolamento térmico e/ou acústico. 

Os forros de gesso acartonado serão fixados em estruturas próprias de metal, 

desvinculadas de eventuais estruturas de telhado, salvo expressa indicação de projeto. 

Particular cuidado deverá ser tomado para a harmonização do conjunto, tendo em vista a 

instalação de luminárias, convindo sempre, levar em conta o sistema de iluminação na 

elaboração do projeto executivo dos forros, principalmente quando as luminárias forem 

embutidas. 

Nos forros de gesso devemos seguir as recomendações e manuais técnicos dos 

fabricantes quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento (em 

locais secos) e montagens das peças. 

 

8.0 – Esquadrias: Definimos acessórios, sistemas de segurança, vedação, 

acessibilidades, suportes e apoios, produzidos em aço e ferro, tais como, janelas, portas, 

portões guarda-corpos e escadas.  As folhas de portas destinadas a iluminação, 

ventilação, vedação ou passagem, podendo ser fixa ou móvel, sendo composta de um ou 

mais quadros. As grades de vedação, vazadas fixas ou móvel, constituída de elementos 

solidarizados ou articulados, formando malhas, cortina ou simples tela. Os marcos, 

alizares, aduelas ou de conjunto destes elementos que constituem quadros para a fixação 

ou para simples guarnecimento de vão dotados ou não de portas e janelas. 

O material a ser empregado será novo limpo, perfeitamente desempenado e sem 

nenhum defeito de fabricação. Assentaremos as peças nos vãos e locais apropriados 

respeitando prumo e nível para o seu perfeito funcionamento depois de definitivamente 

fixadas. As partes móveis das serralherias serão dotadas de pingadeiras, tanto no sentido 

horizontal como no vertical, de forma a garantir perfeita estanqueidade evitando, dessa 
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forma, penetração de água de chuva. 

O assentamento das chapas de vidro será efetuado com o emprego de calafetador 

a base de eslastômero, de preferência silicone, que apresente aderência com o vidro e a 

liga metálica ou, em alguns casos, com massa de vidraceiro ativa. 

Todas as unidades de esquadrias metálicas serão entregues com o devido 

tratamento de superfície, através de aplicação de fundo anti-oxidante. Não impedindo que 

a peça receba sistema de pintura completo posteriormente. 

As portas de madeira deverão ser pré-pintadas de acordo com o projeto de 

arquitetura e as esquadrias de ferro e vidro deverão ser pré-pintadas, instaladas 

totalmente protegidas evitando danos durante a conclusão da obra. 

As portas dos boxes dos banheiros serão revestidas com MDF melamínico. 

As soleiras das esquadrias deverão ser em granito com pingadeira de 2 cm e 

acabamento interno rente ao reboco. 

As fachadas serão executadas com painéis de vidro laminado na espessura 

necessária para os vãos definidos em projeto, tipo pele de vidro, na cor a ser definida pelo 

projetista. 

 

9 – Revestimentos: Todas as superfícies de paredes destinadas a receber revestimento 

de quaisquer espécies, sejam elas de alvenaria ou de concreto, deverão ser integralmente 

recobertas por um chapisco de cimento e areia lavada grossa no traço em volume de 1:3 

de consistência fluida e vigorosamente arremessada. 

A aplicação de chapisco inicial e de camadas subseqüentes de argamassa 

(emboço e reboco), bem como a aplicação de outros revestimentos fixados com 

argamassa, só poderá ser efetuada sobre superfícies previamente umedecias, o 

suficiente para que não ocorra absorção de água necessária a cura da argamassa. 

Os emboços só poderão ser executados após a pega do chapisco de base, 

instalados os batentes, bem como os contramarcos e caixilhos e após a conclusão da 

cobertura do respectivo pavimento. 

Removendo as irregularidades metálicas tais como: pregos, fios e barras de 
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tirantes de forma e quando não conseguirmos removê-los iremos preencher o sulco com 

argamassa de traço igual a de revestimento, para evitar o surgimento de manchas de 

corrosão e depois de preenchidos os furos provenientes de rasgos, depressões 

localizadas de pequenas dimensões, quebras parciais de blocos e ninhos  de 

concretagem e rasgos decorrentes das instalações de tubulações com tela de aço 

galvanizado  tipo viveiro. 

Executaremos as mestras com cerca de 5 cm de largura com argamassa de traço 

igual a de revestimento. Após o endurecimento das mestras, aplicaremos a argamassa de 

revestimento (emboço) em chapadas vigorosas, respeitando o limite de espessura 

definido pelas próprias mestras, espalhando e comprimindo fortemente a camada de 

argamassa com a colher de pedreiro.  

O sarrafeamento poderá ou não ser feito imediatamente após a chapagem da 

argamassa, devendo-se aguardar o ponto de sarrafeamento que decorrerá das condições 

climáticas da condição de sucção da base e das próprias características da argamassa.  

Os revestimentos cerâmicos serão executados com peças cuidadosamente 

selecionadas no canteiro de obras, refugando-se todas aquelas que apresentarem 

defeitos incompatíveis com a classificação atribuída ao lote.  

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, serão absolutamente 

isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões exatas para o arremate 

a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem 

irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que não forem recobertas por 

cantoneiras, guarnições, canoplas, etc. Os cortes  deverão ser efetuados com 

ferramentas apropriadas a fim de possibilitar o perfeito ajuste de arremate, a exemplo, nos 

pisos de área frias, no encontro com os ralos. 

A argamassa de assentamento será aplicada de modo a ocupar integralmente a 

superfície de fixação de todas as peças cerâmicas, evitando a formação de qualquer 

vazio interno. Caso a argamassa seja colante não será necessário o umedecimento das 

peças cerâmicas. 

Na fachada será utilizado revestimento em placas de granito, conforme definido no 
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projeto. 

 

10 – Pisos, rodapés e soleiras: Todos os pisos serão nivelados a partir de pontos de 

nível demarcados nos pilares. Definindo-se a referência de nível segundo a qual será 

verificado o nível do piso fixaremos uma régua de alumínio possibilitando o 

acompanhamento constante do nivelamento do piso, durante sua execução. 

Todos os pisos deverão estar devidamente regularizados e compactados. Todas as 

canalizações que ficarão embutidas sob o piso deverão estar concluídas. 

Teremos piso cerâmico e porcelanato nas salas, granito nos corredores, pedra 

miracema na sacada e carpete no auditório seguindo o projeto de arquitetura em anexo. 

A argamassa de contra-piso deverá ser espalhada e levemente desempenada com 

desempenadeira de madeira, garantido textura áspera.  

A argamassa de rejuntamento será de base cimentícia com adição de polímeros e 

possuindo propriedades de elasticidade, lavabilidade, impermeabilidade e aditivos anti-

fungos quando forem destinados a ambientes externos. 

Para os pisos de concreto armado no estacionamento deverá ser áspero com uma 

inclinação de 2% para fora do prédio para escoamento das águas. 

O assentamento de soleiras em granito será realizado, utilizando-se o mesmo 

procedimento descrito para pisos, respeitando-se as particularidades de cada caso. 

Afixação de rodapés em cerâmica seguirá, também o mesmo roteiro de 

assentamento do piso cerâmico, levando-se em conta que a superfície deverá apresentar-

se livres de depressões e/ou saliências.  

Os perfis para as juntas poderão ser de PVC ou outro similar de acordo com 

especificação do projeto executivo.  

Estes pisos cimentados poderão ser executados em argamassa no traço 1:3, em 

volume, (cimento e areia lavada média), podendo ser utilizado o sistema de argamassa 

lançada diretamente sobre a base, concreto ou contrapiso, antes do início de pega da 

base. O preparo da argamassa pode ser manual, quando se tratar de pequenos volumes 

e deve ser efetuado sobre superfície plana e limpa, misturando-se, inicialmente, o cimento 
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a água.  

Antes do lançamento da argamassa sobre a base, serão definidos os pontos de 

nível, que em pisos com juntas pode ser estabelecido pelos próprios perfis previamente 

assentados. O lançamento da argamassa sobre a base, será executado de forma a obter 

o máximo de adensamento contra a base, sendo então sarrafeada, procedendo-se o 

acabamento rústico. 

Calçadas de concreto armado 15 MPa, 6 cm de espessura, acabamento anti 

derrapante, em todo perímetro do prédio e nos pontos de circulação de pessoas, com 

faixa mínima de 1,5 m. Prever faixas de demarcação com tinta demarcatória cor branca 

de 25 cm de largura, para demarcação de segurança nas faixas para pedestres. Prever 

placas para sinalização de trânsito diversos (placas de limite de velocidade, áreas 

restritas, sentido de tráfego, etc). 

 

 

11 – Instalações Hidráulicas: As instalações serão executadas rigorosamente de acordo 

com o projeto hidráulico-sanitário (que será aprovado posteriormente) e recomendações 

ou exigências da CONTRATANTE.  

Para a execução das tubulações em PVC (água e esgoto), deverão ser utilizados 

tubos, conexões e acessórios sempre da mesma marca. 

 

Serão cuidadosamente os projetos e verificaremos toas as passagens e aberturas 

nas estruturas antes do início de qualquer concretagem. Caso necessitemos de corte, 

uma vez respeitadas as locações do projeto para a passagem de redes hidráulicas 

solicitaremos autorização do calculista. Sendo os furos executados com o uso de 

perfuratriz apropriada, obedecendo aos diâmetros relacionados nos projetos. 

A montagem das tubulações será executada com as dimensões indicadas nos 

projetos e confirmadas no local da obra. As tubulações de água fria deverão ser 

instaladas com ligeira declividade, para se evitar a indesejável presença de ar aprisionado 

na rede. 
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Para as tubulações embutidas em alvenaria de tijolos cerâmicos, o corte deverá ser 

iniciado com serra elétrica portátil e cuidadosamente concluído com talhadeira, conforme 

marcação prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, utilizaremos apenas 

serras elétricas portáteis apropriadas para esta finalidade. 

Estas tubulações serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com 

argamassa de cimento e areia. 

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estruturas por 

meio de braçadeiras ou suportes. Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as 

horizontais correrão paralelas às paredes, devendo estar alinhadas. As tubulações 

contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras 

instalações executados por conexões. Na medida do possível evitaremos tubulações 

sobre equipamentos elétricos. Observaremos que as posições dos apoios deverão estar 

sempre o mais perto possível das mudanças de direção. 

Ao trabalharmos com tubulações enterradas observaremos: nenhuma tubulação 

deve ser enterrada em solos contaminados e não tendo opção medidas eficazes de 

proteção deverão ser adotadas, as tubulações não serão instaladas dentro ou através de: 

caixas de inspeção, poços de visita, fossas, sumidouros, valas de infiltração, coletores de 

esgoto sanitário ou pluvial, etc; faremos a preparação do fundo de valas de forma firme e 

contínua para o suporte das tubulações; todos os tubos terão cobertura mínima de 30cm 

se houver trafego de veículos esta cobertura será de 80cm. 

Deverão ser realizados testes da estanqueidade de reservatórios e peças de 

utilização: com a caixa totalmente cheia de água e com as peças de utilização sob 

condições normais de uso manteremos sobre carga todas as peças de utilização durante 

o período de uma hora, com todos os registros abertos, observaremos se ocorrem 

vazamentos nas juntas das peças e registros de fechamento. Observaremos as ligações 

hidráulicas e os reservatórios se as peças de utilização e reservatórios não sofrerem 

vazamento então elas podem ser consideradas estanques. 

Quanto as louças, metais e acessórios: Lavatórios e cubas poderão ser em 

louça, sua ligação consistirá e de um sifão de copo rosqueável, regulável  1”x 1 ½”, tubo 
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de ligação de água metálico flexível DN ½”x40mm, válvula de escoamento universal; 

Vasos sanitários serão em louça, com sifão interno, fixado com parafuso de metal, 

com entrada de água vedada com bolsa de borracha. 

Mictórios: Será em louça branca ou aço inox, tubo de ligação de água metálico 

flexível. 

Pias: Serão em cubas de aço inox fixadas em bancadas de pedra e terão torneira 

com bica móvel. 

Chuveiros: chuveiro elétrico cromado com braço para chuveiro. 

Metais: válvulas e registros: serão de boa qualidade com acabamento em metal. 

Acessórios: todos serão de boa qualidade. 

Os aparelhos sanitários deverão ser cuidadosamente montados de forma a 

proporcionar perfeito funcionamento, permitindo fácil limpeza e remoção e evitar a 

possibilidade de contaminação de água potável, tomando-se precauções para se evitar a 

entrada de detritos nas tubulações durante a montagem. 

As instalações e manutenções de sistemas de prevenção e combate a incêndio, 

deverão ser executada por profissionais habilitadas junto ao CREA para este fim. As 

instalações deverão ser perfeitamente estanque e executada de maneira a permitir rápido, 

fácil e efetivo funcionamento. A proteção contra incêndio é assegurada pelos sistemas a 

seguir indicados: mangueiras, hidrantes conexões e válvulas, esguichos, bombas e 

extintores.  

Teremos a adequação da instalação NBR 9441 - Execução de sistemas de 

detecção e alarme de incêndio, para aplicação na análise e vistoria dos projetos técnicos 

de proteção contra incêndio submetidos ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de 

Minas Gerais (CBMMG), atendendo ao previsto no Regulamento de Segurança Contra 

Incêndio e Pânico nas edificações e áreas de risco no Estado de Minas Gerais.  

 

Com observações as seguintes normas:  

NBR 9441 - Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio;  

NBR 11863 - Detectores automáticos de fumaça para proteção contra incêndio com 
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central na Portaria e;  

NBR 13848 - Acionador manual para utilização em sistemas de detecção e alarme 

de incêndio. 

As bombas deverão recalcar a água diretamente na rede de alimentação do 

sistema de incêndio da área da CONTRATANTE, as bombas não poderão ser utilizadas 

para outros fins que não sejam aos de combate a incêndio, a instalação elétrica deve ser 

independente da instalação geral ou de modo que se possa desligar a instalação geral 

sem interromper a sua alimentação. O hidrante será constituído de uma tomada de água 

munida de dispositivo de manobra colocados em lugar de fácil acesso e mantido 

permanentemente desobstruído. A altura do dispositivo de manobra sobre o piso não deve 

ultrapassar de 1,50m os extintores serão portáteis e sinalizados e contendo a marca de 

conformidade da ABNT. 

Todas as tubulações aéreas metálicas, inclusive as galvanizadas, deverão receber 

proteção e pintura. 

 

12 – Instalações Elétricas / Dados, Telefônia e SPDA: Só deverão ser adquiridos os 

materiais que atenderão as normas. 

Os eletrodutos a serem utilizados serão novos, internamente lisos e sem rebarbas, 

poderão ser metálico tipo leve ou pesado ou de PVC com revestimento de PVC rígido. 

Serão instalados de maneira apresentar um conjunto mecanicamente resistente, de boa 

aparência quando embutidos, cuidando-se para que nenhuma condição possa danificar 

os condutores neles contidos. Quando embutidos nas vigas e lajes de concreto armado 

serão colocados sobre os vergalhões da armadura inferior. Todas as aberturas e bocas 

dos dutos serão fechadas para impedir a penetração de nata de cimento durante a 

colocação de concreto nas formas. A instalação de tubulação embutida nas peças 

estruturais de concreto armado será efetuada de modo que os dutos não suportem 

esforços não previstos. A taxa máxima de ocupação dos eletrodutos não deve exceder 

40% (válido também para eletrodutos flexíveis). Os eletrodutos deverão ser limpos e 

secos antes da passagem da fiação. Todos deverão possuir arames guias.  



 

 

 

 

Rua Albita, 250  - Cruzeiro - Belo Horizonte/MG - CEP 30310-160 

 (31)2102-5810/5870 

controladoria@oabmg.org.br - www.oabmg.org.br 

As calhas são estruturas metálicas ou não, com ou sem tampa, destinadas a conter 

em seus interiores os condutores de um ou mais circuitos elétricos, que deverão suportar 

perfeitamente as condições ambientais, sendo instaladas de modo a não submeter os 

condutores elétricos a esforços mecânicos e térmicos. Só conterão condutores isolados e 

com cobertura. As bandejas que serão utilizadas serão metálicas, incombustíveis, 

formadas por longarinas laterais lisas ou em perfil U e perfilados transversais 

devidamente espaçados que se destinem a suportar condutores elétricos. 

As caixas serão em alumínio fundido e estão destinadas a conter as tomadas e 

interruptores, emendas e derivações e passagem de condutores elétricos. 

Os quadros destinam-se aqueles componentes de uma instalação que contem os 

dispositivos de manobra e proteção dos circuitos elétricos ou blocos terminais dos 

circuitos de telefonia. Serão confeccionados com acabamento esmerado e tratamento 

contra a corrosão os quadros devem permitir eficiente ventilação dos componentes 

instalados em seus interiores. As portas dos quadros devem permitir inversão, com 

abertura da direita ou à esquerda. Os barramentos serão de cobre. Todo condutor isolado 

receberá placa de identificação. 

A enfiação de cabos deverá ser precedida de limpeza dos dutos e eletrodutos com 

ar comprimido. Emendas ou derivações de condutores, só serão executados em caixas 

de junção. Dentro das bandejas os cabos deverão ser puxados para fora das mesmas. 

As tomadas de parede para luz e força, serão com contatos de bronze.  

As luminárias obedecerão a padrões as normas da ABNT. 

As tubulações de telefonia serão ligadas a tubulação existente da CONTRATANTE 

por aproximadamente 6,50m. Todas as caixas se situam em recintos secos, abrigados e 

seguros. A fixação de dutos nas caixas se dará por meio de buchas e arruelas. No 

puxamento de cabos e fios em dutos, não serão permitidos lubrificantes orgânicos. O 

serviço será efetuado manualmente, utilizando alça de guia e roldanas, com diâmetro pelo 

menos três vezes superior ao diâmetro do cabo ou grupo de cabos ou pela amarração do 

cabo ou fio em pedaço de tubo. 

No Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas, SPDA, será 
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preferencialmente, do tipo de malha de condutores, projetado segundo o modelo 

Eletromagnético ou método de Gaiola de Faraday, com fechamentos e raios definidos nas 

tabelas da norma, de acordo com os níveis de proteção. Deverão ser usados cabos de 

cobre nu #35mm² que poderão ser fixados, diretamente na estrutura do telhado. Os 

condutores de descida seguirão o caminho mais curto para o solo, com #16mm², estes 

serão protegidos contra danos mecânicos até 2,50m acima do solo, através de eletroduto 

de PVC embutidos no reboco na parede. Instalaremos a caixa de inspeção a 1,50m acima 

do solo com um conector de medição em bronze, para futuras leituras do aterramento. O 

conjunto de aterramento deverá ser constituído de uma malha em anel circundando a 

edificação enterrada a 50 cm, no solo com cabo de cobre nu #50mm², conectada no 

mínimo a um eletrodo tipo “ Copperweld” D= 50mm²5/8”x2.40m(alta camada=254 micro 

metro de revestimento de cobre) para cada descida e conectada com hastes de cada 

descida. Todas as conexões cabo/cabo e cabo/haste deverão ser executadas com soldas 

tipo exotérmicas. 

Cabeamento estruturado para rede local de computadores categoria CAT 5-E e 

Telefonia, capaz de distribuir e suportar até 70 pontos de redes e 30 telefones ou pontos 

para telefone. 

As energias secundárias serão em:  220V. 

Prover 4 quadros elétricos secundários 220V/3F/60 - para iluminação e 

equipamentos com disjuntores de proteção a cada circuito fisico. 

Prover alimentadores e tomadas de segurança para aparelhos de ar condicionado, 

compressores de ar, bombas e equipamentos diversos. 

Prover aterramento de toda rede e para os pára-raios para proteção dos circuitos 

elétricos e equipamentos. 

A distribuição interna deverá ser feita por meio de eletrocalhas galvanizada 

eletrolítica 150x100 mm em anel loop seguindo-se as dimensões internas da área de 

manufatura. 

Todos os componentes do sistema elétrico deverão estar de acordo com legislação 

e normas locais pertinentes (NR10). 
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13 – Pinturas: Para as paredes internas: Deverá ser aplicado um fundo preparador de 

parede para corrigir a alcalinidade, a pulverulência (evita a perda de areia da argamassa) 

e a absorção do substrato. Aplicaremos a massa acrílica para nivelar a superfície, 

tornando-a suficientemente lisa. Aplicaremos a tinta acrílica 100% para promover o 

acabamento do sistema de pintura, garantindo maior vida útil flexibilidade e resistência a 

agentes provenientes de intempéries. 

Para as paredes externas: Deverá ser aplicado um fundo preparador de parede para 

corrigir a alcalinidade, a pulverulência (evita a perda de areia da argamassa) e a absorção 

do substrato. Aplicaremos a massa acrílica para nivelar a superfície, tornando-a 

suficientemente lisa. Aplicaremos textura, garantindo maior vida útil flexibilidade e 

resistência a agentes provenientes de intempéries. 

As cores das paredes internas e externas deverão seguir o projeto de arquitetura em 

anexo. 

Para as esquadrias metálicas e demais elementos: deverá ser aplicado um fundo 

branco ou fundo sintético para corrigir a absorção. A massa sintética para nivelar a 

superfície, e pintura em esmalte sintético para promover o acabamento dos sistemas de 

pintura.  

 

14 – Serviços de Drenagem: A drenagem será em calhas metálicas de acordo com 

projeto de cobertura com condutores em tudo de PVC embutidos distribuindo a água 

pluvial em caixas de passagem para deságüe na sarjeta ou na rede de drenagem pública. 

 

15 – Diversos: será construído arco na fachada do prédio, conforme definido em projeto. 

16 - Execução de obras para o sistema de ar condicionado tipo “split” baseado no layout 

de projeto e planilha orçamentária. Deverão ser executadas segundo as referências do 

descritivo de recomendações técnicas da Ordem dos Advogados do Brasil – Minas 

Gerais – OAB/MG – 51ª Subseção e normas técnicas vigentes;  
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II - PLANEJAMENTO 

Será necessária, a apresentação de um Planejamento Inicial, utilizando como 

ferramenta principal o Microsoft Office Project 2007, e como equipamentos um 

computador munido de impressora e Note books para planejar, acompanhar e controlar os 

projetos. 

A solicitação se torna justificável, uma vez que, os projetos possuem um caráter 

único, e como os projetos se dividem em várias fases, visando um melhor controle 

gerencial e uma ligação mais adequada entre o contratante e a contratada nos seus 

processos operacionais contínuos. 

Esse conjunto de fases é conhecido como Ciclo de Vida do Projeto, e é dividido em 

5 processos conforme descrito abaixo; 

 Processo de Iniciação – autorização do projeto. 

 Processo de Planejamento – definição e refinamento dos objetivos que o 

projeto estiver comprometido em atender. 

 Processo de Execução – coordenar pessoas e outros recursos para realizar 

o plano. 

 Processo de Controle – assegurar que os objetivos do projeto estão sendo 

atingidos, através de monitoração regular do seu progresso para identificar 

variações do plano e, portanto, ações corretivas que podem ser tomadas 

quando necessárias. 

 Processos de Encerramento – formalizar a aceitação do projeto ou fases de 

forma organizada. 

O gerenciamento ou Gestão de Projetos abrangerá os processos de integração, 

escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos e aquisições de 

materiais. 

Para monitorar todas as fases e abrangências do projeto, serão necessárias 

reuniões semanais, com a presença de todos os envolvidos, objetivando uma análise 

crítica no desenvolvimento dos trabalhos, atualizando os dados, contingenciando os 
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possíveis desvios do planejamento, alcançando o bom êxito do projeto. 

 

Desta forma dispensamos uma metodologia prática para este trabalho: 

1.0 – Planejamento inicial 

1.1- EAP - Estrutura Analítica de Projeto 

1.2- Cronograma 

1.3- Histograma 

1.3.1- Mão de obra 

1.3.2- Equipamentos 

1.4-     Curva S 

1.5-     Boletins de medição 

 

2.0 – Acompanhamento 

2.1 – RDO – Relatório Diário de Obra 

2.2 – HHT – Homem Horas Trabalhadas 

2.3 – Programação semanal de serviços 

2.4  - Reunião semanal 

2.4.1 –  Atualizações semanais 

2.4.2 -  Cronograma 

2.4.3 -  Histograma 

2.4.4 – Curva S 

2.4.5  - Relatório semanal de avanço 
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2.5  - Avanço Real x Avanço Previsto x Tendência 

 

3.0 – Reprogramações 

3.1 – De serviços contratados 

3.1.1 - Quanto a custos 

3.1.2 – Quanto a prazos 

3.1.3 – Quanto a recursos 

3.2 – De serviços extras ou fora de escopo (aditivos) 

3.2.1 – Quanto a custos 

3.2.2 - Quanto a prazos  

3.2.3 - Quanto a recursos 

4.0  - Execução 

4.1  - De serviços contratados 

4.2  - De serviços extras ou fora de escopo (aditivos) 

5.0 – Controle / acompanhamento cíclico 

6.0 – Fase de encerramento 

6.1 – Formalização do fim da execução do projeto 

6.2 – Registros e aceitação 

6.2.1 – Termo de recebimento provisório 

6.2.2  - Termo de recebimento definitivo 
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O objetivo principal do planejamento será conduzir as obras no tempo, custo e 

qualidade, segurança, saúde e meio ambiente pré-estabelecidos pela contratante.  
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ANEXO III 

 

 

CRONOGRAMA FISICO             
OBRA: OAB MG - SEDE da 51a. Subseção 
REGIÃO            

LOCAL: Passos - MG             

  Meses           

Item Atividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

              

1. Projetos               

              

2. Mobilização e canteiro obras              

              

2. Fundação               

              

3. Super estrutura                    

              

4. Instalações prediais                       

              

5. Alvenarias e divisorias                 

              

6. Esquadrias                 

              

7. Acabamentos                  

              

8.  Limpeza final e desmobilização              
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ANEXO IV 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
         

 

 

 

             
                 

              OBRA: OAB - 51ª SUBSEÇÃO 
  

REV. 06 
          LOCAL: PASSOS - MG 

  
DATA: 

          

               
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID  QUANT  PR. UNIT.  

PR. 
TOTAL 

         

1 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

      
                     
-    

         
1.2 Instalação de canteiro de obras  vb 

             
1,00  

  
                     
-    

         
1.3 Ligação provisória de água unid 

             
1,00  

  
                     
-    

         
1.4 Ligação provisória de energia elétrica unid 

             
1,00  

  
                     
-    

         
1.5 

Locação da obra com gabarito de madeira, pav 
térreo m² 

          
838,99    

                     
-    

         
1.6 Placa de obra - 1,50 x 2,00m 

unid 
             

1,00    
                     
-    

         
          

                     
-    

         
2 MOVIMENTO DE TERRA 

      
                     
-    

         
2.1 

Limpeza incial de terreno para implantação da 
obra m2 

          
950,00  

  
                     
-    

         
2.1 

Escavação mecanizada com corte de material de 
1ª categoria 

m3 
          

520,00  
  

                     
-    

         
2.2 Reaterro compactado com material escavado m3 

          
182,00  

  
                     
-    

         
2.3 

Transporte de material escavado para bota fora 
DMT até 5 Km 

m3 
          

340,00    
                     
-    

                     
         

3 INFRAESTRUTURA 
      

                     
-    

         
3.1 

Estaca escavada trado mecanizado Ø 30cm, 
com concreto 25 MPa e aço CA-50 m 

          
385,00    

                     
-    

         3.2 Arrasamento de estacas unid                                    
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77,00  -    

3.3 
Escavação manual de blocos, sapatas e vigas m³ 

          
112,40    

                     
-    

         
3.4 

Regularização manual  de blocos e sapatas m² 
          

136,30    
                     
-    

         
3.5 

Lastro de concreto magro para blocos e sapatas m³ 
             

6,82    
                     
-    

         
3.6 

Concreto fck 25 MPa usinado bombeável m³ 
            

51,20    
                     
-    

         
3.7 

Armação com aço CA-50 kg 
       

5.124,00    
                     
-    

         
3.8 

Reaterro compactado de valas m³ 
            

22,50    
                     
-    

         
3.9 

Emboço com argamassa aditivada com 
impermeabilizante sobre baldrames m² 

          
108,85    

                     
-    

         
3.10 

Pintura impermeabilizante com tinta asfáltica 
para baldrames m² 

          
108,85    

                     
-    

                     

         
4 

SUPERESTRUTURA       
                     
-    

         
4.1 Forma em chapa compensada plastificada 12mm m² 

          
998,10  

  
                     
-    

         
4.2 Concreto fck 25,0 MPa usinado bombeável m³ 

          
164,83  

  
                     
-    

         
4.3 

Armadura em aço CA-50 kg 
     

21.006,00    
                     
-    

         
4.4 

Laje pré-fabricada treliçada H12, incluso 
escoramento metálico tubular 

m² 
          

425,66    
                     
-    

         
4.5 

Cimbramento metálico tubular com 
reescoramento para laje nervurada  m³ 

       
1.033,52    

                     
-    

         
4.6 

Locação de forma plástica (cubeta) para laje 
nervurada, inclui montagem /desmontagem unid 

          
723,00    

                     
-    

         
4.7 

Cimbramento metálico tubular para rampa e 
escada m³ 

          
365,96    

                     
-    

                        

               

               

               

5 
ALVENARIA       

                     
-    

         5.1 PAREDES ALTURA 4,00M                       
  5.1.1 Alvenaria de bloco cerâmico furado 9x19x19cm, m²                                  
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esp parede=9cm 527,71  -    

5.1.2 
Alvenaria de bloco cerâmico furado 9x19x19cm, 
esp parede=19cm m² 

          
744,21    

                     
-    

         

5.1.3 
Parede com placas de gesso acartonado 
(drywall) uso interno, 2 faces simples com guias 
simples 

m² 
          

228,00  
  

                     
-    

         
5.2 

PAREDES ALTURA 2,50M   
  

  
                     
-    

         
5.2.1 

Alvenaria de bloco cerâmico furado 9x19x19cm, 
esp parede=9cm m² 

            
18,85    

                     
-    

         
5.2.2 

Alvenaria de bloco cerâmico furado 9x19x19cm, 
esp parede=19cm m² 

          
109,63    

                     
-    

         5.3 MUROS DE ARRIMO E DIVISA      
         

5.3.1 
Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm,  
acabamento aparente m² 

            
33,12    

                     
-    

         
5.3.2 

Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39cm,  
acabamento aparente m² 

          
118,00    

                     
-    

         
5.3.3 

Alvenaria de bloco de concreto 14x19x39cm, 
preenchido com concreto. m² 

             
6,62    

                     
-    

         
5.3.4 

Alvenaria de bloco de concreto 19x19x39cm, 
preenchido com concreto m² 

            
17,40    

                     
-    

         
5.3.5 

Estaca broca manual Ø 30cm hmin=1,50m, com 
concreto fck 20MPa e 3Ø10,0mm m 

            
39,00    

                     
-    

         
5.3.6 

Forma em chapa compensada plastificada 12mm 
para pilares de arrimo m² 

            
80,40    

                     
-    

         
5.3.7 

Concreto fck 20,0 MPa  para pilares e cintas de 
arrimo m³ 

             
6,20    

                     
-    

         
5.3.8 

Armadura em aço CA-50 para pilares e cintas de 
arrimo kg 

          
535,00    

                     
-    

                     
                        

6 COBERTURA 
      

                     
-    

         

6.1 
Estrutura metálica em perfis estruturais para 
sustentação do telhado e cobertura com telhas 
termoacústicas 

m² 
          

487,50  
  

                     
-    

         
6.2 

Calha em chapa galvanizada 24  m 
            

38,00    
                     
-    

         
6.3 

Rufo em chapa galvanizada 24 m 
            

91,50    
                     
-    
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7 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS 
      

                     
-    

         
7.1 

Chapisco com argamassa cimento e areia 1:4, 
paredes  m² 

       
3.119,20    

                     
-    

         

7.2 
Emboço massa única com argamassa mista de 
cimento, cal hidratada e areia 1:2:9 para paredes 
externas e internas 

m² 
       

3.119,20  
  

                     
-    

         
7.3 

Revestimento fachada em Porcelanato extra 
71x71 cor clara, com rejunte cinza 

m² 
          

342,00    
                     
-    

         
7.4 

Revestimento fachada em Pastilha 5x5cm, 
Jatobá cor azul, com rejunte branco 

m² 
             

6,44    
                     
-    

         
7.5 

Revestimento cerâmico extra 31x50 para 
banheiros e cozinhas 

m² 
          

420,60    
                     
-    

         
7.6 

Forro em placas de gesso, com estrutura de 
sustentação 

m² 
          

978,00  
  

                     
-    

                        

               

               

8 PISOS 
      

                     
-    

         
8.1 

Regularização da base para piso com 
argamassa 1:4 esp 2cm m² 

          
762,21    

                     
-    

         
8.2 

Contrapiso em concreto 20 MPa usinado 
convencional, desempenado, esp. 6cm m² 

            
54,00    

                     
-    

         
8.3 

Piso porcelanato extra 84x84 bege Elizabettti m² 
          

762,21    
                     
-    

         
8.4 

Rodapé em porcelanato extra  bege Elizabetti m 
          

516,35    
                     
-    

         
8.5 

Piso Porcelanato extra antiderrapante 60x60 
para rampas, escadas e áreas externas m² 

          
270,78    

                     
-    

         
8.6 

Piso bloco intertravado para garagens, 
estacionamento e calçada m² 

          
683,76    

                     
-    

                     
                        

9 PINTURA 
      

                     
-    

         
9.1 

Pintura Latex acrílico paredes  externas 
(incluindo selador) m² 

       
2.935,34    

                     
-    

         
9.2 

Pintura latex PVA para teto e paredes internas 
Incluindo selador m² 

       
2.824,98    

                     
-    

         9.3 Pintura em esmalte sintético para portas madeira m²                                  
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e portão metálico 144,90  -    

9.4 
Pintura latex PVA para paredes internas de 
gesso acartonado drywall m² 

          
456,00    

                     
-    

         
  

        
                     
-    

         
10 

JANELAS E PORTAS EM VIDRO TEMPERADO       
                     
-    

         
10.1 

JANELA BASCULANTE 200x100 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 8mm m² 

            
10,00    

                     
-    

         
10.2 

JANELA CORRER 2FLS 200x200 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 8mm m² 

            
40,00    

                     
-    

         
10.3 

JANELA BASCULANTE 150x100 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 8mm m² 

            
18,00    

                     
-    

         
10.4 

JANELA BASCULANTE 160x100 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 8mm m² 

             
6,40    

                     
-    

         
10.5 

JANELA CORRER 4FLS 220x200 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 8mm m² 

            
44,00    

                     
-    

         
10.6 

JANELA 1 FOLHA 150x200 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 10mm - FIXO m² 

            
36,00    

                     
-    

         
10.7 

JANELA BASCULANTE 100x150 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 8mm m² 

             
3,00    

                     
-    

         
10.8 

JANELA BASCULANTE 135x100 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 8mm m² 

            
11,35    

                     
-    

         
10.9 

JANELA BASCULANTE 190x300 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 10mm m² 

            
11,40    

                     
-    

         
10.10 

JANELA BASCULANTE 220x300 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 10mm m² 

            
13,20    

                     
-    

         
10.11 

JANELA BASCULANTE 200x300 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 10mm m² 

             
6,00    

                     
-    

         
10.12 

PORTA ABRIR 1 FLS 120x300 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 10mm m² 

             
3,60    

                     
-    

         
10.13 

PORTA ABRIR 2 FLS 200x300 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 10mm m² 

            
12,00    

                     
-    

         
10.14 

PORTA CORRER 2 FLS 200x300 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 10mm m² 

            
12,00    

                     
-    

         
10.15 

PORTA ABRIR 1 FOLHA 180x210 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 10mm m² 

             
3,78    

                     
-    

         
10.16 

PORTA ABRIR 1 FOLHA 300x300 VIDRO 
TEMPERADO INCOLOR 10mm m² 

            
18,00    

                     
-    

         
11 

ESQUADRIAS DE MADEIRA  E PORTÃO       
                     
-    

         
11.1 PORTA LISA  DE MADEIRA COMPENSADA  unid                                     
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PARA CERA OU VERNIZ 0,70X2,10, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM 
ANEL 

8,00  -    

11.2 

PORTA LISA DE MADEIRA COMPENSADA  
PARA CERA OU VERNIZ 0,80X2,10, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM 
ANEL 

unid 
             

5,00  
  

                     
-    

         

11.3 

PORTA LISA DE MADEIRA COMPENSADA  
PARA CERA OU VERNIZ 0,90X2,10, INCLUSO 
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM 
ANEL 

unid 
            

21,00  
  

                     
-    

         

11.4 
PORTÃO METÁLICO EM CHAPA E TUBOS 
PARA ACESSO DA GARAGEM COM 
CONTROLE 

unid 
             

1,00  
  

                     
-    

         
11.5 

PORTA METÁLICA EM ALUMÍNIO, 0,90X1,50, 
PARA CASA DO COMPRESSOR 

unid 
             

1,00  
  

                     
-    

         
11.6 

 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO , 
EXTERNA, COMPLETA 

unid 
            

35,00  
  

                     
-    

         
12 

LOUÇAS E METAIS       
                     
-    

         
12.1 

Bacia sanitária comum branco com assento 
plástico und 

            
13,00    

                     
-    

         
12.2 

Válvula para descarga  und 
            

13,00    
                     
-    

         
12.3 

Torneira para bancada, Pressmatic ou similar und 
             

4,00    
                     
-    

         
12.4 

Porta papel higienico  de sobrepor em inox und 
            

13,00    
                     
-    

         
12.5 

Dispenser para papel toalha  und 
             

9,00    
                     
-    

         
12.6 

Saboneteira para sabão líquido und 
             

9,00    
                     
-    

         
12.7 

Válvula para cuba de bancada e lavatório und 
            

19,00    
                     
-    

         
12.8 

Mictorio de louça com sifão integrado und 
             

6,00    
                     
-    

         
12.9 

Barra de apoio para deficientes und 
             

8,00    
                     
-    

         
12.10 

Válvula de descarga para mictório und 
             

6,00    
                     
-    
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13 
DIVISORIAS E BANCADAS DE GRANITO       

                     
-    

         
13.1 

Divisórias sanitárias em granito amarelo 
ornamental, polido ambas faces, esp.3cm m² 

             
5,40    

                     
-    

         
13.2 

Bancada de granito amarelo oriental com 
acabamento meia esquadria - recepção m² 

             
2,14    

                     
-    

         
13.3 

Soleiras de granito amarelo ornamental largura 
25 cm, com acabamento m 

          
126,30    

                     
-    

         
13.5 

Bancada para lavatorio amarelo ornamental, 
acabamento reto com filete, com 4 louças m² 

             
3,55    

                     
-    

         
13.6 

bancada para lavatorio amarelo onamental, 
acabamento reto com filete, com 2 louças m² 

             
1,55    

                     
-    

         

13.7 
Pia e bancada de granito amarelo ornamental, 
acabamento reto com filete,  com 2 bacias de 
inox - cozinhas 

m² 
             

7,40  
  

                     
-    

                     
         

14 
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS       

                     
-    

         
14.1 

Instalações  de água fria- tubos e conexões vb 
             

1,00    
                     
-      

        
14.2 

Instalações de esgoto sanitário - tubos e 
conexões vb 

             
1,00    

                     
-      

        
14.3 

Instalaçãoes de águas pluviais - tubos e 
conexões vb 

             
1,00    

                     
-      

        
14.4 

Hidrometro 1,50M3/H, D=1/2" um 
             

1,00    
                     
-      

        
14.5 

Cx. Dágua em polietileno de 1000 litros unid 
             

1,00    
                     
-      

        
14.6 

Cx. Dágua em fibra capacidade de 3000 litros unid 
             

2,00    
                     
-      

        
14.7 

Caixas de passagem em alvenaria unid 
             

3,00    
                     
-      

        
15 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       
                     
-    

         
15.1 

Instalação de rede de lógica e audio-visual vb 1,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.2 

Instalação de sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas vb 1,00 

  
                     
-    

  
      

  
15.3 

Quadro de Distribuição Geral unid 4,00 
  

                     
-    

  
      

  15.4 Quadro de Distribuição Telefone unid 3,00                          
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-    

15.5 
Pontos de telefone unid 18,00 

  
                     
-    

  
      

  
15.7 

Luminárias para lâmpadas fluorescentes com 
reator e fundo reflexivo unid 445,00 

  
                     
-    

  
      

  
15.8 

Lampada 40W unid 688,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.9 

Lampada 20W unid 24,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.10 

Lampada 5W unid 22,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.11 

Tomada Baixa unid 204,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.12 

Tomada Media  unid 80,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.13 

Tomada Alta unid 10,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.14 

Interruptor Tecla Simples unid 93,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.15 

Interruptor Paralelo (Three Way) unid 10,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.16 

Sinalizador saida de Veívulos unid 1,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.17 

Caixa de Inspensão Telefone unid 1,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.18 

Caixa de Inspensão Cemig unid 1,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.19 

Instalação de padrão Bifásico unid 1,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.20 

Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5 mm²  m 1.850,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.21 

Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4,0 mm²  m 400,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.22 

Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 10,0 mm²  m 60,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.23 

Caixas de passagem unid 220,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.24 

Caixa metálica ocotogonal 4x4 ünid 178,00 
  

                     
-    

  
      

  
15.25 

Mão de obra de instalacão elétrica vb 1,00 
  

                     
-    
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16 
SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO       

                     
-    

         16.1 SISTEMA DE HIDRANTE - HIDRÁULICA         
         16.1.1 Tubo Galvanizado 2.1/2" br. 11,00     
         16.1.2 Niples 2.1/2" pç 15,00     
         16.1.3 Luva 2.1/2" pç 10,00     
         16.1.4 Cotovelo 2.1/2" 45 pç 10,00     
         16.1.5 Cotovelo 2.1/2" 90 pç 16,00     
         16.1.6 Curva longa para HR pç 1,00     
         16.1.7 Te galvanizado 2.1/2 pç 8,00     
         16.1.8 Junta de união 2.1/2 pç 3,00     
         16.1.9 Tampão de corrente 2.1/2 pç 1,00     
         16.1.10 Flange 2.1/2 pç 1,00     
         16.1.11 Adaptador 2.1/2 PVC pç 1,00     
         16.1.12 Tampa de ferro fundida pç 1,00     
         16.1.13 Caixa de hidrante 90x60x17 pç 3,00     
         16.1.14 Registro 2.1/2" Gaveta pç 1,00     
         16.1.15 Registro 2.1/2" Globo pç 4,00     
         16.1.16 Adaptadores 2.1/2" pç 1,00     
         16.1.17 Adaptadores 1.1/2" pç 4,00     
         16.1.18 Registro tipo castelo pç 1,00     
         16.1.19 Mangueira de 30m tipo 2 1.1/2 pç 3,00     
         16.1.21 Valvula de retenção pç 2,00     
         16.1.22 Esguicho jato sólido  pç 4,00     
         16.1.23 Chave storz pç 4,00     
         16.1.24 Veda rosca 50 mt pç 30,00     
         16.1.25 Tubo de silicone pç 5,00     
         16.1.26 Material de pintura vb 1,00     
         16.1.27 Fabricação de rosca sv 30,00     
         16.1.28 Buchas e parafusos pç 70,00     
         16.1.29 Suporte para tubos pç 20,00     
         16.1.30 Caixa d'agua 12000 lt pç 1,00     
         

16.1.31 
ART de execução, consultoria e 
acompanhamento sv 1,00   

  

         16.1.32 Mão de obra hidráulica sv 1,00     
         

  
Sub-total ítem 16.1       

                     
-    

         16.2. SISTEMA DE HIDRANTE - ELÉTRICA         
         16.2.1 Bomba 5 CV 250LT/MIN pç 1,00     
         16.2.2 Botoeira de alarme pç 4,00     
         16.2.3 Central de alarme pç 1,00     
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16.2.4 Sirene 12V pç 1,00     
         16.2.5 Botoeira de bomba pç 4,00     
         16.2.6 Martelinho quebra vidro  pç 8,00     
         16.2.7 Quadro de comando para bomba pç 1,00     
         16.2.8 Luminarias de emergência 30 LEDS pç 49,00     
         16.2.9 Eletroduto PVC cinza 3/4 3mts pç 30,00     
         16.2.10 Eletroduto PVC cinza 1' 3mts pç 15,00     
         16.2.11 Cabo Flex 2,50 MM2 RL 100MT pç 8,00     
         16.2.12 Luva 1'  pç 40,00     
         16.2.13 Curva PVC 1'  pç 15,00     
         16.2.14 Fixa Tubo 1' pç 30,00     
         16.2.15 Adaptador Condulete 1 pç 10,00     
         16.2.16 Cabo Flex 10MM2 MT pç 95,00     
         16.2.17 Luva 3/4 pç 60,00     
         16.2.18 Condulete 4x2 pç 35,00     
         16.2.19 Curva de PVC 3/4  pç 15,00     
         16.2.20 Espelho de PVC  pç 35,00     
         16.2.21 Fita isolante 18MM 20MT pç 2,00     
         16.2.22 Fixa tubo 3/4 pç 40,00     
         16.2.23 Adaptador condulete 3/4 pç 40,00     
         16.2.24 Abraçadeira de Nylon 30CM PCT 100 pç 2,00     
         16.2.25 Bucha e parafuso pç 120,00     
         16.2.26 Mão de obra  sv 1,00     
         

  
Sub-total ítem 16.2       

                     
-    

         16.3. EXTINTOR E SINALIZAÇÃO         
         16.3.1 Placa S1 26x13 pç 5,00     
         16.3.4 Placa S2 38x19 pç 4,00     
         16.3.5 Placa S3 26x13 pç 10,00     
         16.3.6 Placa S8 38x19 pç 3,00     
         16.3.7 Placa S11 26x13 pç 1,00     
         16.3.8 Placa S13 38x19 pç 1,00     
         16.3.9 Placa S15 38x19 D pç 3,00     
         16.3.10 Placa S15 38x19 E pç 1,00     
         16.3.11 Placa S16 38x19 pç 3,00     
         16.3.12 Placa E1 20x20 pç 3,00     
         16.3.13 Placa E2 20x20 pç 3,00     
         16.3.14 Placa E3 20x20 pç 3,00     
         16.3.15 Placa E5 20x20 pç 8,00     
         16.3.16 Placa E8 20x20 pç 3,00     
         16.3.17 Placa M2 38x19 pç 1,00     
         16.3.18 Placa M3 38x19 pç 3,00     
         



 

 

 

 

Rua Albita, 250  - Cruzeiro - Belo Horizonte/MG - CEP 30310-160 

 (31)2102-5810/5870 

controladoria@oabmg.org.br - www.oabmg.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.19 Extintor 3A 40BC pç 8,00     
         

  
Sub-total ítem 16.3       

                     
-    

         16.4 SERRALHERIA         
         

16.4.1 
Confecção e instalação de guarda corpo e 
corrimão pintado de zarcão sv 1,00   

  

         
  

Sub-total ítem 16.4 
      

                     
-    

         16.5 RESERVATÓRIO         
         16.5.1 Escavação mecanizada  m³ 18,60     
         16.5.2 Escavação manual de valas m³ 1,00     
         16.5.3 Regularização manual de fundo e paredes m² 33,40     
         

16.5.4 
Broca manual com trado Ø 20cm, preenchida 
com concreto fck 20 Mpa, H=1,50m m 12,00   

  

         16.5.5 Lastro de concreto magro esp. 5cm m³ 0,60     
         16.5.6 Cimbramento metálico tubular para laje da tampa m³ 13,50     
         16.5.7 Forma em chapa compensada plastificada 12mm m² 29,76     
         16.5.8 Concreto fck 25,0 MPa usinado bombeável m³ 6,90     
         16.5.9 Armadura em aço CA-50 kg 393,00     
         16,5,10 Tampa em chapa de aço esp. 8mm um 1,00     
         

  
Sub-total ítem 16.5       

                     
-    

                     
         

17 
LIMPEZA       

                     
-    

         
17.1 

Limpeza geral da edificação m² 
       

1.350,86    
                     
-    

         
  

        
                     
-    

                     
         

PREÇO TOTAL COM BDI  
                     
-    
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ANEXO V 

PROJETOS ARQUITETÔNICOS 

 

 

 

Os projetos serão disponibilizados em mídia digital e deverão ser retirados na sede 

da OAB/MG – Rua Albita, 250 – Bairro Cruzeiro – Belo Horizonte/MG no setor de 

Engenharia pelo custo de R$ 200,00 (duzentos reais). 
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ANEXO VI 

FORMULÁRIO PADRONIZADO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

Carta Convite Nº. 01 / 2018. 

Entrega dos envelopes dia: 02 de fevereiro 2018 até as 17:00 horas 

 

À  

Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – OAB/MG - CONTROLADORIA 

Rua Albita, 250 – Bairro Cruzeiro – Belo Horizonte/ MG 

 

A/C -  Comissão Permanente de Licitação 

Serve o presente para encaminhamento da nossa proposta de preços relativa a 

concorrência acima mencionada, conforme especificado abaixo: 

Declaramos ter efetuado a visita técnica conforme solicita o subitem 3.1.3, letra A 

do edital, tomamos conhecimento e concordamos com todas as exigências do edital e 

seus anexos, inteiramos de todas as informações técnicas, do espaço físico e condições 

para a execução do contrato, caso sejamos vencedores deste certame, portanto 

propomos: 

a) Prazo de validade da proposta: 30 dias  

b) Prazo máximo estipulado para início das atividades:- 7 dias uteis.                              

c) IDENTIFICAÇÃO: 

Razão Social: ______ 

CNPJ: _____________ 

Endereço: ________________ 

Inscrição Estadual: ____________  

Telefone: (___) ________  

Fax: (___) ________________ 

E-mail: ___________ 

____, __ de ____ de 2018. 
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Anexo VII 

Minuta de Contrato 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
_________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________, 
MUNICÍPIO DE _______________. 

 

Ref. Concorrência 001/2018 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o ______, com sede na 
rua_________ – CNPJ nº _____________, neste ato representado pelo Dr 
_________________, no uso das atribuições que lhe são conferidas, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa 
__________________________________, com sede na Rua 
___________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº. 
_______________________________, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA,  firmam o presente instrumento, que se regerá pela Lei Federal nº 
8.666/93 e alterações posteriores, atendidas as cláusulas e condições que enunciam a 
seguir: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

É objeto do presente termo a ______________________________________ em 
decorrência do julgamento da licitação Concorrência 001 / 2018, conforme peças 
integrantes do respectivo edital e conforme proposta da mesma contratada, as quais, 
conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente 
de transcrição.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

A CONTRATADA deverá fornecer mão de obra, transporte, materiais e equipamentos 
necessários para executar a obra ora contratada. 
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§ 1º. Os serviços estão discriminados nas planilhas constantes dos Anexos III e IV do 
Edital de Licitação.  

§2º. O prazo estimado para execução da obra é de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado dentro dos limites fixados pela Lei 8.666/1993, mediante termo aditivo. 

§3º. O prazo de início da execução da obra é de até 05 (cinco) dias, contados a partir da 
data de entrega do Termo de Início de Obras, a ser emitida pela Ordem dos Advogados 
do Brasil – Minas Gerais – OAB/MG – Controladoria, oportunidade na qual deverá a 
contratada entregar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) que respalde 
a execução da obra. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO 

 

O prazo de vigência do presente contrato é 12 (doze) meses contados da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO 

 

O valor global do presente contrato é de R$ _____________ 
(______________________________________________________________). 

Parágrafo único. Os preços constantes do presente contrato são fixos e irreajustáveis, 
estando inclusas todas as despesas necessárias à perfeita execução da obra tais como: 
mão-de-obra, transportes, materiais, impostos, taxas e encargos sociais, previdenciários e 
tributos decorrentes do presente contrato, o mesmo ocorrendo com direitos trabalhistas 
oriundos da atividade contratada, na conformidade do artigo 71, § 1º da Lei Federal 
8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 

 

O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, após a execução da obra, de acordo com 
o cronograma físico financeiro constante do edital, mediante medição mensal e emissão 
da respectiva Nota Fiscal, aprovada pelo Presidente da Comissão Permanente de Obras 
em conjunto com o Engenheiro da OAB/MG.  

Parágrafo único. O pagamento de que trata esta cláusula somente será efetuado 
mediante comprovação por parte da contratada de regularidade fiscal e regularidade 
frente ao FGTS e INSS, além da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica junto 
ao CREA.  
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CLÁUSULA SÉXTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

1 - Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

1.1. Efetuar o pagamento em conformidade com os critérios definidos na cláusula quarta e 
quinta; 

1.2. Notificar o contratado, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades na 
execução da obra; 

1.3. Fiscalizar e controlar a execução da obra objeto deste contrato por meio da 
Comissão Permanente de Obras da OAB/MG. 

 1.4. Fornecer todas as informações necessárias para a execução da obra. 

2 - Constituem obrigações da CONTRATADA: 

2.1. Manter todos os funcionários utilizados na execução dos serviços devidamente 
uniformizados e com os EPI’s; 

2.2. Cuidar da segurança do seu pessoal empregado na execução da obra contratada, 
obedecendo aos requisitos legais pertinentes, ficando a contratante e seus prepostos 
isentos de qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho 
decorrentes do serviço prestado, sejam eles de natureza civil ou criminal; 

2.3. Responder pelos danos, dolosa ou culposamente, causados a contratante, a seus 
servidores ou a terceiros, na execução da obra objeto do presente contrato, com a 
exclusão da contratante de todos os fins e efeitos, sejam eles de natureza civil ou 
criminal; 

2.4. Executar, conforme a melhor técnica, a obra contratada, estabelecendo 
rigorosamente as normas da ABNT, como instruções, especificações e detalhes 
fornecidos ou ditados pela contratante; 

2.5. Executar a obra somente mediante prévia autorização da Ordem dos Advogados do 
Brasil – Minas Gerais – OAB/MG, de acordo com os critérios adotados; 

2.6. Emitir, ao final de cada período mensal, relatórios das atividades desenvolvidas 
(diário de obra) para aprovação da Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – 
OAB/MG – Controladoria. 

2.7. Manter placa de obra, cujo lay out será fornecido pela contratante, a qual deverá ser 
fabricada e instalada conforme projeto PPP-01 (Projeto Placa Padrão); 

2.8. A contratada deverá ao longo da obra manter o canteiro limpo e organizado, 
removendo o entulho periodicamente, às suas expensas, dispondo-o em local a ser 
indicado pelo contratante; 

2.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente e às suas 
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expensas, no total ou em parte, objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorporações resultantes da execução ou de materiais empregados, 
independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

2.10. Permitir e facilitar a Fiscalização ou Supervisão da contratante a inspeção da obra, 
em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados; 

2.11. Participar à Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – OAB/MG – 
Controladoria, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrapalhar ou 
impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, 
indicando as medidas para corrigir a situação; 

2.12. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como 
manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados. 

Parágrafo único. Esta contratação é realizada de conformidade com o Processo de 
Licitação sob a modalidade Concorrência 001 / 2018, homologada em 
_________________, parte integrante deste contrato como se nele transcrito fosse. 

2.13. Não subcontratar, total ou parcialmente, atividades que constituem o objeto do 
contrato, sem a concordância prévia da Ordem dos Advogados do Brasil – Minas 
Gerais – OAB/MG, manifestada após o reconhecimento da ocorrência de motivo 
justificado e formalizada em Termo Aditivo, através do qual se mantenha a integral 
responsabilidade da mesma contratada pela execução satisfatória dos serviços 
correspondentes. 

 
CLÁUSULA OITAVA – DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DA OBRA 
 
Após a formalização pela contratada de que a obra está concluída, a comissão de 
recebimento da obra, nomeada pela contratante, providenciará vistoria na mesma. 
Concluída a vistoria, a comissão de recebimento, emitirá o relatório, informando o que 
deve ser aceito e o que deve ser substituído ou reparado na obra. 
 
§ 1º. Concluídas as correções, a comissão verificará a obra e a aceitará ou não a seu 
critério exclusivo. Após a execução de todos os reparos, a comissão de recebimento 
emitirá o “Termo de Recebimento Provisório – TRP”. 
 
§ 2º. O recebimento provisório não isenta a contratada da responsabilidade decorrente de 
defeito de construção, nem de sua obrigação pela conservação e proteção das obras 
realizadas, tudo sem ônus para a Contratante. 
 
§ 3º. Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a contratada tenha 
corrigido às suas expensas eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a 
comissão de recebimento emitirá o “Termo de Recebimento Definitivo – TRD”  que será 
entregue mediante a apresentação do HABITE-SE. 
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§ 4º. A fiscalização da execução dos serviços será feita pela Ordem dos Advogados do 
Brasil – Minas Gerais – OAB/MG, através dos serviços próprios de engenharia da 
contratante, ou por terceiros por ela contratados. 
 
§ 5º. A fiscalização ou supervisão por parte da contratante não eximirá de 
responsabilidade a contratada pela execução dos serviços e obras avençados. 

 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA 

 

Homologada a licitação, a empresa à qual couber a adjudicação dos serviços ora licitados 
será convocada para, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a 
homologação, prestar garantia à execução e firmar o respectivo contrato. 

Em garantia à execução a contratante fará uma retenção no valor equivalente a 3% de 
cada medição. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 

 

A contratante poderá rescindir unilateralmente o presente contrato conforme os motivos 
seguintes: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais; 

III – Atraso nas etapas do cronograma superior a 30 dias; 

IV - o atraso injustificado que supere 30 dias no início da execução da obra; 

V - a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à OAB/MG; 

VI - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo I 
do artigo 67 da lei 8.666/93; 

VII - a decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 

VIII - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

IX - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

X - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante no processo administrativo a que se refere o contrato; 

XI - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato. 
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XII - inobservar os prazos estabelecidos no contrato ou em ordem de serviço, sem 

prejuízo, a critério da Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – OAB/MG, da 

imposição de multa diária de até 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato. 

Parágrafo único. Nos casos de rescisão acima mencionados, a contratante não 
indenizará a contratada, salvo pelos serviços já executados até o momento da rescisão. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES 

 

O contrato ficará de pleno direito, rescindido, em caso de inexecução, total ou parcial 
(arts. 77 e 78 da lei 8.666/93), ficando a OAB/MG com o direito de retomar os serviços e 
aplicar multas no contratado (art. 55, IV, lei 8.666/93), além de exigir, se for o caso, 
indenização. 

§ 1º. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a 
inadimplência do contratado sujeitando-o as seguintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação; 

 

§ 2º. Se a obra não for entregue no prazo estipulado descrito na Cláusula Terceira, e 
decorridos 30 (Trinta) dias, a contratante poderá dar por rescindido o presente, podendo 
fazer nova contratação para executar as obras de conclusão, correndo por conta da 
contratada todas as despesas e custos decorrentes, inclusive de material e mão de obra, 
respondendo ainda pelo pagamento de perdas e danos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO 

 

A Ordem dos Advogados do Brasil – Minas Gerais – OAB/MG, se incumbirá de todos 
os atos necessários à publicação do presente contrato de acordo com a legislação 
vigente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

As partes elegem o foro da Justiça Federal /MG para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
decorrentes do presente contrato. 
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E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

 

Belo Horizonte, ___ de ______________ de 2018. 
 

 

_______________________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

 

_______________________________________ 

CONTRATANTE 

 

 

 

 

TESTEMUNHA 1          TESTEMUNHA 2 


