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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 

Setor requisitante: Assessoria da Presidência / Gerência Administrativa e Financeira 

Responsável pela formalização da demanda: Thais Soares Donato / Vinícius Tadeu Rezende Rosa 

Data do pedido: 17/5/2022 Matrícula: 510 / 480 

Descrição da necessidade de contratação 

Execução de serviços de engenharia, compreendendo a alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de 
Cronograma Físico-Financeiro, sob coordenação de profissional a ser indicado pelo CRCMG, de acordo com os 
projetos complementares executivos de engenharia alterados, referentes à obra de construção do novo prédio que 
integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e unificação das áreas das duas 
edificações. 

Justificativa da necessidade de contratação considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso 

Em 2017, foi realizada a contratação da empresa F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, por meio da Tomada de preços nº 002/2017, cujo objeto compreende “a 
prestação de serviços especializados de elaboração de projetos complementares executivos, referentes à obra de 
construção do novo prédio que integrará a sede administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas 
Gerais – CRCMG, de revitalização do edifício existente e da unificação de áreas das duas edificações, localizadas 
no Município de Belo Horizonte, na rua Cláudio Manoel, números 611 e 639, respectivamente, bairro Savassi, 
contemplando duas fases de implementação.” 
 
Contudo, considerando as relevantes mudanças no cenário econômico e na estrutura organizacional do Conselho, 
desde 2014, quando foram idealizados os projetos complementares executivos referentes à construção do novo 
prédio que integrará a sede do CRCMG, até o contexto atual, motivaram o Conselho Diretor a reavaliar a real 
necessidade de todos os espaços projetados inicialmente.  
 
Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia de Covid-19, quando o CRCMG se viu 
obrigado a refazer e adaptar todo o seu planejamento, diante do cenário econômico nacional, que impactou os 
resultados orçamentários e financeiros do Conselho, ocasionando uma queda na arrecadação e um aumento do 
percentual de inadimplência. Além disso, nos últimos anos, o índice de evolução de registros profissionais ativos foi 
negativo, sendo: em 2018, -2,43%; em 2019, -2,61%; em 2020, - 0,56%. 
 
No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão focada na sustentabilidade em curto, médio e 
longo prazos, apesar desse cenário econômico desfavorável, o Conselho conseguiu manter sua eficiência 
orçamentária, com um resultado de superavit no ano de 2020, o qual também foi ocasionado pela economia de 
recursos. 
 
Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do CRCMG foi novamente analisada pelo Conselho 
Diretor. Ao revisar os projetos, foi constado que a necessidade do Conselho consiste apenas na construção de um 
auditório moderno, uma sala para o plenário, com instalações adequadas, uma sala de conselheiros, uma recepção 
mais ampla, além de estender a garagem, aumentando o número de vagas; e, sobre esse andar, a construção de 
uma cobertura, que servirá de apoio aos eventos realizados no auditório. Com isso, seriam suprimidos os espaços 
que já não se fazem mais necessários no contexto atual, como salas da presidência, das diretorias e de reuniões, 
como forma de reduzir custos de construção e manutenção da edificação. 
 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais especializados em engenharia e 
arquitetura, visando a prestação de serviços de alteração dos projetos executivos e dos demais documentos 
complementares de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício 
existente e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de Bombeiros. 

Quantidade de serviço ou material 

Contratação de um profissional habilitado, engenheiro ou arquiteto, para proceder às alterações dos trabalhos de 
sua autoria.  

Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços ou entregue o material 
Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, Thais Soares Donato e MARIA APARECIDA LOPES

MONTEIRO CARDOSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/3F7E3-

Q7D7D-24LY7-7SC8F

2



 
 
 
 

 
  

Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 
2 
 

PG-001/AQ 
REV CIRC 001/2015 

29/7/2022 

Indicar funcionário para compor a equipe de planejamento da contratação 

Thais Soares Donato 

Indicar o fiscal técnico do contrato 

Thais Soares Donato 

Indicar o fiscal substituto 

Izaias Ângelo Gomes 

 
 
 

Validação do responsável pelo setor requisitante: 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo. Encaminhe-se à Gerência Administrativa e Financeira (GEADF) para prosseguimento: 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA, Thais Soares Donato e MARIA APARECIDA LOPES

MONTEIRO CARDOSO. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/3F7E3-

Q7D7D-24LY7-7SC8F

Assinado digitalmente por:
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO
CPF: 994.036.416-49
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 19/05/2022 11:51:06 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 18/05/2022 19:59:30 -03:00

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 17/05/2022 17:51:02 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: 3F7E3-Q7D7D-24LY7-7SC8F

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 17/05/2022

17:51

Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 18/05/2022 19:59 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

179.84.41.6 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

o7iYPq3h+xFGe1LAiGLKF9W7t/Bf0NoCtSmqCts9AKA=
SHA-256

MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (CPF 994.036.416-49) em

19/05/2022 11:51

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/3F7E3-Q7D7D-24LY7-7SC8F

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:
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ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES 
 

Setor Requisitante 
Presidência do CRCMG / Gerência Administrativa e 
Financeira - GEADF 

Responsável Pela Demanda Vinícius Tadeu Rezende Rosa 

Equipe de Planejamento 
• Thais Soares Donato 
• Vinícius Tadeu Rezende Rosa 
• Izaias Ângelo Gomes 

 
1. Necessidade da Contratação  
Alterações dos projetos complementares executivos de construção do novo prédio que integrará a 
sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente e da unificação de áreas das duas 
edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de Bombeiros. 
 
2. Justificativa da necessidade da contratação 
 
Em 2017, foi realizada a contratação da empresa F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, por meio da Tomada de preços nº 002/2017, cujo 
objeto compreende “a prestação de serviços especializados de elaboração de projetos 
complementares executivos, referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a sede 
administrativa do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG, de revitalização 
do edifício existente e da unificação de áreas das duas edificações, localizadas no Município de 
Belo Horizonte, na rua Cláudio Manoel, números 611 e 639, respectivamente, bairro Savassi, 
contemplando duas fases de implementação.” 
 
Contudo, considerando as relevantes mudanças no cenário econômico e na estrutura organizacional 
do Conselho, desde 2014, quando foram idealizados os projetos complementares executivos 
referentes à construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, até o contexto atual, 
motivaram o Conselho Diretor a reavaliar a real necessidade de todos os espaços projetados 
inicialmente.  
 
Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia de Covid-19, quando o 
CRCMG se viu obrigado a refazer e adaptar todo o seu planejamento, diante do cenário econômico 
nacional, que impactou os resultados orçamentários e financeiros do Conselho, ocasionando uma 
queda na arrecadação e um aumento do percentual de inadimplência. Além disso, nos últimos anos, 
o índice de evolução de registros profissionais ativos foi negativo, sendo: em 2018, -2,43%; em 
2019, -2,61%; em 2020, - 0,56%. 
 
No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão focada na sustentabilidade em 
curto, médio e longo prazos, apesar desse cenário econômico desfavorável, o Conselho conseguiu 
manter sua eficiência orçamentária, com um resultado de superavit no ano de 2020, o qual também 
foi ocasionado pela economia de recursos. 
 
Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do CRCMG foi novamente analisada 
pelo Conselho Diretor. Ao revisar os projetos, foi constado que a necessidade do Conselho consiste 
apenas na construção de um auditório moderno, uma sala para o plenário, com instalações 
adequadas, uma sala de conselheiros, uma recepção mais ampla, além de estender a garagem, 
aumentando o número de vagas; e, sobre esse andar, a construção de uma cobertura, que servirá 
de apoio aos eventos realizados no auditório. Com isso, seriam suprimidos os espaços que já não 
se fazem mais necessários no contexto atual, como salas da presidência, das diretorias e de 
reuniões, como forma de reduzir custos de construção e manutenção da edificação. 
 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais especializados em 
engenharia e arquitetura, visando a prestação de serviços de alteração dos projetos 
complementares executivos de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da 
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revitalização do edifício existente e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a 
aprovação junto à Cemig e Corpo de Bombeiros. 
 
3. Referência aos instrumentos de planejamento do CRCMG  
 
A contratação está alinhada às diretrizes do Plano de Trabalho de 2021: 
 
Projeto: 5007 – Aquisição, construção, instalação e reforma da sede e subsede. 
 
Justificativa: adquirir/manter a sede/subsede, em condições que garantam adequado atendimento 
aos profissionais da contabilidade e à sociedade em geral. 
 
Objetivos: adquirir, ampliar ou reformar a edificação predial para adequar as instalações ás 
necessidades operacionais. 
 
Conta contábil: 6.3.2.1.01.01.001 - obras e instalações. 
 
4. Requisitos da Contratação  
A solução compreende execução de serviços de alteração dos projetos complementares executivos 
de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente 
e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de 
Bombeiros, considerando: 
 
As alterações dos projetos visam diminuir a área construtiva do novo prédio, por meio da supressão 
de um pavimento e adequação dos demais pavimentos. 
 
Na adequação do projeto, serão mantidos os espaços mais relevantes, indispensáveis ao 
atendimento das necessidades da Entidade. 
 
As informações e requisitos detalhados, acerca das alterações a serem implementadas nos projetos, 
encontram-se descritas nos anteprojetos, elaborados pelo CRCMG, e no projeto arquitetônico já 
adequado à nova concepção. 
 
Os serviços de devem compreender duas fases de implementação, sendo: 
 
• 1ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos para a construção de um prédio novo de 

dois pavimentos e um subsolo, conforme projeto arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo 
Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado do edifício sede do CRCMG (já existente), 
contemplando todas as medidas necessárias para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto 
a Prefeitura de Belo Horizonte, ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e à 
concessionária de energia elétrica CEMIG; 
 
Estrutura interna do prédio:  

o Subsolo: garagem 
o 1º pavimento (térreo): Hall de entrada, recepção, cozinha e auditório; 
o 2º pavimento (térreo): Salão para eventos, banheiro feminino, banheiro masculino, DML 

e cozinha 
 
Observação: Os projetos deverão ser elaborados levando em consideração a futura 
integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo 
(garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns). 
 
 
• 2ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos visando a integração/unificação do novo 

prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo (garagens) e no primeiro 
pavimento / térreo (áreas comuns), contemplando todas as adequações necessárias em ambos 
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os prédios, para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto ao corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais (CBMMG) e à concessionária de energia elétrica CEMIG, incluindo: 

o Revitalização da fachada do edifício sede do CRCMG (já existente); 
o Adequação do sistema elétrico do edifício sede do CRCMG (já existente) e unificação 

com o novo prédio; 
o Adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG (já existente) e 

unificação com o novo prédio; 
o Adequação do sistema de Incêndio do edifício sede do CRCMG (já existente), incluindo 

a pressurização do vão de escada, conforme normas do CBMMG 
 

Endereços:  
 
Prédio novo: Rua Cláudio Manoel nº 617, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Edifício sede já existente: Rua Cláudio Manoel, nº 639, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
 
Abaixo a relação de projetos e serviços a serem elaborados para cada fase de implementação: 
 

PROJETOS E SERVIÇOS DA 1º FASE – NOVO PRÉDIO A SER CONSTRUÍDO 

ACM 

ACÚSTICA 

ALARME 

ARQUITETURA 

ÁUDIO E VÍDEO 

BRISE 

CABEAMENTO CFTV 

CADERNO DE ENCARGOS 

CLIMATIZAÇÃO  

COMPATILIZAÇÃO 

DRENAGEM 

ELÉTRICA 

ESQUADRIAS 

ESTRUTURAL (ARRIMO/ELEVADORES/FUNDAÇÃO/GERAL) 

HIDROSSANITÁRIO 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

INCÊNDIO 

IRRIGAÇÃO 

LUMINOTÉCNICO 

PAISAGISMO 

PELE DE VIDRO 

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 

SPDA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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PROJETOS DA 2º FASE – INTEGRAÇÃO/UNIFICAÇÃO DOS DOIS PRÉDIOS 

ACM 

ACÚSTICA 

ALARME 

ARQUITETURA 

ÁUDIO E VÍDEO 

BRISE 

CABEAMENTO CFTV 

CADERNO DE ENCARGOS 

CLIMATIZAÇÃO  

COMPATILIZAÇÃO 

DRENAGEM 

ELETRICA 

ESQUADRIAS 

ESTRUTURAL (LAJES UNIFICAÇÃO/PELE DE VIDRO) 

HIDROSSANITÁRIO 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

INCÊNDIO 

LUMINOTÉCNICO 

PAISAGISMO 

PELE DE VIDRO 

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS 

SPDA 

PRESSURIZAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 
• Deverá haver um Coordenador de projetos, devidamente qualificado e com pleno 

conhecimento dos projetos, o qual ficará encarregado da coordenação geral desde o início dos 
trabalhos de elaboração do Projeto e deverá garantir o cumprimento dos prazos estipulados e 
a perfeita compatibilização entre os diversos projetos de arquitetura e projetos de infra, 
superestrutura e complementares envolvidos, atentando para as inter-relações e necessidades 
mútuas.  
 

• O Coordenador será responsável pela interlocução com os representantes do CRCMG para 
esclarecimentos de dúvidas, obtenção de informações, definições e entregas das fases dos 
projetos, cabendo ao mesmo programar e coordenar as reuniões entre os diversos profissionais 
da equipe que elaborará os projetos, responsabilizando-se pelo desenvolvimento 
multidisciplinar na elaboração dos projetos complementares. 

 
• O Coordenador deverá participar de reuniões semanais a serem realizadas de forma virtual ou 

presencial na sede do CRCMG, conforme definição do CRCMG. 
 
• Além dos projetos, o responsável técnico deverá elaborar e entregar ao CRCMG: 

o Memoriais descritivos de cada projeto com memória de cálculo onde serão apresentados 
todos os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas e softwares utilizados na análise e 
dimensionamento dos sistemas e componentes, além da lista completa de materiais. 
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o Caderno de encargos, apresentado em documento único, contendo as especificações e 
normas de execução de todos os projetos; 

 
• Os Projetos deverão ser harmonizados, sem conflitos entre os diversos projetos, contemplando 

as facilidades de acesso para inspeção e manutenção dos sistemas e a integração com a 
edificação existente da sede anexa. 

 
• Todos os projetos concebidos para uma determinada edificação ou conjunto arquitetônico 

devem estar compatibilizados entre si de forma que a execução de cada um seja feita sem 
comprometer ou mesmo alterar a concepção de outro. 

 
• Antes de iniciar os trabalhos, os contratados deverão providenciar as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG e/ou CAU-MG relativas aos serviços objeto do 
contrato, entregando ao CRCMG as vias do proprietário e do serviço devidamente quitadas. 

 
• O CRCMG disponibilizará o levantamento planialtimétrico e as sondagens do terreno, e os 

profissionais responsáveis pelos projetos, deverão avaliar as soluções técnicas viáveis, as 
suas características principais, os critérios, índices e parâmetros utilizados, as demandas a 
serem atendidas e o pré-dimensionamento dos sistemas previstos, considerando-se o prédio 
existente no terreno e a nova edificação. Deverão atender às exigências legais, técnicas, 
econômicas e ao adequado tratamento do impacto ambiental e de vizinhança.  

 
• A elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos serão executadas por profissionais 

habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, os quais deverão ser os 
mesmos indicados pela Contratada como integrantes de sua Equipe Técnica 

 
• Além de todos os projetos, os contratados deverão entregar relatório técnico, com o memorial 

descritivo dos sistemas e componentes com memória de cálculo onde serão apresentados 
todos os critérios, parâmetros, gráficos, fórmulas e softwares utilizados na análise e 
dimensionamento dos sistemas e componentes, além da lista completa de materiais. 

 
• Os projetos que dependem de aprovação de órgão fiscalizador ou concessionária (CBMMG, 

CEMIG e etc.) somente serão considerados aceitos pelo CRCMG e os pagamentos 
correspondentes, somente serão efetuados, após a apresentação, pela contratada, do 
respectivo comprovante de aprovação. 

 
• Dentro do prazo pactuado para entrega dos projetos e serviços, o responsável técnico  deverá 

apresentar a comprovação, por meio de protocolo ou outro documento legal, da confirmação de 
entrada dos projetos para avaliação e aprovação na concessionária ou órgão fiscalizador 
responsável. 

 
 
5. Normativos específicos que disciplinam os serviços a serem contratados 
 

• Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, regula o exercício das profissões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, e dá outras providências. 

• Resolução Confea nº 1.121, de 13 de dezembro de 2019, dispõe sobre o registro de 
pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. 

• Resolução Confea nº 1.116, de 26 de abril de 2019, que estabelece que as obras e os 
serviços no âmbito da Engenharia e da Agronomia são classificados como serviços técnicos 
especializados. 

• Resolução Confea nº 1.029, de 17 de dezembro de 2010, que estabelece normas para o 
registro de obras intelectuais no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- Confea. 
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6. Estimativa das quantidades, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos 
que lhe dão suporte. 
Os serviços a serem contratados deverão compreender a alteração de todos os projetos 
complementares executivos do prédio que integrará a sede do CRCMG e da revitalização do edifício 
já existente, abrangendo as 1ª e 2ª fases de execução, conforme descrito no item 4 – Requisitos da 
Contratação. 
 
 
7. Análise da contratação anterior 
Os projetos complementares executivos originais foram elaborados pela empresa F&F 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME. O objeto foi parcialmente entregue em conformidade 
com as especificações estipuladas no contrato celebrado entre as partes, ficando pendente o 
recebimento dos projetos elétricos que até a presente data, não haviam sido aprovados na entidade 
competente. Além disso houveram diversos atrasos e recorrentes pedidos de correção dos projetos, 
o que dilatou consideravelmente o prazo de entrega inicialmente previsto, bem como acarretou a 
aplicação de sanções à contratada. 
 
Contudo, conforme já relatado nestes estudos, foi constatada a necessidade de revisão dos projetos 
iniciais com vistas à redução da área total a ser construída, considerando a supressão de um 
pavimento e de adequação dos demais, em observância a atual necessidade do Conselho e, por 
isso, será necessário contratar os autores dos projetos (detentores dos direitos autorais, nos termos 
da legislação e normativos vigentes) para procederem as devidas alterações dos mesmos..   
 
8. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo de solução a contratar 
Tanto a elaboração quanto a alteração dos projetos complementares executivos podem ser 
executados por profissionais arquitetos ou engenheiros, que estejam devidamente habilitados, 
conforme dispõe a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 
de 1966, respectivamente, no que se refere ao exercício de cada profissão.  
 
Todavia, considerando as disposições legais e regulamentares, no que se refere ao reconhecimento 
da preservação dos direitos dos autores de projetos de engenharia e arquitetura, as alterações 
correspondentes deverão ser procedidas pelos engenheiros e arquitetos que elaboraram os 
respectivos projetos originais, sendo cabível, no entanto, a contratação de terceiro habilitado à 
execução dos serviços, mediante consentimento do autor do projeto original ou nos casos de 
impedimento ou recusa em realizar as alterações.  
 
Tendo em vista que a empresa responsável pela elaboração dos projetos complementares originais 
está impossibilitada de contratar com a administração pública, em razão da falta de comprovação 
da regularidade trabalhista, será necessário realizar a contratação direta de cada um dos autores 
dos projetos, ou, caso estes não tenham interesse ou disponibilidade, de outros profissionais 
habilitados. 
 
9. Definição do método para estimativas de preços ou dos meios de previsão de preços 
referenciais 
Considerando a inviabilidade de competição a qual justifica a instrução do presente processo na 
modalidade inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25 da  Lei nº 8.666/1993, para verificar a 
compatibilidade dos preços propostos pelos profissionais para alteração dos projetos de sua autoria, 
o CRCMG se baseará nos parâmetros previstos na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 
2020, que dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para 
a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, sendo: 

 
a) Solicitar documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos idênticos, comercializados 

pelo futuro contratado, emitidos no período de até 1 (um) ano; 
 

b) Buscar tabelas de preços referenciais em sítios eletrônicos de domínio amplo. 
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10. Descrição da solução como um todo 
A solução como um todo, conforme já tratado nesses Estudos Preliminares, refere-se à execução 
de serviços prestados por profissional arquiteto ou engenheiro, devidamente habilitado, visando à 
alteração dos projetos complementares executivos de construção do novo prédio que integrará a 
sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente e da unificação de áreas das duas 
edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de Bombeiros, considerando a supressão 
de um pavimento e a adequação dos demais, de acordo com a nova concepção idealizada, cujos 
requisitos encontram-se detalhados nos anteprojetos elaborados pelo CRCMG, bem como no 
projeto arquitetônico já ajustado à atual e efetiva necessidade da Entidade e aprovado na Prefeitura 
de Belo Horizonte. 
 
11. Justificativas para o parcelamento ou não da solução, quando necessária para a 
individualização do objeto 
Considerando a inviabilidade de contratação da empresa responsável pela elaboração dos projetos 
originais, Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, em razão da falta de comprovação da 
regularidade trabalhista, será necessário realizar a contratação individualizada de cada um dos 
autores dos projetos, os quais atuaram junto à referida empresa em disciplinas diversas, de acordo 
com sua área de atuação. Ou seja, a solução deverá ser executada de forma parcelada, tendo em 
vista a necessidade de manutenção da integridade e dos direitos autorais de cada projeto. 
 
12. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor 
aproveitamento dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponíveis 
Por meio dos serviços de alteração dos projetos de engenharia e arquitetura referentes ao novo 
prédio que integrará a sede do CRCMG, pretende-se adequar a área a ser construída com a atual 
necessidade da Entidade, de forma a otimizar a estrutura predial, racionalizar recursos e satisfazer 
à consecução de suas finalidades institucionais, logísticas e administrativas.  
 
Como resultado concreto, aponta-se que haverá menor dispêndio de recursos com a construção, 
assim como em relação aos gastos com a manutenção da nova estrutura e de mobilização de mão 
de obra efetiva do próprio CRCMG e de funcionários terceirizados. 
 
Conforme já consignado no Processo Interno nº 015/2021, o custo estimado total da obra, de acordo 
com a planilha orçamentária elaborada pela empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos Ltda, 
com data base de abril/2020, era de R$24.985.050,41 (vinte e quatro milhões, novecentos e oitenta 
e cinco mil e cinquenta reais e quarenta e um centavos). Com a alteração dos projetos visando a 
redução da área a ser construída, estima-se uma redução de aproximadamente R$2.735.000,00 
(dois milhões, setecentos e trinta e cinco mil reais), que corresponde a cerca de 18% do custo 
estimado para a 1ª etapa de execução da obra (construção do novo prédio) e 11%, se considerado 
o custo total estimado para as duas etapas (construção do novo prédio e integração com o edifício 
existente). 
 
Nota-se, portanto, que a alteração dos projetos complementares executivos, relativo à construção 
do novo prédio, resultará em considerável economia de recursos destinados à obra, assim como, 
de forma mais perene, com as atividades de manutenção predial, logística e mobilização de pessoal. 
 
13. Providências para adequação do ambiente do órgão 
Não se aplica. 
 
14. Contratações correlatas e/ou interdependentes 
Não se aplica. 
 
15. Declaração da viabilidade ou não da contratação 
Diante dos elementos consignados nestes estudos preliminares, a Equipe de Planejamento declara 
que as contratações de profissionais visando a alteração dos projetos complementares executivos 
de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente 
e da unificação de áreas das duas edificações é viável, quanto aos aspectos de oportunidade, 
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conveniência e adequação aos instrumentos de planejamento do Conselho, tendo em vista que 
assegurará meios e recursos que proporcionarão o cumprimento de políticas e diretrizes da gestão. 
 
 
 
 
 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 18/04/2022 18:53:22 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 19/04/2022 10:56:48 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Izaias Angelo Gomes
CPF: 046.926.156-05
Data: 25/04/2022 11:11:06 -03:00
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MAPA DE RISCOS 

Objeto Alterações dos projetos complementares executivos de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do 
edifício existente e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de Bombeiros. 

Equipe de Planejamento 
Thais Soares Donato 
Vinícius Tadeu Rezende Rosa 
Izaias Ângelo Gomes 

FASE DA ANÁLISE 
(X) Planejamento da contratação 
(  ) Seleção do fornecedor 
(  ) Execução do Contrato 

Nº Risco Consequência Tipo 

Avaliação Estratégia para eliminar ou minimizar 
a ocorrência do risco 

Estratégia de contingência caso o 
risco se concretize 

S
E

V
E

R
ID

A
D

E
 

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

 

F
R

E
Q

U
E

N
C

IA
 

C
LA

S
S

E
 

Ação Responsável Ação Responsável 

1 

Enquadramento inadequado 
do processo entre as 

modalidades de contratação 
previstas na legislação. 

Constatação de 
Irregularidade do processo 
pela auditoria ou órgãos de 

controle. Anulação do 
processo de contratação. 

Interno 3 1 1 3 

Estudo aprofundado da 
legislação pertinente e 

apresentação do 
embasamento legal 

que orientou a decisão 
nos autos do Processo; 

Submissão do 
processo para análise 
e emissão de parecer 
jurídico; Avaliação da 
Controladoria Interna; 

Gerência 
Administrativa 
e Financeira 

Refazer o processo de 
contratação e adotar 

as providências 
necessárias para 

tornar nulo todos os 
atos relativos ao 

processo condenado. 

Presidência / 
Gerência 

Administrativa 
e Financeira 
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A identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos dos processos de contratação do CRCMG são realizados em consonância com o Procedimento 
Geral PG-007/SQ – Gestão de riscos e oportunidades, considerando que o CRCMG possuí uma Política de Gestão de Riscos instituída, conforme Portaria CRCMG 
nº 132/2017, bem como observando os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa SG/MPDG nº 05/2017. 
 
 
Abrangência:  
1: Local - Afeta aquele processo especificamente a que está relacionado. 
2: Adjacente - Afeta mais de um processo. 
3: Global - Afeta vários processos, internos e externos, impactando o Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
Frequência: 
1: Rara - A ocorrência daquela falha é pequena. 
2: Eventual - A ocorrência daquela falha é ocasional. 
3: Frequente - A falha ocorre sempre, por diversas vezes. 
 
Severidade:  
1: Baixa - Levemente prejudicial. Impactos que não comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo. 
2: Moderada - Prejudicial. Impactos que comprometem o desenvolvimento do processo ou o atendimento aos objetivos. 
3: Alta - Extremamente prejudicial. Impactos que comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo, bem como o atendimento aos objetivos. 
 
Classificação do risco  
A classificação do risco consiste na multiplicação dos valores atribuídos aos fatores severidade, abrangência e frequência: CLASSE = SEVERIDADE x 
ABRANGÊNCIA x FREQUÊNCIA. 
 
A pontuação mínima possível a um determinado impacto é 1 (1 x 1 x 1), indicando que o aspecto não provoca qualquer efeito adverso. A pontuação máxima possível 
é 27 (3 x 3 x 3), o que significa que o aspecto é extremamente prejudicial. 
 
A classificação do impacto em ser ou não significativo obedece ao agrupamento definido abaixo: 
 
Resultado de 1 a 4: Risco tolerável. 
Resultado de 6 a 12: Risco moderado. 
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Resultado de 18 a 27: Risco crítico. 
 
Os riscos externos e os riscos internos classificados como toleráveis não requerem uma ação específica de tratamento, devendo ser monitorados. 
 
Cabe à Comissão de Governança, Riscos e Compliance realizar a priorização dos riscos classificados como críticos e moderados, classificando aqueles que são 
considerados riscos-chave e avaliando a necessidade de abertura de plano de ação, e levar à aprovação do Conselho Diretor. 
 
Tratamento do risco: 
O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os riscos e a implementação dessas opções, que podem ser, entre outras: 
a) aceitar o risco; 
b) transferir ou compartilhar o risco com outra parte; 
c) evitar o risco pela decisão de descontinuar ou não iniciar a atividade; 
d) abrir plano de ação para mitigar ou reduzir o risco. 
 
 
 
 
 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 18/04/2022 18:21:20 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 20/04/2022 16:34:54 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Izaias Angelo Gomes
CPF: 046.926.156-05
Data: 25/04/2022 11:10:53 -03:00
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TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1.1. Presidência / Gerência Administrativa e Financeira. 
 

2.1. A solução compreende a execução de serviços de engenharia, de natureza não continuada, 
compreendendo a execução de serviços de alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de 
Cronograma Físico-Financeiro, sob coordenação de profissional a ser indicado pelo CRCMG, de acordo 
com os projetos complementares executivos de engenharia alterados, referentes à obra de construção 
do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e 
unificação das áreas das duas edificações. 
 
2.2. Os serviços de alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma Físico-Financeiro 
serão executados com base nos projetos alterados, considerada a diminuição da área construtiva do 
novo prédio, por meio da supressão de um pavimento e adequação dos demais pavimentos, em 
conformidade com os requisitos detalhados e descritos nos anteprojetos, elaborados pelo CRCMG, e 
no projeto arquitetônico já adequado à nova concepção. 
 
Os serviços devem compreender os projetos que compõem as duas fases do escopo, sendo: 
 
• 1ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos para a construção de um prédio novo de dois 

pavimentos e um subsolo, conforme projeto arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo 
Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado do edifício sede do CRCMG (já existente), 
contemplando todas as medidas necessárias para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto a 
Prefeitura de Belo Horizonte, ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e à 
concessionária de energia elétrica CEMIG; 
 
Estrutura interna do prédio:  

o Subsolo: garagem 
o 1º pavimento (térreo): Hall de entrada, recepção, cozinha e auditório; 
o 2º pavimento (térreo): Salão para eventos, banheiro feminino, banheiro masculino, DML e 

cozinha 
 
Observação: Os projetos deverão ser elaborados levando em consideração a futura 
integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo 
(garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns). 
 
 
• 2ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos visando a integração/unificação do novo 

prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo (garagens) e no primeiro pavimento 
/ térreo (áreas comuns), contemplando todas as adequações necessárias em ambos os prédios, 
para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
(CBMMG) e à concessionária de energia elétrica CEMIG, incluindo: 

o Revitalização da fachada do edifício sede do CRCMG (já existente); 
o Adequação do sistema elétrico do edifício sede do CRCMG (já existente) e unificação com 

o novo prédio; 
o Adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG (já existente) e 

unificação com o novo prédio; 
o Adequação do sistema de Incêndio do edifício sede do CRCMG (já existente), incluindo a 

pressurização do vão de escada, conforme normas do CBMMG 
 

Endereços:  
 

ITEM 1 - SETOR SOLICITANTE 

ITEM 2 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Esse documento foi assinado por Thais Soares Donato, Vinícius Tadeu Rezende Rosa e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/SNBS8-QYTWD-

Q9F76-DSWCB
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Prédio novo: Rua Cláudio Manoel nº 617, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Edifício sede já existente: Rua Cláudio Manoel, nº 639, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Abaixo a relação de serviços a serem elaborados, considerando as duas fases de implementação (novo 
prédio, incluída a compatibilização e a revitalização do prédio existente): 
 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 
Escopo:  
 
• Planilha de Quantidades e Preços;  
• Composições de preço unitário referenciadas à fonte publicadora, cabendo abrir apenas as 

composições criadas pelo Orçamentista a fim de comprovar a metodologia utilizada. 
• Cotações de mercado; 
• Demonstrativo de encargos sociais;  
• Demonstrativo de BDI;  
• Referencial de preços; 
• ART/RRT. 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
Escopo:  
 
• Cronograma físico-financeiro;  
• Curva ABC de serviços e de insumos; 
• Demonstrativo da Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e Desmobilização; 

 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
• O profissional deverá atuar sob a coordenação do coordenador de projetos, profissional a ser 

indicado pelo CRCMG, o qual terá pleno conhecimento dos projetos, que ficará encarregado da 
coordenação geral desde o início dos trabalhos de elaboração e da perfeita compatibilização entre 
os diversos projetos complementares envolvidos, atentando para as inter-relações e necessidades 
mútuas.  

 
• Antes de iniciar os trabalhos, os contratados deverão providenciar as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG e/ou CAU-MG relativas aos serviços objeto do 
contrato, entregando ao CRCMG as vias do proprietário e do serviço devidamente quitadas. 

 
• A elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos serão executadas por profissionais 

habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, os quais deverão ser os mesmos 
indicados pela Contratada como integrantes de sua Equipe Técnica 

 
• Realizar a impressão dos materiais de autoria da CONTRATADA, tais como, Planilha Orçamentária 

para Execução das Obras, Cronograma Físico-Financeiro e mapa de cotação, apenas.  
 
• Ainda durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na execução 

dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, ficará a licitante 
obrigada a proceder as correções necessárias, sem custo para o CRCMG.  
 

Esse documento foi assinado por Thais Soares Donato, Vinícius Tadeu Rezende Rosa e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/SNBS8-QYTWD-

Q9F76-DSWCB
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Em 2017, foi realizada a contratação da empresa F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, por meio da Tomada de preços nº 002/2017, cujo objeto 
compreende “a prestação de serviços especializados de elaboração de projetos complementares 
executivos, referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a sede administrativa do 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG, de revitalização do edifício existente 
e da unificação de áreas das duas edificações, localizadas no Município de Belo Horizonte, na rua 
Cláudio Manoel, números 617 e 639, respectivamente, bairro Savassi, contemplando duas fases de 
implementação.” 
 
Contudo, considerando as relevantes mudanças no cenário econômico e na estrutura organizacional do 
Conselho, desde 2014, quando foram idealizados os projetos complementares executivos referentes à 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, até o contexto atual, motivaram o Conselho 
Diretor a reavaliar a real necessidade de todos os espaços projetados inicialmente.  
 
Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia de Covid-19, quando o CRCMG 
se viu obrigado a refazer e adaptar todo o seu planejamento, diante do cenário econômico nacional, que 
impactou os resultados orçamentários e financeiros do Conselho, ocasionando uma queda na 
arrecadação e um aumento do percentual de inadimplência. Além disso, nos últimos anos, o índice de 
evolução de registros profissionais ativos foi negativo, sendo: em 2018, -2,43%; em 2019, -2,61%; em 
2020, - 0,56%. 
 
No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão focada na sustentabilidade em curto, 
médio e longo prazos, apesar desse cenário econômico desfavorável, o Conselho conseguiu manter 
sua eficiência orçamentária, com um resultado de superavit no ano de 2020, o qual também foi 
ocasionado pela economia de recursos. 
 
Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do CRCMG foi novamente analisada 
pelo Conselho Diretor. Ao revisar os projetos, foi constado que a necessidade do Conselho consiste 
apenas na construção de um auditório moderno, uma sala para o plenário, com instalações adequadas, 
uma sala de conselheiros, uma recepção mais ampla, além de estender a garagem, aumentando o 
número de vagas; e, sobre esse andar, a construção de uma cobertura, que servirá de apoio aos eventos 
realizados no auditório. Com isso, seriam suprimidos os espaços que já não se fazem mais necessários 
no contexto atual, como salas da presidência, das diretorias e de reuniões, como forma de reduzir custos 
de construção e manutenção da edificação. 
 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais especializados em 
engenharia e arquitetura, visando a prestação de serviços de alteração dos projetos complementares 
executivos de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício 
existente e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo 
de Bombeiros. 

5.1. Os serviços deverão ser entregues pela CONTRATADA nos seguintes prazos: 
 
5.1.1. em até 40 (quarenta) dias para entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária para Execução 
das Obras e Cronograma Físico-Financeiro (Emissão Inicial), contado a partir da entrega de todos os 
projetos e listas que devam constar dos trabalhos que constituem o objeto do contrato; 
 
5.1.2. em até 20 (vinte) dias para cada revisão, contados a partir da entrega total dos projetos e listas 
relacionados à revisão solicitada, conforme o cronograma baixo: 
 

ITEM 3 – JUSTIFICATIVA COM INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO 

ITEM 4 - INDICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de Custo: 321 Projeto: 5007 Conta contábil:  6.3.2.1.01.01.001 

ITEM 5 – PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU DE ENTREGA DO OBJETO 
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PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 
Entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária 
para Execução das Obras e Cronograma Físico-
Financeiro (Emissão Inicial) 

Em até 40 dias contados da entrega de todos os 
projetos e listas que devam constar dos 
trabalhos, objeto do contrato. 

Entrega da 1ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

Entrega da 2ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

Entrega da 3ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

 
5.2. Após a entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária para Execução das Obras e Cronograma 
Físico-Financeiro (Emissão Inicial), poderão ser solicitadas pelo CRCMG à CONTRATADA a realização 
de até três revisões. 
 
5.2.1. As revisões extras, acima das três referidas no item anterior, e as necessárias em decorrência 
de alteração dos projetos apresentados inicialmente, serão consideradas acréscimos de serviço, nos 
termos do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, devendo ser pactuados por aditamento ao contrato, 
 
5.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a necessidade de 
alguma correção nos trabalhos entregues, deverá a CONTRATADA, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias consecutivos, contados da comunicação do CRCMG, por escrito, entregar os trabalhos e 
documentos complementares, com as devidas correções.   
 
5.4. A análise e aprovação dos trabalhos e documentos complementares serão realizadas pelo(s) 
responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG em até 15 (quinze) dias após o respectivo 
recebimento. 
 
5.5. A aceitação definitiva dos trabalhos não caracteriza responsabilidade técnica e civil da Contratante, 
posto que o profissional ou empresa contratada deverá ser responsável pelos trabalhos elaborados. 
 

6.1. Os serviços deverão ser prestados nas dependências da própria contratada, podendo ser 
requisitadas reuniões presenciais pontuais na sede do CRCMG.  
 

7.1. Inexigibilidade de licitação. 
 

8.1. Não se aplica. 
 

9.1. Não se aplica. 
 

10.1. Não se aplica.  
 

11.1. O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da 
Nota Fiscal com as devidas deduções legais. 

ITEM 6 – LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO MATERIAL 

ITEM 7 – MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

ITEM 8 – TIPO DE LICITAÇÃO  

ITEM 9 – VALOR DE REFERÊNCIA  

ITEM 10 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

ITEM 11 – FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
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11.1.1 A Contratada emitirá a Nota Fiscal 10 (dez) dias após a entrega de cada etapa/revisão pertinente. 
 
11.1.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
11.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos, conforme 
determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal. 
 
11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
 
11.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
 

(6 / 100) 
365 

 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
I = 0,00016438 

 
11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, ficam suspensos os prazos de execução dos serviços objeto deste contrato 
até a regularização do pagamento. 
 
11.6.  O preço constante da proposta da contratada e pactuado no contrato celebrado entre as partes é 
fixo e irreajustável, excetuando-se os eventuais custos provenientes da substituição de material 
previamente aprovado para a geração da Planilha Orçamentária. 
 

Não se aplica. 
 

13. O contrato vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura. 
 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato ou descumprimento de obrigações, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
14.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 
 
14.1.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 

ITEM 12 – GARANTIA E MANUTENÇÃO 

ITEM 13 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

ITEM 14 – SANÇÕES E PENALIDADES POR INEXECUÇÃO OU INADIMPLEMENTO 
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14.1.3. Multa de:  
14.1.3.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, podendo configurar, nessa hipótese, 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral 
da avença; 
 
14.1.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 
14.1.3.2.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
14.1.3.3. 3% (três por cento), 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento), sobre o valor total da 
contratação, em caso de descumprimento de obrigações assumidas, por ocorrência, conforme a 
gradação estabelecida nos subitens e tabela abaixo. 
 
14.2. Na aplicação das sanções, o CRCMG levará em consideração a efetiva gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o real dano causado ao Conselho. Sendo assim, as 
multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente, por conveniência 
administrativa. 
 
14.3. As FALTAS LEVES serão puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e/ou multa, no 
percentual de 3% (três por cento), caracterizando-se pelo descumprimento parcial de deveres de 
pequena monta, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços 
da Administração e a despeito delas, a regular prestação dos serviços não fica inviabilizada. 
 
14.4. As FALTAS MÉDIAS serão puníveis com a aplicação da penalidade de multa no percentual de 5% 
(cinco por cento), caracterizando-se pela recorrência de quaisquer FALTAS LEVES ou pelo 
descumprimento parcial ou total de obrigação que acarrete prejuízos aos objetivos da Administração, 
mas sem inviabilizar total ou parcialmente a execução dos serviços. 
  
14.5. As FALTAS GRAVES serão puníveis com a aplicação das penalidades de multa no percentual de 
10% (dez por cento), podendo ser aplicada cumulativamente as sanções de suspensão temporária do 
direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou impedimento de 
licitar e contratar com órgãos e entidades da União, caracterizando-se pela recorrência de quaisquer 
FALTAS MÉDIAS ou pelo descumprimento parcial ou total de obrigação que acarrete prejuízos 
relevantes aos objetivos da Administração, inviabilizando a execução da contratação em decorrência de 
conduta culposa ou dolosa da contratada. 
 
14.6. Afim de nortear na efetiva aplicabilidade das gradações que tratam nos subitens acima, será 
utilizada a seguinte classificação: 
 

TIPO DE FALTA GRAVIDADE 

Veicular qualquer tipo de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Conselho. LEVE 

Abster-se de prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo CRCMG, atendendo às solicitações nos prazos especificados. 

LEVE 

Não disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes, 
bem como de endereço comercial e de telefone de contato ou deixar de atualizá-los 
em caso de alteração. 

MÉDIA 

Prestar os serviços sem obedecer estritamente às condições estabelecidas neste 
Termo de Referência e no Contrato pactuado. 

GRAVE 

Prestar os serviços sem observância da legislação vigente e dos atos normativos 
emanados dos órgãos competentes pela regulamentação da atividade, objeto do 
contrato.  

GRAVE 
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Não cumprir os prazos de entrega e execução dos serviços estipulados neste Termo 
de Referência e no Contrato. 

GRAVE 

Não providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo fiscal do 
Contrato, quanto à execução do objeto. 

GRAVE 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratados. 

GRAVE 

 
14.6.1. As faltas cometidas pela Contratada que não se enquadrarem em nenhuma das ocorrências 
previstas na tabela acima, serão avaliadas caso a caso, no âmbito do Processo Administrativo. 
 
14.7. Reserva-se ao CRCMG o direito de reter e compensar, dos pagamentos da contratada, as multas 
referidas nos subitens anteriores, assegurado o contraditório e a apresentação de defesa prévia, nos 
termos da legislação vigente. 
 
14.8. As sanções previstas nos subitens 14.1.1 e 14.1.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
cumulativamente com as multas previstas no subitem 14.1.3. 
 
14.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
14.9.1. O envio e o recebimento das notificações e comunicações em geral, no âmbito do processo 
administrativo instaurado, serão realizados pelas partes via e-mail. 
 
14.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
 
14.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
14.12. Além das sanções acima previstas, o contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

Não se aplica. 
 

16.1.  O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do Contratante, 
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do artigo 10 do Decreto 
nº 9.507, de 2018. 
 
16.2. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou de vícios redibitórios, não implicando em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.4. O Contrato será fiscalizado por funcionário do CRCMG, especialmente designado pela autoridade 
competente.  

ITEM 15 – INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, SE FOR O CASO 

ITEM 16 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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17.1. Prestar os serviços, objeto deste Procedimento com zelo e diligência, cumprindo as leis e 
normativos pertinentes, atendendo integralmente a todas condições e especificações estabelecidas 
neste Termo de Referência e observando sempre a melhor técnica aplicável. 
 
17.2. Entregar os serviços objeto desse Procedimento, obedecendo aos prazos estipulados no item 5 
deste Termo de Referência.    
 
17.3. Arcar com todos os custos necessários à execução dos serviços, objeto deste procedimento, tais 
como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e 
quaisquer outros que forem pertinentes ao cumprimento do objeto, em conformidade com este Termo 
de Referência. 
 
17.4. Providenciar, em conformidade com a legislação vigente, as devidas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT’s) no 
CAU relativas aos serviços objeto do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietário 
e do serviço devidamente quitadas. No caso de profissionais registrados no CREA de outro Estado da 
Federação, o mesmo deverá providenciar o visto no CREA-MG.  
 
17.5. Manter-se à disposição do CRCMG, para representá-la junto aos demais profissionais 
responsáveis pela elaboração dos projetos, visando os esclarecimentos de quaisquer dúvidas e 
compatibilizações necessárias. 
 
17.6. Atuar em conjunto com o coordenador de projetos a ser indicado pelo CRCMG, o qual ficará 
encarregado da coordenação geral desde o início dos trabalhos de alteração dos Projetos e da perfeita 
compatibilização entre os diversos projetos complementares envolvidos. 
 
17.7. Participar de reuniões periódicas entre os representantes da Contratante e a equipe técnica 
responsável pela elaboração dos projetos, a serem realizadas em local e datas designadas pela 
Contratante. Ficando estipulado o máximo de 1 (uma) reunião quinzenal, sempre realizada na 
presença do coordenador de projetos. 
 

17.8. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução deste instrumento. 
 
17.9. Sugerir medidas visando ao aperfeiçoamento da execução dos serviços. 
 
17.10. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou qualquer outra norma 
referente à obra e a segurança pública. 
 
17.11. Atender às determinações da fiscalização e a ela prestar, com exatidão, as informações do 
CRCMG solicitadas, não criando embaraços. 
 
17.12. Assumir total responsabilidade pela elaboração dos serviços constantes do objeto deste 
procedimento, respondendo, ainda, pela perfeição, segurança e solidez dos trabalhos executados, nos 
termos do Código Civil. 
 
17.13. Proceder, durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na 
execução dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, todas as 
correções necessárias, sem nenhum custo adicional para o CRCMG, no prazo de até 20 (vinte) dias 
consecutivos, contados da data de recebimento da comunicação escrita do CRCMG. 
 

ITEM 17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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17.14. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da contratação. 
 
17.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma da legislação vigente. 
 
17.16. Submeter-se à fiscalização do CRCMG, na execução dos serviços, seguindo as orientações 
repassadas.  
 

18.1. Proporcionar as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, assim como 
prestar, prontamente, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada. 
 
18.2. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 
no contrato. 
 
18.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do funcionário do CRCMG 
designado como Fiscal do Contrato. 
 
18.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pela contratada. 
 
18.5. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço. 
 
18.6. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade. 
 

19.1. Os serviços contratados poderão ser rejeitados quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e nos Anteprojetos, na proposta ou a legislação e normas 
vigentes que tratam da atividade, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado neste 
Termo de Referência, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 
19.2. O objeto será recebido definitivamente após a verificação da conformidade e qualidade do serviço 
executado, mediante termo circunstanciado de recebimento. No prazo estabelecido de até 15 dias para 
a aprovação ou rejeição deste serviço. 
 
19.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado 
pelo gestor do contrato. 
 
19.4. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização 
técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 
 
19.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 
 

21.1. Não se aplica. 
 

ITEM 18 – OBRIGAÇÕES DO CRCMG 

ITEM 19 – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

ITEM 20 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

ITEM 21 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
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Q9F76-DSWCB
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22.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pela assessora da Presidência, Thais Soares 
Donato, e pela Gerência Administrativa e Financeira (GEADF) em consonância com as disposições 
legais e normativas aplicáveis e com o interesse e a conveniência da Administração, sendo objeto de 
exame e aprovação do Ordenador de Despesa do Conselho, e passará a integrar o processo 
administrativo formalizado visando à instauração do certame licitatório e a efetividade da contratação. 
 
22.2. Os Anteprojetos, que integra esse Termo de Referência, foi elaborado pela assessora da 
Presidência, Thais Soares Donato. 
 

 

ITEM 22 – RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

DATA ASSINATURA DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA 

Maio/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DATA ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 

Maio/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DATA ASSINATURA DA PRESIDENTE DO CRCMG 

 
 

Maio/2022 
 

Esse documento foi assinado por Thais Soares Donato, Vinícius Tadeu Rezende Rosa e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/SNBS8-QYTWD-

Q9F76-DSWCB

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 25/05/2022 09:35:55 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 24/05/2022 09:48:47 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Vinícius Tadeu Rezende Rosa
CPF: 084.184.086-50
Data: 24/05/2022 18:37:18 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: SNBS8-QYTWD-Q9F76-DSWCB

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 24/05/2022 09:48 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.91.72.162 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

ivh3ing1OButt6oniDum9v7E5pH+LWG8mD1MEl/qCBg=
SHA-256

Vinícius Tadeu Rezende Rosa (CPF 084.184.086-50) em 24/05/2022 18:37 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

187.36.170.144
Lat: -20,362491 Long: -40,297718

Precisão: 18 (metros)

Autenticação geadf@crcmg.org.br (Verificado)

Login

LiOlO1EJpgWU6iDf9DL6VAU5swbhr9D2Ac8fM8m7tlQ=
SHA-256
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SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 25/05/2022

09:35

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/SNBS8-QYTWD-Q9F76-DSWCB

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: quinta-feira, 12 de maio de 2022 15:30
Para: 'eticai@uol.com.br'
Assunto: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro 

de obra
Anexos: CRCMG_RV01_01.pdf; CRCMG_RV01_02.pdf; CRCMG_RV01_03.pdf; 

PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg; APRESENTAÇÃO_CRCMG_FINAL .pdf; 
PROJETO UNIFICAÇÃO SEDES - MÁRCIA MENEZES.pdf

Prezados Senhores, boa tarde! 
 
O CRCMG construirá um prédio de dois pavimentos e um subsolo ao lado do edifício onde está 
localizada sua sede atualmente, conforme projeto arquitetônico já aprovado na PBH, anexo. 
 
Na sequência, esse novo prédio será integrado com o prédio existente no subsolo e primeiro 
pavimento, conforme demonstrado no anteprojeto de unificação anexo. 
 
Dessa forma, a obra será executada em duas etapas, sendo: 
 
1ª etapa: construção de um prédio novo de dois pavimentos e um subsolo, conforme projeto 
arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado 
do edifício sede do CRCMG; 
 
2ª etapa: Integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no 
subsolo (garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns), contemplando todas as 
adequações necessárias em ambos os prédios, para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto 
ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); revitalização da fachada do edifício sede 
do CRCMG (já existente) e adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG 
(já existente); 
 
Dessa forma, contratamos profissionais para elaborar os projetos executivos das diversas 
disciplinas necessárias para execução das obras, contemplando as duas etapas, tendo ficado 
faltando, no entanto, contratar empresa qualificada para elaborar a planilha orçamentária e o 
cronograma físico-financeiro das obras. 
 
Solicitamos, então, a apresentação de proposta para elaboração das planilhas orçamentárias e 
cronograma físico-financeiro correspondentes às duas etapas da obra supramencionada. 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.  
 
Favor confirmar o recebimento. 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: quinta-feira, 12 de maio de 2022 11:57
Para: 'exato@exatoec.com.br'
Assunto: RES: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-

Financeiro de obra
Anexos: CRCMG_RV01_01.pdf; CRCMG_RV01_02.pdf; CRCMG_RV01_03.pdf; 

PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg; APRESENTAÇÃO_CRCMG_FINAL .pdf; 
PROJETO UNIFICAÇÃO SEDES - MÁRCIA MENEZES.pdf

Agora sim, com os arquivos anexos. 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
  
 

De: Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br>  
Enviada em: quinta-feira, 12 de maio de 2022 11:52 
Para: 'exato@exatoec.com.br' <exato@exatoec.com.br> 
Assunto: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro de obra 
 
Prezados Senhores, boa tarde! 
 
Tentei contato por telefone, mas não tive sucesso. 
 
O CRCMG construirá um prédio de dois pavimentos e um subsolo ao lado do edifício onde está 
localizada sua sede atualmente, conforme projeto arquitetônico já aprovado na PBH, anexo. 
 
Na sequência, esse novo prédio será integrado com o prédio existente no subsolo e primeiro 
pavimento, conforme demonstrado no anteprojeto de unificação anexo. 
 
Dessa forma, a obra será executada em duas etapas, sendo: 
 
1ª etapa: construção de um prédio novo de dois pavimentos e um subsolo, conforme projeto 
arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado 
do edifício sede do CRCMG; 
 
2ª etapa: Integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no 
subsolo (garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns), contemplando todas as 
adequações necessárias em ambos os prédios, para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto 
ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); revitalização da fachada do edifício sede 
do CRCMG (já existente) e adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG 
(já existente); 
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Dessa forma, contratamos profissionais para elaborar os projetos executivos das diversas 
disciplinas necessárias para execução das obras, contemplando as duas etapas, tendo ficado 
faltando, no entanto, contratar empresa qualificada para elaborar a planilha orçamentária e o 
cronograma físico-financeiro das obras. 
 
Solicitamos, então, a apresentação de proposta para elaboração das planilhas orçamentárias e 
cronograma físico-financeiro correspondentes às duas etapas da obra supramencionada. 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.  
 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: quinta-feira, 12 de maio de 2022 12:06
Para: 'mauricio@m2gestaodeobras.com.br'
Assunto: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro 

de obra
Anexos: CRCMG_RV01_01.pdf; CRCMG_RV01_02.pdf; CRCMG_RV01_03.pdf; 

PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg; APRESENTAÇÃO_CRCMG_FINAL .pdf; 
PROJETO UNIFICAÇÃO SEDES - MÁRCIA MENEZES.pdf

Prezado Maurício, boa tarde! 
 
O CRCMG construirá um prédio de dois pavimentos e um subsolo ao lado do edifício onde está 
localizada sua sede atualmente, conforme projeto arquitetônico já aprovado na PBH, anexo. 
 
Na sequência, esse novo prédio será integrado com o prédio existente no subsolo e primeiro 
pavimento, conforme demonstrado no anteprojeto de unificação anexo. 
 
Dessa forma, a obra será executada em duas etapas, sendo: 
 
1ª etapa: construção de um prédio novo de dois pavimentos e um subsolo, conforme projeto 
arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado 
do edifício sede do CRCMG; 
 
2ª etapa: Integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no 
subsolo (garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns), contemplando todas as 
adequações necessárias em ambos os prédios, para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto 
ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); revitalização da fachada do edifício sede 
do CRCMG (já existente) e adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG 
(já existente); 
 
Dessa forma, contratamos profissionais para elaborar os projetos executivos das diversas 
disciplinas necessárias para execução das obras, contemplando as duas etapas, tendo ficado 
faltando, no entanto, contratar empresa qualificada para elaborar a planilha orçamentária e o 
cronograma físico-financeiro das obras. 
 
Solicitamos, então, a apresentação de proposta para elaboração das planilhas orçamentárias e 
cronograma físico-financeiro correspondentes às duas etapas da obra supramencionada. 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.  
 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: quinta-feira, 12 de maio de 2022 15:27
Para: 'paulo.roberto@plplanejamento.com.br'
Assunto: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro 

de obra
Anexos: CRCMG_RV01_01.pdf; CRCMG_RV01_02.pdf; CRCMG_RV01_03.pdf; 

PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg; APRESENTAÇÃO_CRCMG_FINAL .pdf; 
PROJETO UNIFICAÇÃO SEDES - MÁRCIA MENEZES.pdf

Prezados Senhores, boa tarde! 
 
Conforme conversado com a Daniela, o CRCMG construirá um prédio de dois pavimentos e um 
subsolo ao lado do edifício onde está localizada sua sede atualmente, conforme projeto 
arquitetônico já aprovado na PBH, anexo. 
 
Na sequência, esse novo prédio será integrado com o prédio existente no subsolo e primeiro 
pavimento, conforme demonstrado no anteprojeto de unificação anexo. 
 
Dessa forma, a obra será executada em duas etapas, sendo: 
 
1ª etapa: construção de um prédio novo de dois pavimentos e um subsolo, conforme projeto 
arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado 
do edifício sede do CRCMG; 
 
2ª etapa: Integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no 
subsolo (garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns), contemplando todas as 
adequações necessárias em ambos os prédios, para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto 
ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); revitalização da fachada do edifício sede 
do CRCMG (já existente) e adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG 
(já existente); 
 
Dessa forma, contratamos profissionais para elaborar os projetos executivos das diversas 
disciplinas necessárias para execução das obras, contemplando as duas etapas, tendo ficado 
faltando, no entanto, contratar empresa qualificada para elaborar a planilha orçamentária e o 
cronograma físico-financeiro das obras. 
 
Solicitamos, então, a apresentação de proposta para elaboração das planilhas orçamentárias e 
cronograma físico-financeiro correspondentes às duas etapas da obra supramencionada. 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.  
 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: terça-feira, 10 de maio de 2022 16:57
Para: 'mota@realta.eng.br'; 'lucas@tecplaner.com.br'
Cc: 'kelly@tecplaner.com.br'
Assunto: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro 

de obra
Anexos: CRCMG_RV01_01.pdf; CRCMG_RV01_02.pdf; CRCMG_RV01_03.pdf; 

PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg; APRESENTAÇÃO_CRCMG_FINAL .pdf; 
PROJETO UNIFICAÇÃO SEDES - MÁRCIA MENEZES.pdf

Prezados Senhores, boa tarde! 
 
Conforme conversado com a Kelly, o CRCMG construirá um prédio de dois pavimentos e um 
subsolo ao lado do edifício onde está localizada sua sede atualmente, conforme projeto 
arquitetônico já aprovado na PBH, anexo. 
 
Na sequência, esse novo prédio será integrado com o prédio existente no subsolo e primeiro 
pavimento, conforme demonstrado no anteprojeto de unificação anexo. 
 
Dessa forma, a obra será executada em duas etapas, sendo: 
 
1ª etapa: construção de um prédio novo de dois pavimentos e um subsolo, conforme projeto 
arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado 
do edifício sede do CRCMG; 
 
2ª etapa: Integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no 
subsolo (garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns), contemplando todas as 
adequações necessárias em ambos os prédios, para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto 
ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); revitalização da fachada do edifício sede 
do CRCMG (já existente) e adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG 
(já existente); 
 
Dessa forma, contratamos profissionais para elaborar os projetos executivos das diversas 
disciplinas necessárias para execução das obras, contemplando as duas etapas, tendo ficado 
faltando, no entanto, contratar empresa qualificada para elaborar a planilha orçamentária e o 
cronograma físico-financeiro das obras. 
 
Solicitamos, então, a apresentação de proposta para elaboração das planilhas orçamentárias e 
cronograma físico-financeiro correspondentes às duas etapas da obra supramencionada. 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.  
 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
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Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: quinta-feira, 12 de maio de 2022 15:32
Para: 'hello@salettoENG.com'
Assunto: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro 

de obra
Anexos: CRCMG_RV01_01.pdf; CRCMG_RV01_02.pdf; CRCMG_RV01_03.pdf; 

PREFEITURA_CRCMG_RV01.dwg; APRESENTAÇÃO_CRCMG_FINAL .pdf; 
PROJETO UNIFICAÇÃO SEDES - MÁRCIA MENEZES.pdf

Prezados Senhores, boa tarde! 
 
O CRCMG construirá um prédio de dois pavimentos e um subsolo ao lado do edifício onde está 
localizada sua sede atualmente, conforme projeto arquitetônico já aprovado na PBH, anexo. 
 
Na sequência, esse novo prédio será integrado com o prédio existente no subsolo e primeiro 
pavimento, conforme demonstrado no anteprojeto de unificação anexo. 
 
Dessa forma, a obra será executada em duas etapas, sendo: 
 
1ª etapa: construção de um prédio novo de dois pavimentos e um subsolo, conforme projeto 
arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado 
do edifício sede do CRCMG; 
 
2ª etapa: Integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no 
subsolo (garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns), contemplando todas as 
adequações necessárias em ambos os prédios, para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto 
ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); revitalização da fachada do edifício sede 
do CRCMG (já existente) e adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG 
(já existente); 
 
Dessa forma, contratamos profissionais para elaborar os projetos executivos das diversas 
disciplinas necessárias para execução das obras, contemplando as duas etapas, tendo ficado 
faltando, no entanto, contratar empresa qualificada para elaborar a planilha orçamentária e o 
cronograma físico-financeiro das obras. 
 
Solicitamos, então, a apresentação de proposta para elaboração das planilhas orçamentárias e 
cronograma físico-financeiro correspondentes às duas etapas da obra supramencionada. 
 
Qualquer dúvida, estamos à disposição.  
 
Favor confirmar o recebimento. 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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PROPOSTA COMERCIAL 

exato engenharia de custos ltda. 
av. raja gabáglia, 4000 - estoril - belo horizonte / mg 

fone: 31.3024.9698/ 99122-9397 – exato@exatoec.com.br 

1 

Belo Horizonte, sexta-feira 13 de maio de 2022.      pc-crc-01-22-rev0.docx 

 

Ao 

CRCMG – Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 

Gerencia Administrativa e Financeira – GEADF 

A/C: Sr. Vinícius Rosa  

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 

Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 

 

REF.: Orçamento Detalhado da Obra – Nova Sede do CRCMG – 1.204,00m2 

Local: Belo Horizonte/MG. 

 

Prezado Vinícius, 

Atendendo à solicitação de V.Sa., encaminhamos nossa proposta para o orçamento detalhado de 

sua obra. 

 

1- Escopo do Serviço: 

Fazem parte de nosso estudo de custo – orçamento detalhado executivo: 

▪ Levantamento dos quantitativos das obras civis; 

▪ Elaboração da planilha de quantidades e preços unitários; 

▪ Elaboração de todas as composições de preços unitários; 

▪ Reunião técnica para esclarecimento de dúvidas (em Belo Horizonte); 

▪ Cotação dos insumos na região da obra; 

▪ Dimensionamento da equipe condutiva da obra, equipamentos e canteiro; 

▪ Elaboração do cronograma físico-financeiro macro – por etapa em Excel; 

▪ Histograma de mão de obra indireta; 

▪ Relatório – Curva ABC de Insumos; 

▪ Relatório – Curva ABC de Serviços; 

▪ Relatório – Relação geral de Insumos; 
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PROPOSTA COMERCIAL 

exato engenharia de custos ltda. 
av. raja gabáglia, 4000 - estoril - belo horizonte / mg 

fone: 31.3024.9698/ 99122-9397 – exato@exatoec.com.br 

2 

▪ Relatório – Composições de Preços Unitários. 

 

2- Início dos Serviços e Data de Entrega: 

O início do trabalho se dará a partir do 2º dia útil do aceite desta proposta comercial, envio de toda 

a documentação técnica (projetos e especificações) e pagamento do sinal. 

O orçamento detalhado da obra tem duração prevista de 40 dias corridos. 

 

3- Valores e Condições de Pagamento: 

O custo para o Orçamento Detalhado será de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 

Forma de pagamento:  50% de sinal no aceite da proposta, e 

    30% na entrega da revisão 0 do trabalho. 

    20% na aprovação do cliente. 

 

4- Revisões e Serviços Extraordinários: 

Em nossos serviços estão incluídas duas revisões para adequação de vosso orçamento detalhado, 

porém os serviços não previstos no escopo, revisões extras de estudos já aprovados, serviços 

complementares, visitas extras ao local da obra, consultorias não previstas, etc. poderão ser 

ajustados por tarefa ou serem remunerados pela tabela homem hora: 

Hora engenheiro consultor = R$ 360,00/h (Trezentos e sessenta reais / hora) 

 

5- Exclusões do Escopo: 

Em nosso escopo não estão contemplados a elaboração de serviços tais como: levantamentos de 

listas de materiais de instalações, organogramas, cronogramas executivos, cronogramas MS-

PROJECT, histogramas de materiais, histogramas de mão de obra direta, planos de obra, cadernos 

de encargos (opcional), especificações e metodologias executivas em geral. 

Trabalhos e reuniões solicitadas pelo cliente e realizadas fora do horário comercial (8:00h às 

18:00h), sábados, domingos e feriados serão cobrados horas técnicas extras no valor de R$ 360,00/h 

(trezentos e sessenta reais por hora extra). 
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PROPOSTA COMERCIAL 

exato engenharia de custos ltda. 
av. raja gabáglia, 4000 - estoril - belo horizonte / mg 

fone: 31.3024.9698/ 99122-9397 – exato@exatoec.com.br 

3 

 

6- Aprovação: 

A aprovação para a prestação dos serviços acima descritos constará na assinatura de V.Sas. na 

segunda via desta proposta, passando a mesma a ter valor contratual para todos os fins. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

_______________________________________________ 

EXATO ENGENHARIA DE CUSTOS LTDA. 

 

 

Aceite em ___/ ___/ ___ 

 

 

____________________________________________________ 

CRCMG – Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Exato GEral <exato@exatoec.com.br> em nome de Exato GEral
Enviado em: sábado, 14 de maio de 2022 10:48
Para: 'Vinícius Rosa - CRCMG'
Assunto: RES: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-

Financeiro de obra
Anexos: PC-CRC-01-22-Rev0.pdf

Prioridade: Alta

Caro Vinícius, bom dia. 
 
Conforme solicitado segue em anexo a nossa proposta para a elaboração do orçamento detalhado da obra da 
construção da Nova Sede do CRCMG e Interligação com a Antiga em Belo Horizonte/MG. 
 
Favor nos contatar em caso de dúvida. 
 
Atte. 
 

 
 
 
 

De: Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br>  
Enviada em: quinta-feira, 12 de maio de 2022 11:57 
Para: exato@exatoec.com.br 
Assunto: RES: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro de obra 
 
Agora sim, com os arquivos anexos. 
  
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
  
  

De: Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br>  
Enviada em: quinta-feira, 12 de maio de 2022 11:52 
Para: 'exato@exatoec.com.br' <exato@exatoec.com.br> 
Assunto: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro de obra 
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Prezados Senhores, boa tarde! 
  
Tentei contato por telefone, mas não tive sucesso. 
  
O CRCMG construirá um prédio de dois pavimentos e um subsolo ao lado do edifício onde está 
localizada sua sede atualmente, conforme projeto arquitetônico já aprovado na PBH, anexo. 
  
Na sequência, esse novo prédio será integrado com o prédio existente no subsolo e primeiro 
pavimento, conforme demonstrado no anteprojeto de unificação anexo. 
  
Dessa forma, a obra será executada em duas etapas, sendo: 
  
1ª etapa: construção de um prédio novo de dois pavimentos e um subsolo, conforme projeto 
arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado 
do edifício sede do CRCMG; 
  
2ª etapa: Integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no 
subsolo (garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns), contemplando todas as 
adequações necessárias em ambos os prédios, para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto 
ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); revitalização da fachada do edifício sede 
do CRCMG (já existente) e adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG 
(já existente); 
  
Dessa forma, contratamos profissionais para elaborar os projetos executivos das diversas 
disciplinas necessárias para execução das obras, contemplando as duas etapas, tendo ficado 
faltando, no entanto, contratar empresa qualificada para elaborar a planilha orçamentária e o 
cronograma físico-financeiro das obras. 
  
Solicitamos, então, a apresentação de proposta para elaboração das planilhas orçamentárias e 
cronograma físico-financeiro correspondentes às duas etapas da obra supramencionada. 
  
Qualquer dúvida, estamos à disposição.  
  
  
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Realtà - Dados e Custos  
 

Belo Horizonte. Fone: (31) 2552-8037 / www.realta.eng.br 

 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2022 

 

Ao CRCMG – Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Att.: Sr. Vinicius Rosa 
 

 Ref: Proposta para elaboração de orçamento das obras de construção do novo 

prédio CRCMG, retrofit do prédio existente e integração entre ambos, 
conforme projetos e documentos fornecidos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Agradecemos desde já pela oportunidade de apresentar a nossa proposta de 

trabalho. Esperamos contribuir com o sucesso deste empreendimento e da empresa como 

um todo.  

 

 

2. ESCOPO DE TRABALHO 

 

 

2.1 Orçamento 

 

O orçamento é uma ferramenta gerencial que permite antecipar para o 

empreendimento um plano de ações e medidas analisando seus respectivos custos. O 

orçamento padrão Realtà é elaborado seguindo as sequências de trabalhos abaixo: 

 

 Levantamento de quantitativos 

 

Nosso levantamento quantitativo é elaborado por cômodo, além de divido e 

organizado em planilhas que facilitam a conferência e servem como uma ótima 

ferramenta de planejamento.  
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Realtà - Dados e Custos  
 

Belo Horizonte. Fone: (31) 2552-8037 / www.realta.eng.br 

 

 

 Planilhas Orçamentárias com custos separados em classes  

 

No orçamento padrão Realtà os custos são divididos em 5 classes distintas: material, 

mão-de-obra, serviços terceirizados, material básico e custos indiretos, possibilitando 

ao Engenheiro da obra contratar separadamente a mão-de-obra, além de analisar 

especificamente itens de seu interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Curva ABC por insumos e serviços 

 

Sistema de análise onde o objetivo é apontar os itens mais representativos dentro do 

custo total, através do Princípio de Pareto, estabelecendo-se por conseqüência os 

itens que demandarão maior atenção para negociação e utilização dentro do 

empreendimento.  
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Realtà - Dados e Custos  
 

Belo Horizonte. Fone: (31) 2552-8037 / www.realta.eng.br 

 

 

 Histogramas de equipamentos e mão-de-obra 

 

Cronograma que demonstra os equipamentos e a equipe mobilizados no canteiro a 

cada mês, facilitando o planejamento de contratação de mão-de-obra e análise 

de custos indiretos do empreendimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Composições de preços unitários – CPU´s 

 

Todas as nossas composições são exportáveis para o MS-Excel, permitindo 

atualizações orçamentárias rápidas a qualquer tempo, caso seja necessário. 
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Realtà - Dados e Custos  
 

Belo Horizonte. Fone: (31) 2552-8037 / www.realta.eng.br 

 

 

3. PREÇO PARA O ORÇAMENTO 

 

3.2.  Valor para orçamento executivo contendo:  

 

 Planilha orçamentária; 

 Curva ABC de serviços;  

 Curva ABC de Insumos;  

 Histograma de equipamentos 

 Histograma de mão-de-obra direta e indireta 

 CPU´s; 

 Cronograma físico-financeiro. 

 

Observações.:  

 

 Consideramos orçamento executivo o estudo de custos elaborado com base em 

projetos arquitetônicos, estruturais e instalações. 

 

 As instalações (elétricas, hidráulicas e mecânicas) do empreendimento serão 

orçadas mediante consulta a empresas especializadas com base nos projetos 

executivos apresentados. 

 

 Não consideramos na presente proposta quaisquer tratativas para importação do 

trabalho em sistemas de gestão de obras. 

 

Para elaboração de orçamento executivo conforme condições acima: R$19.800,00 

 

 

3.3.  Disponibilidade para reuniões:  

 

Para elaboração deste trabalho nossa equipe será disponibilizada para até 4 (quatro) 

reuniões presenciais para apresentação e discussão das premissas adotadas. Reuniões 

por vídeo conferência não serão limitadas.  

 

3.4.  Material entregue:  

 

Após conclusão, o orçamento será entregue em arquivo editável, enviado por e-mail. 

 

 

3.5  Condições de pagamento:  

 

Pagamento via boleto bancário: Sinal de 50% e restante em 30 dias após a entrega da 

primeira versão do orçamento. 
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Realtà - Dados e Custos  
 

Belo Horizonte. Fone: (31) 2552-8037 / www.realta.eng.br 

 

4. PRAZO DE ENTREGA 

 

Entrega em até 45 dias corridos da data de assinatura do contrato e recebimento de 

toda a documentação necessária à execução dos trabalhos. Os projetos deverão ser 

disponibilizados em arquivos eletrônicos formato CAD, gravados em mídia eletrônica 

tipo CD, DVD ou similar. 

 

A Realtà não utiliza projetos impressos ou em formato PLOT/PLT.  

 

 

5. ELABORAÇÃO DE REVISÕES 

 

Após conclusão e entrega dos trabalhos o cliente tem à sua disposição 4 horas com 

nossa equipe para elaboração de revisões em função de mudança de valores ou 

especificações até o prazo máximo de 60 dias após entrega do orçamento. 

 

Em caso de surgimento de versões de projetos que demandem novos levantamentos 

ou decorrido o prazo de 60 dias, serão cobrados honorários para disponibilização de 

nossa equipe, negociados à parte na ocasião da contratação das novas demandas. 

  

 

 

6. VALIDADE DA PROPOSTA: 

 

Esta proposta é válida por 30 dias a partir da data de emissão.  

 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

Thiago dos Reis Lisboa Mota 
 

(31) 99131-5378 

(31) 2552-8037 

mota@realta.eng.br 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Thiago Dos Reis Lisboa Mota <mota@realta.eng.br> em nome de Thiago Dos 
Reis Lisboa Mota

Enviado em: quarta-feira, 11 de maio de 2022 11:22
Para: Vinícius Rosa - CRCMG
Assunto: RES: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-

Financeiro de obra
Anexos: Proposta Realta - CRCMG - Construção de nova sede e adequação da 

existen....pdf

Bom dia Vinícius! 
 
Segue proposta solicitada.  
 
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
Atenciosamente,  
 
 
 

 
 

De: Vinícius Rosa - CRCMG [mailto:geadf@crcmg.org.br]  
Enviada em: terça-feira, 10 de maio de 2022 16:57 
Para: Thiago Dos Reis Lisboa Mota <mota@realta.eng.br>; Lucas Ribeiro - TecPlaner <lucas@tecplaner.com.br> 
Cc: Kelly Cristiana De Sa Gouvea <kelly@tecplaner.com.br> 
Assunto: Pedido de Proposta de Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-Financeiro de obra 
 
Prezados Senhores, boa tarde! 
  
Conforme conversado com a Kelly, o CRCMG construirá um prédio de dois pavimentos e um 
subsolo ao lado do edifício onde está localizada sua sede atualmente, conforme projeto 
arquitetônico já aprovado na PBH, anexo. 
  
Na sequência, esse novo prédio será integrado com o prédio existente no subsolo e primeiro 
pavimento, conforme demonstrado no anteprojeto de unificação anexo. 
  
Dessa forma, a obra será executada em duas etapas, sendo: 
  
1ª etapa: construção de um prédio novo de dois pavimentos e um subsolo, conforme projeto 
arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado 
do edifício sede do CRCMG; 
  
2ª etapa: Integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no 
subsolo (garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns), contemplando todas as 
adequações necessárias em ambos os prédios, para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto 
ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG); revitalização da fachada do edifício sede 
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do CRCMG (já existente) e adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG 
(já existente); 
  
Dessa forma, contratamos profissionais para elaborar os projetos executivos das diversas 
disciplinas necessárias para execução das obras, contemplando as duas etapas, tendo ficado 
faltando, no entanto, contratar empresa qualificada para elaborar a planilha orçamentária e o 
cronograma físico-financeiro das obras. 
  
Solicitamos, então, a apresentação de proposta para elaboração das planilhas orçamentárias e 
cronograma físico-financeiro correspondentes às duas etapas da obra supramencionada. 
  
Qualquer dúvida, estamos à disposição.  
  
  
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Carolina Jardim – Engenheira Civil – CREA: 178382 
 

Contato: contato@aclara.eng.br 
(31) 3327-9038 1 

 
Ref.: PROPOSTA ACLARA 2022-00O – ELABORAÇÃO DE PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS 
  
O escopo desta proposta se refere à elaboração de Planilha Orçamentária para 
execução das Obras de Reforma da Sede atual do CRC-MG e Construção de nova 
Sede do CRC-MG – Belo Horizonte - MG. 
 
 

1. SERVIÇOS 
 
Planilha Orçamentária para execução das Obras 
 
A Planilha Orçamentária será desenvolvida com base em parâmetros nacionais 
oficiais, em especial composições e insumos publicados pela CAIXA Econômica 
Federal através do SINAPI. Não serão apresentadas todas as composições 
abertas, embora sejam referenciadas à fonte publicadora, cabendo abrir apenas as 
composições criadas pelo Orçamentista a fim de comprovar a metodologia 
utilizada. 
Todos os insumos e serviços orçados no mercado contarão com no mínimo 3 
cotações, donde se adotará o valor da mediana. A Formatação oficial da planilha 
deverá ser oferecida pelo cliente ou informada pela instituição financeira onde se 
pretenda financiar a obra - caso esta informação não seja oferecida, a contratada 
lançará mão dos próprios padrões de apresentação. 
 

• Escopo: 
Planilha de Quantidades e Preços; 
Composições de preço unitário; 
Cotações de mercado; 
Demonstrativo de encargos sociais; 
Demonstrativo de BDI; 
Referencial de preços; 
ART/RRT. 
 
O valor para execução individual deste serviço é R$ 13.400,00 (Treze Mil e 
Quatrocentos Reais) 
 
 
Cronograma Físico-Financeiro 
 
O cronograma físico-financeiro será elaborado a partir das recomendações dos 
projetistas e da coordenação, descrevendo a sequência lógica de etapas e serviços, 
e o custeio por fases da execução da obra. 
 

• Escopo: 
Cronograma físico-financeiro; 
Curva ABC de serviços e de insumos; 
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Carolina Jardim – Engenheira Civil – CREA: 178382 
 

Contato: contato@aclara.eng.br 
(31) 3327-9038 2 

Demonstrativo da Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e 
Desmobilização; 
 
O valor para execução individual deste serviço é R$ 4.200,00 (Quatro Mil e 
Duzentos Reais). 
 
 

2. CONTRATAÇÃO e PAGAMENTO 
 
O pagamento pela contratação dos serviços deverá ser realizado conforme a 
apresentação da Emissão Inicial e das Revisões citadas, cabendo a cada uma das 
entregas realizadas a importância de 25% do valor total do contrato. O 
contratante contará com 5 dias úteis da entrega para a realização do depósito da 
parcela correspondente. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES 
 

3.1. Elaboração 

• A elaboração da planilha contará imprescindivelmente com a apresentação das 
listas de quantitativos pelos projetistas de cada disciplina, não se 
responsabilizado por itens não citados ou não especificados. 

• Não é de responsabilidade do orçamentista interferir na solução de projeto ou 
nos insumos e serviços indicados, cabendo apenas orçar o proposto e criar as 
composições necessárias e que não tenham sido oficialmente publicadas pelas 
fontes consultadas. 

•  Poderão ser realizadas reuniões quinzenais, na presença do Coordenador de 
projetos, de acordo com as demandas do contratante. 
 
 

3.2. Revisões 

•  Será realizada a Emissão Inicial (R0) dos serviços, e 3 até Revisões (R1, R2 e R3), 
conforme as necessidades do contratante, cabendo à contratada a correção de 
erros independentemente das revisões. 

• Não serão realizadas revisões na planilha provenientes de modificações nos 
projetos apresentados. 

• Não serão realizadas revisões na planilha durante a execução das obras, nem 
em virtude de alteração dos insumos e serviços elegidos e indicados nos projetos 
apresentados. 
 
 

3.3. Custos não inclusos na proposta 

• Não estão inclusos nesta proposta os custos para a impressão do material 
emitido em quaisquer das revisões, cabendo assim a emissão do material digital, 
devidamente formatado, à coordenação de projetos para o recebimento oficial, 
avaliação e emissão física, se assim for do interesse do contratante. 
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Carolina Jardim – Engenheira Civil – CREA: 178382 
 

Contato: contato@aclara.eng.br 
(31) 3327-9038 3 

• Não estão inclusas nesta proposta as ações e serviços necessários aos processos 
de licitação das obras. 

• Não estão inclusos nesta proposta os custos relativos à aprovação da planilha 
orçamentária em instituições financeiras. 

• A minuta deve explicitar a necessidade de aditivo para a inclusão de revisões 
extras e em caso de alteração de documentos aprovados em revisões anteriores. 
 
 

3.4. Prazos 
A minuta também deve estabelecer o prazo de 40 dias para a Emissão Inicial R0, 
contados a partir da entrega total dos projetos e listas R0 que devam constar na 
planilha, e o prazo de 20 dias para cada revisão, contados a partir da entrega total 
dos projetos e listas daquela revisão. 
 
 

3.5. Validade da Proposta 

• Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento pelo 
contratante. 
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Izaias Gomes - CRCMG

Assunto: ENC: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG)
Anexos: CONTRATO ACLARA ENGENHARIA.pdf; ALVARA DE LOCALIZACAO 

ACLARA.pdf; 2 ALTERACAO CONTRATO.pdf; primeira alteracao contrato 
aclara.pdf; ART CARGO FUNÇ ACLAR.pdf; CÓPIA RG e CREA CAROLINA 
2022.pdf; 2022-00O - revisada.pdf

 

De: Carolina Jardim <carolinajardim@aclara.eng.br>  

Enviada em: quinta-feira, 19 de maio de 2022 15:16 

Para: Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br> 

Cc: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br> 

Assunto: Re: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG) 

 

Segue o solicitado, Vinícius 

 

Aguardo. 

 

On Thu, May 19, 2022 at 2:58 PM Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br> wrote: 

Carolina, boa tarde! 

  

Agradecemos muito pela disponibilidade e interesse em nos atender. 

  

Estamos de acordo com todos os termos da proposta. 

  

Inclusive vamos inseri-la como anexo do contrato.  

  

Por isso, realmente vou precisar que você nos envie uma nova versão com o valor negociado, 
considerando que ela fará parte do contrato. 

  

Solicitamos, também, o envio dos seguintes documentos. 

  

• Cópia do contrato social e última alteração da Aclara; 
• Cópia do seu documento de identificação (Crea ou habilitação ou identidade e CPF); 
• Sua Certidão do Crea; 
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Atenciosamente, 

 

  

Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 

Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 

  

 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 

  

  

De: Carolina Jardim <carolinajardim@aclara.eng.br>  

Enviada em: sexta-feira, 18 de março de 2022 12:41 

Para: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br> 

Assunto: Re: Solicitação de proposta - Alteração de Projetos Executivos (CRCMG) 

  

Prezado, bom dia! 

  

Não havendo maiores detalhes ou explicações do cliente sobre a demanda, segue a proposta da ACLARA para 

a realização de 100% do serviço orçamentário. 

Me coloco à disposição para dúvidas e esclarecimentos. 

  

On Wed, Mar 16, 2022 at 1:34 PM Carolina Jardim <carolinajardim@aclara.eng.br> wrote: 

Boa tarde, Izaias! 

Tudo bem? 

  

Verifiquei que o projeto está diferente. 

Vou retornar o seu contato amanhã após analisar com mais cuidado. 

  

Obrigada 
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On Tue, Mar 15, 2022 at 4:22 PM Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br> wrote: 

Boa tarde, Carolina. 

  

Considerando as disposições da Lei 5.194/1966, acerca dos direitos do autor de projetos 
de engenharia, consultamos o senhor sobre o interesse em realizar as alterações nos 
projetos de sua autoria, os quais compõem os projetos complementares executivos 
referentes ao novo prédio que integrará a sede do CRCMG. 

  

Projeto, sob sua responsabilidade técnica, a ser alterado:   

  

  

PROJETO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

  

  

Havendo interesse na execução dos serviços, solicitamos proposta informando: 

  

• o preço total da prestação dos serviços  e  

• o prazo total de entrega do projeto alterado. 

  

  

Para análise das alterações necessárias a serem realizadas, encaminhamos o projeto 
arquitetônico já modificado à nova concepção. 

  

  

Atenciosamente, 

 

  

Izaias Angelo Gomes  
Auxiliar Administrativo– GEADF 
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Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 

Tel.:(31) 3269-8421 /  crcmg.org.br 

  

 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 

  

 

 

  

--  

Att. 

  

Carolina Jardim 

  

Engenheira Civil - ACLARA ENGENHARIA 

(31) 3327-9038 

 

 

  

--  

Att. 

  

Carolina Jardim 

  

Engenheira Civil - ACLARA ENGENHARIA 

(31) 3327-9038 
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--  

Att. 

  

Carolina Jardim 

  

Engenheira Civil - ACLARA ENGENHARIA 

(31) 3327-9038 

 

 

  

--  

Att. 

  

Carolina Jardim 

  

Engenheira Civil - ACLARA ENGENHARIA 

(31) 3327-9038 

 

 

  

--  

Att. 

  

Carolina Jardim 

  

Engenheira Civil - ACLARA ENGENHARIA 

(31) 3327-9038 
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--  

Att. 

  

Carolina Jardim 

  

Engenheira Civil - ACLARA ENGENHARIA 

(31) 3327-9038 

 

 

  

--  

Att. 

  

Carolina Jardim 

  

Engenheira Civil - ACLARA ENGENHARIA 

(31) 3327-9038 

 

 

 

--  

Att. 

 

Carolina Jardim 

 

Engenheira Civil - ACLARA ENGENHARIA 

(31) 3327-9038 
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JUSTIFICATIVA DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 
1. OBJETO 

 
Contratação de serviços de engenharia, compreendendo a alteração de Planilha 

Orçamentária de Obras e de Cronograma Físico-Financeiro, sob coordenação de profissional 
a ser indicado pelo CRCMG, de acordo com os projetos complementares executivos de 
engenharia alterados, referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a sede do 
CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e unificação das áreas das duas 
edificações. 

 
 

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 

Em 2013 foi realizada a contratação da empresa M. Menezes Arquitetura, 
Consultoria e Decoração Ltda para execução de projeto de arquitetura da nova sede 
administrativa do CRCMG e unificação com o prédio da sede atual, localizadas no Município 
de Belo Horizonte, na rua Cláudio Manoel, números 617 e 639, respectivamente, bairro 
Savassi, contemplando duas fases de implementação. Em 2014 o projeto foi aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.  
 

A partir disso, o CRCMG deu início às contratações para a elaboração dos 
demais projetos executivos complementares, visando a execução da obra. Contudo, os projetos 
seguintes, entregues pela empresa contratada à época, no âmbito da Tomada de Preços nº 
016/2014 e da Tomada de Preços nº 033/2015, foram rejeitados, por serem considerados 
inviáveis de execução. Em 2016, foram implementadas adequações no projeto arquitetônico 
original, conforme razões consignadas no processo de Inexigibilidade de Licitação nº 003/2016. 
 

Em seguida, no âmbito da Tomada de Preços nº 002/2017, foi realizada a 
contratação de empresa para elaboração de projetos complementares executivos, referentes à 
construção do novo prédio, porém, conforme as circunstâncias particulares da contratação, 
registradas no referido processo, a entrega veio ocorrer efetivamente em dezembro de 2020. 

 
Contudo, as relevantes mudanças no cenário econômico e na estrutura 

organizacional do Conselho, que vêm ocorrendo desde o ano de 2014, quando foram 
idealizados os projetos arquitetônicos, referentes à construção do novo prédio que integrará a 
sede do CRCMG, até o contexto atual, motivaram o Conselho Diretor a reavaliar a real 
necessidade de todos os espaços que haviam sido projetados inicialmente.  
 

Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia de Covid-
19, tanto no aspecto social, ao passo que as medidas de isolamento social e novas tecnologias 
de trabalho e comunicação, fizeram despertar uma nova percepção de uso e aproveitamento 
de espaços físicos, quanto no aspecto econômico, quando o CRCMG se viu obrigado a refazer 
e adaptar todo o seu planejamento de médio e longo prazo, diante das projeções do cenário 
econômico nacional, as quais impactam os resultados orçamentários e financeiros do 
Conselho. Além disso, nos últimos anos, o índice de evolução de registros profissionais ativos 
foi negativo ou praticamente nulo, sendo: -2,43%, em 2018; -2,61%, em 2019; - 0,56%, em 
2020 e 0,1%, em 2021. 
 

No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão focada na 
sustentabilidade em curto, médio e longo prazos, apesar desse cenário econômico 
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desfavorável, o Conselho conseguiu manter sua eficiência orçamentária, com um resultado de 
superavit nos anos de 2020 e 2021, o qual também foi ocasionado pela economia de recursos. 
 

Neste contexto, conforme Processo Interno (PI) nº 15/2021, o projeto de 
construção e ampliação da sede do CRCMG foi reavaliado pelo Conselho Diretor, o qual 
constatou que, no contexto atual e futuro, já não são necessários todos os espaços idealizados 
originalmente como, por exemplo, novas salas da presidência, das diretorias e de reuniões. 
Tendo sido preservadas as seguintes necessidades: 

 
• Construir um auditório moderno com maior capacidade de público;  
• Construir uma sala para o plenário, com instalações adequadas; 
• Construir uma sala de conselheiros;  
• Ampliar a recepção;  
• Ampliar a garagem, aumentando o número de vagas; e  
• Construir um salão que servirá de apoio aos eventos realizados no auditório no pavimento 

superior.  
 

Além de proporcionar a redução dos custos de construção, tais alterações no 
projeto construtivo, viabilizarão a redução nos custos de manutenção da edificação. 
 

Assim, o CRCMG contratou em agosto de 2021, a arquiteta Márcia Cunha de 
Menezes, autora do projeto arquitetônico anterior, para refazer tal projeto do novo prédio que 
integrará a sede do CRCMG e submetê-lo para nova aprovação junto à Prefeitura de Belo 
Horizonte, contemplando, nessa nova versão, semente as instalações consideradas 
necessárias no contexto atual, ou seja, com redução da área construtiva e adequações dos 
ambientes internos, em relação ao projeto anterior. 

 
O projeto foi devidamente desenvolvido pela arquiteta e aprovado na Prefeitura 

de Belo Horizonte em 22 de março de 2021, tendo sido expedido o alvará de construção da 
obra correspondente.  

 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais 

especializados em engenharia e arquitetura, visando a prestação de serviços de alteração dos 
trabalhos, planos e projetos complementares executivos de construção do novo prédio que 
integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente e da unificação de áreas das 
duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo de Bombeiros. 
 
 
3. RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR 
 

A Lei nº 5.194/1966, que regula o exercício da profissão de engenheiro, entre 
outras, estabelece, em seu art. 18, que somente o autor do plano ou projeto poderá realizar as 
alterações no trabalho que tenha elaborado, salvo recusa ou impedimento, comprovada a 
solicitação do interessado1: 

 

 
1 Em consulta realizada junto ao CREA-MG, acerca da alteração de projeto elaborado por profissional 
engenheiro, a Entidade, em resposta, reportou-se à inteligência dos artigos 17 e 18, ambos da Lei nº 
5.194/1966, recomendando, ainda, que fosse realizado contato com o autor dos projetos originais, em 
atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 18 da Lei 5.194/1966. A consulta encontra-se 
anexada aos autos do processo. 
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Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo 
profissional que o tenha elaborado. 
Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou 
plano original a prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, 
as alterações ou modificações dêles (sic) poderão ser feitas por outro 
profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano 
modificado. 

 
Ainda no âmbito da Lei nº 5.194/1966, o seu art.  17 dispõe que os direitos 

autorais sobre projeto de engenharia pertencem ao profissional que o elaborar: 
 

Art. 17. Os direitos de autoria de um plano ou projeto de engenharia, arquitetura 
ou agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e 
outros interessados, são do profissional que os elaborar. 
Parágrafo único. Cabem ao profissional que os tenha elaborado os prêmios ou 
distinções honoríficas concedidas a projetos, planos, obras ou serviços 
técnicos.  

 
Corroborando tal entendimento, a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que 

tratada e consolida a legislação sobre direitos autorais, em seu art. 7º, ratifica a proteção das 
“criações do espírito”, assim entendidas as obras intelectuais, entre as quais se incluem os 
projetos de engenharia, assim como reconhece os diretos morais do autor em relação à 
modificação de suas obras: 

 
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas 
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 
(...)  
“x - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, 
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;”. (grifos 
nossos) 
(...) 
Art. 24. São direitos morais do autor: 
(...) 
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 

 
O Tribunal de Contas da União, manifestando-se sobre o tema, por meio do 

Acórdão 1309/2014 – Plenário, também entendeu pela proteção dos direitos autorais aos 
autores dos projetos de engenharia, conforme excerto abaixo: 

Primeiramente, qualquer modificação em um projeto implica um novo registro 
de ART perante o CREA, uma vez que a Anotação de Responsabilidade 
Técnica serve para identificar a responsabilidade técnica pelas obras ou 
serviços prestados por profissionais ou empresas, proporcionando segurança 
técnica e jurídica para quem contrata e para quem é contratado. (grifo do 
autor) 

Em princípio, um projeto contratado só deverá ser executado para os fins e 
locais indicados. A sua reprodução, respaldada no art. 5º, alínea XXVII da 
Constituição Federal e no art. 29 da Lei 9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorias), 
depende de autorização prévia e expressa do autor. Além disso, para que os 
projetos sejam modificados, é imprescindível a anuência do respectivo 
autor, conforme art. 24, IV e 26 da Lei 9.610/98, pois as mudanças não 
autorizadas podem ser reclamadas, tendo o contratante que arcar com 
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indenização por violação do direito moral e contra a honra do profissional 
autor. (grifo nosso) 

Ademais, em princípio, tendo em vista o art. 18 da Lei 5.194/1966, as 
alterações do projeto só poderão ser feitas pelo profissional que o tenha 
elaborado. O parágrafo único do mesmo artigo prevê que, ‘estando impedido 
ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração 
profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou modificações 
deles poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá 
a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado’. (grifo do autor) 

O art. 50 da Lei 9.610/1998 prevê a possibilidade de cessão total ou parcial dos 
direitos de autor, que se fará sempre por escrito, constando no instrumento de 
cessão, obrigatoriamente, seus elementos essenciais, seu objeto e as 
condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e preço. 

Portanto, é necessário verificar se, nos editais de contratação dos projetos 
complementares, há permissão dos autores dos projetos para outros 
profissionais fazerem as devidas adaptações, no caso de repetição, e 
registrarem a autoria dessas adaptações no Crea, se responsabilizando pelo 
projeto alterado. Ou se consta nos editais que tais adaptações serão realizadas 
pelos próprios autores. Importa definir ainda quais são os ônus para a 
administração em quaisquer das duas hipóteses. Trata-se de uma questão de 
definição da responsabilidade técnica no caso de eventual erro de projeto que 
possa causar dano à execução da obra, ou de eventual reclamação do autor 
quanto à abrangência de utilização do respectivo projeto, resguardando a 
administração pública. 

 
 

Observa-se que o acórdão traz um alerta importante, ao salientar os riscos de a 
Administração ter de arcar com indenização por possível violação de direitos autorais, conforme 
disciplina da Lei n.º 9.610/1998. 

 
Em exame anterior, o TCU, no Acórdão 1980/2004 - Primeira Câmara, também 

abordou o assunto, apontando para a possibilidade de repúdio do autor, em caso de alteração 
do projeto sem seu consentimento, contudo, também reconheceu ser razoável que se busque 
o próprio autor do projeto para que realize as alterações no trabalho original por ele elaborado: 

 
26. Observo que a Lei 5.988/19732 não restringe as alterações em projetos 
arquitetônicos somente ao próprio autor. A proteção aos direitos morais do 
autor lhe confere a possibilidade de, em havendo alteração no projeto, durante 
sua execução ou após a conclusão, sem o seu consentimento, repudiar a 
paternidade da concepção da obra modificada. Ou seja, o argumento dos 
responsáveis não dá respaldo jurídico ao referido termo aditivo. Entretanto, é 
razoável admitir que, ante a execução parcial da obra e a necessidade de 
efetuar adequações no projeto, se busque o próprio autor para formular 
as alterações, haja vista ter sido ele selecionado, originalmente, pela 
qualidade e competência demonstradas, e não havendo questões 
estéticas ou problemas técnicos que justifiquem a contratação de outro 
profissional. Por outro lado, a contratação foi efetivada mediante assinatura 
de termo aditivo ao contrato original, de 1986, cujo período de vigência estava 

 
2 A despeito de fundada a análise na Lei nº 5.988/1973, que regulava à época as questões relativas aos 
direitos autorais, a Lei nº 9.610/1998, que a revogou, manteve o instituto do repúdio, assim como dos 
direitos autorais do autor do projeto, conforme consignado no Acórdão 1309/2014 – Plenário – TCU. 
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esgotado e seu objeto concluído. Deveria ter sido assinado novo instrumento 
contratual. Todavia, considero tratar-se de erro de forma, já que entendi 
justificado o mérito da decisão adotada. (grifo nosso) 

 
O tema também foi tratado em julgamento do Superior Tribunal de Justiça, na 

oportunidade, o tribunal ressaltou a garantia dos direitos do autor de obras intelectuais3, bem 
como reconheceu que as alterações do projeto original somente podem ser realizadas pelo 
profissional que o elaborou, ressalvados os casos de impedimento ou recusa em fazê-lo, 
conforme entendimento exarado no Acórdão da Quarta Turma do STJ, Resp 1290112/PR: 

 
3. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, compreendendo entre elas, os projetos, 
esboços e obras plásticas concernentes à arquitetura (art. 7º, Lei n. 
9.610/1998) 
 
4. Emergem direitos morais e patrimoniais da criação intelectual para o autor, 
sendo patrimoniais os que concedem o direito de utilizar, fruir e dispor da obra, 
na sua totalidade ou parte, regulando as relações jurídicas da utilização 
econômica. 
 
5. Quando a obra de arquitetura nasce sob encomenda, caberá às partes 
contratantes a especificação quanto à cessão dos direitos patrimoniais, que, 
então, se circunscreverá aos limites do ajuste, tornando, outrossim, ilícitos usos 
que extrapolem a referida cessão. 
 
6. Em princípio, as alterações do projeto original só poderão ser feitas pelo 
profissional que o tenha elaborado, mas estando este impedido ou recusando-
se a fazer, comprovada a solicitação, as alterações poderão ser feitas por outro 
profissional habilitado, a quem caberá sua responsabilidade a partir de então. 

 
Note-se, portanto, que os julgados tanto da Corte de Contas quanto do STJ 

encontram-se alinhados às Leis n.º 9.610/1998 e n.º 5.194/1966, no que se refere ao 
reconhecimento da preservação dos direitos do autor de obras intelectuais, entre as quais se 
enquadram os planos ou projetos de engenharia, e da razoabilidade (TCU) ou exclusividade 
(STJ) da sua alteração pelo profissional que tenha elaborado o projeto original. Sendo cabível 
a contratação de terceiro habilitado à execução dos serviços, mediante consentimento do autor 
do projeto ou plano original ou nos casos de impedimento ou recusa em realizar as alterações.  

 
Vê-se que, na interpretação do STJ, o consentimento é residual, quando não 

especificado em ajuste, podendo as alterações no plano ou projeto serem feitas por terceiros 
quando verificados o impedimento ou a recusa do autor do trabalho original em fazê-lo. 

 
 
Assim, diante da demanda apresentada, observadas as disposições legais e 

regulamentares, bem como os entendimentos manifestados nos acórdãos supramencionados, 
o CRCMG realizou consulta junto à empresa contratada para elaboração dos projetos 
complementares originais, Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, inscrita no CNPJ sob o 
nº 01.319.304/0001-89, sobre o interesse e disponibilidade em executar as alterações dos 
projetos elaborados por responsáveis técnicos por ela designados e contratados. Após a 

 
3 As obras intelectuais, para efeitos de direitos autorais, encontram-se previstas no art. 7º da Lei nº 
9.610/1998, entre as quais se incluem os projetos de arquitetura e engenharia, conforme conta do inciso 
“X” do referido dispositivo.   
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análise do anteprojeto elaborado pelo CRCMG, que traz o detalhamento das modificações, o 
responsável legal pela empresa manifestou o interesse em realizar as alterações dos projetos. 

 
Entretanto, durante a fase instrutória, ao se realizar consulta da regularidade 

fiscal e trabalhista da empresa, em atendimento ao disposto no inciso IV do art. 27 da Lei nº 
8.666/1993, constatou-se que a Certidão de Débitos Trabalhistas (CNDT) se encontrava 
positiva. Tal situação foi comunicada à empresa em outubro de 2021, sendo solicitado que 
procedessem à regularização, com objetivo de viabilizar o prosseguimento da contratação. 

 
Adiante, novas e reiteradas comunicações foram feitas solicitando atualização 

da situação e previsão de regularização, tendo sido, inclusive, emitida e enviada uma 
notificação à empresa, em 18 de janeiro de 2022, estabelecendo um prazo de 10 (dez) dias 
para que fosse apresentada a certidão negativa de débitos, sob pena de inviabilizar, em 
definitivo, o prosseguimento da contratação da empresa para a prestação dos serviços de 
alteração dos projetos complementares executivos, tendo em vista que, nos termos do inciso 
IV do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, a regularidade fiscal e trabalhista é condição indispensável 
para contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública, constituindo impedimento 
à contratação a não comprovação desse requisito por meio das certidões negativas, entre as 
quais se incluem a própria CNDT (inciso V do art. 29 da Lei nº 8.666/1993). 

 
Assim, não tendo ocorrido a regularização no prazo supramencionado, foi 

enviada uma nova notificação à empresa comunicando que, diante do impedimento de 
contratá-la, em razão da não apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 
(CNDT), o CRCMG buscaria outros prestadores de serviços aptos a realizar as modificações 
dos projetos e plano de engenharia e arquitetura que, neste caso, seriam os próprios 
responsáveis técnicos pela autoria do projeto e plano, de forma individual e direta, observado 
o que dispõe o art. 18 da Lei nº 5.194/1966, que atribui ao autor do trabalho original as 
prerrogativas de alterá-lo, nesse sentido, mostra-se legítima e apropriada a contratação dos 
autores de forma direta, na condição de responsável técnico para execução dos serviços de 
que trata esta justificativa.  

 
Vale repisar que até a presente data, a Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas da empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, encontra-se positiva. 
 

Diante disso, buscando atender à necessidade da Administração, no que se 
refere à alteração do plano e dos projetos complementares executivos do novo prédio que 
integrará sua sede; orientado pelos dispositivos legais e regulamentares que tratam de autoria 
de plano e de projetos de engenharia supramencionados; e considerando o impedimento de 
contratação da empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, o CRCMG passou a 
contatar os profissionais responsáveis pela autoria dos trabalhos originais de forma direta, 
solicitando a manifestação de interesse em proceder às alterações e a apresentação das 
respectivas proposta de preços. 

 
Adentrando especificamente à contratação de que trata esta justificativa, que se 

refere à alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma Físico-Financeiro, é 
necessário fazer uma análise sistemática das garantias e dos direitos do autor previstas na Lei 
nº 5.194/1966, notadamente, no Capítulo II “Da responsabilidade e autoria”, sendo o tema 
tratado do art. 17 ao art. 23 do referido diploma legal.4 

 
4 Importa destacar o liame que a lei traz entre a responsabilidade e a autoria, isto é, a lei não busca 
somente salvaguardar os direitos do autor, mas também a responsabilização pelo trabalho que elaborar; 
trazendo, inclusive, a ideia de coautoria e de corresponsabilidade (arts. 19 e 21 da Lei nº 5.194/1966). 
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Nesse sentido, o art. 20 da Lei nº 5.194/1966, traz como obrigatória a identificação 

expressa da autoria dos trabalhos desenvolvidos pelos engenheiros, ainda que conjuntamente, 
em relação à parte que lhe foi confiada:  

 
Art. 20. Os profissionais ou organizações de técnicos especializados que 
colaborarem numa parte do projeto, deverão ser mencionados explicitamente 
como autores da parte que lhes tiver sido confiada, tornando-se mister que 
todos os documentos, como plantas, desenhos, cálculos, pareceres, relatórios, 
análises, normas, especificações e outros documentos relativos ao projeto, 
sejam por eles (sic) assinados. 
 
Parágrafo único. A responsabilidade técnica pela ampliação, prosseguimento 
ou conclusão de qualquer empreendimento de engenharia, arquitetura ou 
agronomia caberá ao profissional ou entidade registrada que aceitar esse (sic) 
encargo, sendo-lhe, também, atribuída a responsabilidade das obras, devendo 
o Conselho Federal dotar resolução quanto às responsabilidades das partes já 
executadas ou concluídas por outros profissionais. 

 
Nota-se que o dispositivo se referiu de forma bastante abrangente aos serviços 

executados pelos engenheiros, aos quais devem ser atribuídas a autoria, entre os quais se 
incluem “todos os documentos, como plantas, desenhos, cálculos, pareceres, relatórios, 
análises, normas, especificações e outros documentos relativos ao projeto”. 

 
Assim, complementando a obrigatoriedade de se registrar a autoria do trabalho 

desenvolvido, o art. 23 da Lei nº 5.194/1966 determinou que os Conselhos Regionais de 
Engenharia procedessem à criação de “registros de autoria de planos e projetos, para 
salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que o desejarem5”, o que se denominou 
“ARTs - Anotação de Responsabilidade Técnica”. 

 
Quanto aos serviços que se pretende contratar, tem-se que o trabalho original foi 

executado no âmbito do contrato celebrado com a empresa Fábio Ferreira Construções e 
Projetos Eireli, decorrente da Tomada de Preços nº 002/2017, constando do item 2.1.266 do 
Anexo II – Memorial Descritivo, ou seja, integrava o conjunto de serviços e projetos que 
formavam o objeto da licitação e posteriormente o do contrato.  

 
Assim, em conformidade com o art. 20 e 23 da Lei nº 5.194/1966 c/c com o art. 1º 

da Lei nº 6.496/1977, que determina a individualização/identificação da autoria, seja de 
documentos, como plantas, desenhos, cálculos, pareceres, relatórios, análises, normas, 
especificações e outros documentos relativos ao projeto, foi realizada a Anotação de 
Responsabilidade Técnica (nº 14201800000004932499) dos serviços de elaboração de 
Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma Físico-Financeiro, executados sob a 

 
5 Apesar de a parte final do dispositivo supracitado sugerir como uma “faculdade” do autor o registro, 
para salvaguardar os direitos autorais do responsável técnico do trabalho, a Lei nº 6.496/1977, impõe 
como obrigatória a “Anotação de Responsabilidade Técnica” para execução de obras ou de serviços de 
engenharia. Novamente, percebe-se que a legislação trata do registro de autoria sob duas vertentes, 
uma da responsabilização pelos serviços e a outra da garantia dos direitos de autoria. “A falta de registro 
sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na alínea ‘a’ do art. 73 da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1966, e demais cominações legais”, conforme art. 3º Lei nº 6.496/1977. 
6 “Planilha Orçamentária para execução da Obra da nova sede e Reforma/Integração do Prédio Existente 
(Primeira e Segunda fase)”, item 2.1.26 do Memorial Descritivo do Edital da Tomada de Preços nº 
002/2017. 
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responsabilidade técnica da engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, registro 
CREA-MG nº 178382/D. 

 
Nesse contexto, individualizada a autoria, por meio da Anotação de 

Responsabilidade Técnica, exsurgem-se para o engenheiro tanto a responsabilidade quanto os 
direitos autorais relativos ao trabalho que elaborou, nos termos da legislação de regência. 
Entendimento este aplicável ao caso em tela, uma vez que os serviços prestados pela 
engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, foram executados no conjunto de 
projetos relativos à obra de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, 
incluindo a revitalização do prédio existente e unificação das áreas das duas edificações, tendo 
sido a Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente registrada junto ao CRE-MG.  

 
Diante disso, entende o CRCMG que, de fato, a autora dos trabalhos originais 

detém maior conhecimento sobre os aspectos técnicos envolvidos no empreendimento, 
considerando o conjunto de estudos, de avaliações, de levantamentos, de cálculos e de 
compreensão da concepção que são pretéritos e correspondentes ao desenvolvimento dos 
trabalhos originais por ela desenvolvidos. Entende, ainda, que não é conveniente adotar a tese 
do repúdio, pois, para a Administração, representa maior segurança que a autora do trabalho 
original continue mantendo sua responsabilidade técnica pelo trabalho como um todo, 
considerados tanto os aspectos iniciais dos projetos envolvidos quanto de sua adequação às 
alterações demandadas pelo CRCMG. 

 
Assim, visando dar prosseguimento à contratação dos serviços de engenharia para 

alteração da Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma Físico-Financeiro, o CRCMG 
realizou consulta junto à autora dos trabalhos originais, engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal 
Siqueira Jardim, sobre o seu interesse em executar as alterações dos trabalhos por ela 
elaborados, na condição de responsável técnica e detentora dos direitos autorais, conforme a 
ART nº 14201800000004932499, os quais foram prestados no âmbito do contrato decorrente 
da Tomada de Preços nº 002/2017. Após a análise do novo projeto arquitetônico e do 
anteprojeto de arquitetura disponibilizados pelo CRCMG, que trazem o detalhamento das 
modificações, a autora manifestou seu interesse e disponibilidade em executar os serviços, 
tendo apresentado, inclusive, sua proposta de preços. 

 
À vista disso, a escolha da autora do trabalho original também busca preserva a 

segurança estrutural do projeto final como um todo, com as adequações pertinentes, uma vez 
que as alterações serão implementadas por profissional que dispõe de ampla compreensão 
dos projetos originais que compõem objeto, quais sejam, projetos relativos à obra de construção 
do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente 
e unificação das áreas das duas edificações, executados inicialmente no âmbito do contrato 
decorrente da Tomada de Preços nº 002/2017. 

  
 Tem-se, portanto, que a escolha da autora do projeto para execução dos serviços 

é acertada e encontra-se em harmonia com a legislação e os entendimentos do TCU e do STJ, 
já mencionadas, pois vai ao encontro da necessidade da Administração, observadas as 
argumentações supracitadas, bem como mantém a preservação dos direitos autorais, 
considerando que a autora do trabalho original aceitou realizar as alterações propostas, em 
conformidade com as demandas atuais do CRCMG.  

 
 
4. CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA 
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Considerados os elementos consignados nesta justificativa, no que se referem à 
alteração dos planos e projetos de engenharia pela autora que elaborou o trabalho original, de 
acordo com as disposições da Lei n.º 9.610/1998 e da Lei nº 5.194/1966 e dos julgados 
referenciados do TCU e do STJ, correlacionados à matéria, caracterizada a ausência de 
competição, verifica-se que a contratação é caso de inexigibilidade de licitação, em 
conformidade com o caput do art. 25 da Lei n.º 8.666/937,8, que dispõe: “É inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de competição, em especial”. 

  
Importante salientar que a inexigibilidade de licitação não constitui um complexo 

de situações herméticas, com efeito, configurada a inviabilidade de competição, no caso 
concreto, restará, por consequência, tipificada a regra do art. 25 da Lei n.º 8.666/1993. Nesse 
sentido, ensina José dos Santos Carvalho Filho: 

 
No mesmo dispositivo, o legislador, depois de afirmar o sentido da 
inexigibilidade, acrescenta a locução “em especial”. A interpretação que nos 
parece correta é a de que, firmada a regra pela qual na inexigibilidade é inviável 
a competição, a lei tenha enumerado situações especiais nos incisos I a III de 
caráter meramente exemplificativo, não sendo de se excluir, portanto, outras 
situações que se enquadrem no conceito básico.9 

 
Nota-se, portanto, que a escolha da engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal 

Siqueira Jardim para execução dos serviços de alteração dos trabalhos originais desenvolvidos 
sob sua autoria e anotados sob sua responsabilidade técnica, consubstanciada em razões de 
ordem fática, prática e técnica, assim como em aspectos jurídicos relevantes, resulta na 
ausência de competição, fundamentando-se, assim, a contratação por inexigibilidade de 
licitação. 

 
 

5. JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
 
A proposta apresentada pela autora dos projetos originais, engenheira Carolina 

Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, foi no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos 
reais)10, compreendendo a alteração da Planilha Orçamentária para Execução das Obras e do 
Cronograma Físico-Financeiro, referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a 
sede do CRCMG e revitalização do prédio existente. 

 
Assim, para verificar a compatibilidade dos preços propostos pela profissional 

para alteração dos trabalhos de sua autoria, o CRCMG buscou se basear nos parâmetros 
previstos na Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020, que dispõe sobre o 
procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens 
e contratação de serviços em geral, no âmbito da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, sendo: 

 
7 “Configurando-se inviabilidade de competição numa situação que não se enquadra nos três incisos do 
art. 25, a contratação será alicerçada diretamente no caput do dispositivo” (Justen Filho, Marçal. 
Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 16. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2014. p. 486) 
8 “As hipóteses de inexigibilidade relacionadas na Lei n. 8.666/1993 não são exaustivas, sendo possível 
a contratação com base no caput do art. 25 sempre que houver comprovada inviabilidade de 
competição.” (Acórdão 2.418/2006, Plenário) 
9 Carvalho Filho, Jose dos Santos. Manual de Direito Administrativo.28. ed., São Paulo: Editora Atlas 
S.A., 2015. p. 276). 
10 Proposta negociada. 
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a) Solicitação de documentos fiscais ou instrumentos contratuais de objetos 

idênticos, comercializados pelo futuro contratado, emitidos no período de até 1 
(um) ano; 

 
b) Pesquisa em tabelas de preços referenciais em sítios eletrônicos de domínio 

amplo. 
 

Além dos parâmetros indicados na Instrução Normativa nº 73/2020 para os 
processos de inexigibilidade de licitação, o CRCMG buscou outros meios de atestar a 
compatibilidade dos preços, se baseando nos parâmetros previstos para outras modalidades 
de contratação, sendo: 

 
c) Consulta ao painel de preços; 

 
d) Aquisições e contratações similares de outros entes públicos, firmadas no 

período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do instrumento 
convocatório; 

 
e) Pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação. 
 

Por fim, o CRCMG atualizou, por meio de índices inflacionários, os valores do 
contrato celebrado em 2018 com a empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, 
objetivando a elaboração de todos os projetos complementares necessários para a obra em 
questão, de forma a comparar os preços dos serviços contratados à época, com os preços 
cobrados pela autora na atualidade. 

 
Em relação ao parâmetro “a”, que consiste em documentos fiscais e 

instrumentos contratuais referentes à comprovação de preços praticados junto a outros 
contratantes de serviços similares aos demandados pelo CRCMG, a engenheira informou que 
não prestou recentemente serviços que tivessem as características semelhantes ao porte, 
estrutura e especificidades envolvidas no empreendimento atual. Assim, entende-se que, de 
fato, não seria necessariamente válido e adequado a aferição de preços praticados junto a 
outros contratantes em condições distintas da necessidade da Administração, pois se tomada 
por parâmetro diverso do objeto a ser contratado, apenas poderia manifestar um resultado 
desvirtuado e artificial.  

 
Em relação ao parâmetro “b” - tabelas de preços referenciais em sítios eletrônicos 

de domínio amplo – após realizar ampla pesquisa, o CRCMG localizou no portal do Instituto 
Mineiro de Engenharia Civil (IMEC), uma tabela referencial de honorários e serviços de 
engenharia, disponível em <https://imecmg.org.br/tabela-de-honorarios-e-servicos/>, a qual 
estabelece um valor referencial a ser cobrado pela elaboração de determinados serviços e 
projetos de engenharia, calculado de acordo com a metragem quadrada da edificação a ser 
construída. Contudo, não consta na referida tabela a previsão de custos para a prestação de 
serviços de elaboração de Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma Físico-Financeiro. 

 
Em relação ao parâmetro “c”, que corresponde à consulta ao painel de preços, 

o CRCMG realizou pesquisas nos dias 16, 17, 18 e 19 de maio de 2022, utilizando-se o termo 
“Planilha Orçamentária de Obras” e de “Cronograma Físico-Financeiro”, não tendo encontrado 
nenhuma contratação em condições assemelhadas que pudesse ser utilizada como parâmetro 
para aferição da compatibilidade dos preços propostos.  
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Em relação ao parâmetro “d”, que consiste na análise de aquisições e 
contratações similares de outros entes públicos, não foi localizado nenhum contrato análogo 
celebrado nos últimos doze meses, que pudesse ser utilizado como parâmetro de comparação, 
sendo relevante destacar, no entanto, um processo licitatório da Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte (PBH) que se encontra em andamento: Tomada de Preços nº 014/2022, cujo objeto 
consiste em contratação de serviços técnicos profissionais especializados para estudos e 
projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para a Casa da Mulher 
Brasileira, em que consta a planilha de orçamento dos respectivos serviços, utilizada como 
preço de referência da contratação. 

 
Por meio dessa planilha, em que consta, de forma detalhada, o preço orçado 

para cada projeto a ser elaborado e serviços a serem executados, é possível fazer uma análise 
comparativa dos preços orçados pela PBH, no âmbito do seu processo licitatório, com os preços 
propostos pela profissional para prestação dos serviços ao CRCMG. Abaixo o demonstrativo:  
 

Contratações similares de outros entes públicos 

Serviço Valor orçado no processo Tomada 
de Preços nº 014/2022 da PBH 

Preço proposto pelo 
profissional % 

Estimativa de Custo do 
Projeto Básico / Planilha 

de Quantitativos / 
Levantamento de 

Custos 

R$ 19.354,16  
 

R$ 17.600,00 90,94% 

Total R$ 19.354,16  R$ 17.600,00 90,94% 

 
Em relação ao parâmetro “e”, que consiste na pesquisa direta com fornecedores, 

mediante solicitação formal de cotação, apesar de a execução dos serviços de alteração recair, 
necessariamente, sobre a autora do trabalho original, o CRCMG entendeu ser prudente realizar 
consulta junto a empresas especializadas no mesmo ramo de atividade, tendo recebido duas 
propostas, além da apresentada pela engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, 
que se mostrou a mais vantajosa para o CRCMG, conforme demonstrado abaixo: 

 

 Propostas de Fornecedores 

EXATO ENGENHARIA DE 
CUSTOS LTDA 

REALTÀ - DADOS E CUSTOS 
CAROLINA MUNIZ FREIRE 
VINHAL SIQUEIRA JARDIM 

R$ 18.000,00  R$19.800,00 R$ 17.600,00 

 
Por fim, em relação ao contrato celebrado com a empresa Fábio Ferreira 

Construções e Projetos Eireli, em 2018, observa-se que o custo total referente à execução dos 
mesmos serviços de elaboração de Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma Físico-
Financeiro, abrangidos na proposta da responsável técnica Carolina Muniz Freire Vinhal 
Siqueira Jardim, atualizados pela média de 3 (três) índices que medem a inflação (IPCA, IGP-
M e INCC), é de R$ 17.820,80 (dezessete mil e oitocentos e vinte reais e oitenta centavos). 
Sendo assim, o preço proposto pela responsável técnica de R$ 17.600,00 (dezessete mil e 
seiscentos reais) representa praticamente uma equivalência em relação ao valor atualizado dos 
mesmos serviços contratados anteriormente. 
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Diante das evidências acima consignadas é possível constatar que o preço 
proposto pela engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim para a prestação de 
serviços de engenharia de alteração da Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma 
Físico-Financeiro, relativos aos projetos da obra de construção do novo prédio que integrará a 
sede do CRCMG e revitalização do prédio existente e unificação de áreas das duas edificações, 
é vantajoso para a Administração e compatível com o valor de mercado. 

 
Saliente-se, ainda, que a profissional Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira 

Jardim, registro CREA-MG nº 178382/D, presta serviços de engenharia por meio da empresa 
Aclara Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 22.712.401/0001-07, cujas as certidões 
fiscais e trabalhistas se encontram negativas, da qual a engenheira é sócia-administradora, 
conforme consta de 1ª alteração contratual consolidada da sociedade. Assim, havendo 
autorização, a contratação deverá ser formalizada por meio da referida empresa.  

 
 
 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Diante do exposto, tendo em vista a inviabilidade de competição, conforme 
razões expostas nesta justificativa, considera-se adequado que a contratação da engenheira 
Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, registro CREA-MG nº 178382/D, por meio da 
empresa Aclara Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 22.712.401/0001-07, para 
prestação dos serviços de alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma 
Físico-Financeiro, sob coordenação de profissional a ser indicado pelo CRCMG, de acordo com 
os projetos complementares executivos de engenharia alterados, referentes à obra de 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio 
existente e unificação das áreas das duas edificações, seja realizada por meio de processo de 
inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput do art. 25 da Lei n.º 8.666/1993.   

 
Assim, consideradas as informações trazidas nesta justificativa, submetemos o 

pedido de contratação direta à análise e apreciação da Presidente do CRCMG, contadora Suely 
Maria Marques de Oliveira.  

 
Belo Horizonte, 23 de maio de 2022. 

 
 
 
 
 

Thais Soares Donato 
Assessora da Presidência  

Vinícius Tadeu Rezende Rosa 
Gerente Administrativo e Financeiro  

 
 
De acordo, 
 
 
 
 

Contadora Suely Maria Marques de Oliveira 
Presidente do CRCMG 
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Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 24/05/2022 09:49:15 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Vinícius Tadeu Rezende Rosa
CPF: 084.184.086-50
Data: 24/05/2022 18:37:09 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: GGQZJ-CVWHR-4V2JK-5QFY8

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 24/05/2022 09:49 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.91.72.162 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

CTjSnZMwMfpWWhljuVl5DIbdlkBi0PBGzMMCtMcVWh8=
SHA-256

Vinícius Tadeu Rezende Rosa (CPF 084.184.086-50) em 24/05/2022 18:37 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

187.36.170.144
Lat: -20,362491 Long: -40,297718

Precisão: 18 (metros)

Autenticação geadf@crcmg.org.br (Verificado)

Login

/z5Z4Fsd+En3Qjpd8ljspaAogzi6BcTi21nn+qeO1Z0=
SHA-256
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SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 25/05/2022

09:35

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/GGQZJ-CVWHR-4V2JK-5QFY8

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105 
Telefone: (31) 3269-8400  

www.crcmg.org.br  
 

 

 
Documentos que dão suporte ao 
enquadramento da contratação 
 
 
- Contrato Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli; 
 
- Relação dos Responsáveis Técnicos pela Elaboração dos Projetos - Fábio Ferreira 
Construções e Projetos; 
 
- Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) – Engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal 
Siqueira Jardim; 
 
- Certidão Trabalhista Positiva - Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli (impedimento da 
Contratação); 
 
- Notificações e e-mails enviados à empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli; 
 
- Consulta CREA-MG; 
 
- Comparativo de preços, em relação ao contrato anterior, considerada a inflação média do 
período; 
 
- Documentos de identificação - Engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim; 
 
- Documentos da pessoa jurídica - Aclara Engenharia Ltda. 
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Empresa contratado 

- 
RNP:1f3i991 

RegsstriG 178382/D 

egstro: 
)  

CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM 

TítLo pofis anal ENGENHEIRO DE PRODUCAO/C1VIL 

- tResponsava Tcmco 

- 	/ 

Logradouro: RUA CLÁUDIO MANOEL 

Complemento. 

Odade: BELO HORIZONTE 

Data dt início: 03/1212018 

VaiodaOra. R$ 0,01 

Finalidade: COMERCIAL 

Prevso de termino: 03/06I209 

/ 

Proprietario: CONSELHO REG1ONÃ.DE COKTA]3̂1:LIDADZU 
CRCMG 	 . 

ti 
\ 

CEP. 30140-105 

2000,00 m5  Ç&ARA OUTROS FINS ELABORAÇÃO 	ORÇAMENTO Et>IFICA 

'-2; Dedos do Contrato 	  

Ccrttratnt. F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELIME 

Logradouro,  RUA 91 

Complemento: 

C1ade GOIÂNIA 

Contrato: N 1 

Vou RS 9.000 00 c 	

8. 

SETOR)L 

UF: 

celebrado em 0311212Q 

lpo de contratante- PESS(1) JORIDICA D 

PJ: OjO000189 

úmero: 

:CE 	1  

—3 Osesda Obre1Sevço 

AtIvidatnfca 

Quantidade Unidade 

Após a c000tQ$ão das ativiáádes técnicas o profissional dev.rà procdõr a baixa desta ART 

INAS GERAIS CNPJ: 17.188.574/0001-33 

05/1212018 ART 4932499 - ObraServio 

Anotação de Resporabhdade Técnica- ART CREA MG Lei n° 6.496, de '7 de dezembro d 1977 

Conselho Reçional de Engenharia e Agronomia de Manas Gerais 

ART de Qbra Ó4 Servi 
1420180 00004932499  

Stuaçãc da ART em 0511212018: Cadastrada 

—SObservaçôes 

ELABORAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE E UNIFICAÇÃO 

COM A SEDE ADMINISTRATIVA EXISTENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 

—CRCMG. 

— T Erittiade de ciasse 

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE 

[

.  lf?errnaçoes 	 

Área de Atuação. CIVIL: 

http:/iservicoscrea.mg.orgbr;WehCREAÍarJARTvisuaIjzaobraseo,i, 5p 	 1 2 
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A,iGE Mo~ 

0019000009 02832.133009 04795.582172 4 77390000008294 

1 1 1 11 1 1t III 111 

, jbb.com.br  Boeto gerado pelo ssterna MPAG. 05/12/2018 08:56:34 

INSTRUÇÕES; 

APT NACIONAL: PROFISSIONAL: MG-1783821D TiPO: OBRA/SER VICO - NOVA ART NUMERO: 142018000000049324994 TENCAO: NAO 

RECEBER APOS A DATA DE VENCIMENTO IA VIA 

Clique aqui e pague este boieto através do Auto Atendimento Pessoa Física. 

Clíque aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica, 

o 

Pm~ do Pador 

BANCODOBRASIL 	1 001-9  [ 
	

00190.00009 02832.133009 04795.582172 477390000008294 
o P,CPFcNP:*ec 

CAROLINA MUMZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM CPF/CNPJ 086.945.108-50 
AV MEM DE SA 700 - 903 - SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE -MG CEP:30260270 
.................- 

'4r DJ3t) 	 de Vcneoto 
283213300O4795582 	 28321330004795582 	15/12/2018 	 82,õ4 
NOa* ctc& c3tC. CMPJreçc 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO CPF/CNPJ: 17.254.509/0001-63 

AV ALVARES CABRAL 1600  BELO HORIZONTE - MG CEP 30170001 

do Loo 

1 	
1 5780-0 

1 

IU BANCO 00BRASIL  . (  001-9  1 
Loca,10 Paaento 
PAGÁVEL EM QUALQUER  BANCO ATE O VENCIMENTO 

ICONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO CPF/CNPJ: 17.254.509/0001-63 

10511212018 	 28321330004795582 OS 	 N 	 10511212018 

Ia
í 	 Crr 	 0aieoa& 	xVoq 

28321330004795582 117 
miormeos de Resmn~~do Bosno 
AR NACIONAL- PROFISSIONAL MG-118382/[YtIpO: C2RAíERVIC0 - NOVA PRT - NUHE?.O 

142018 OOC449ATINCAJ: NAO RECFBER A?OS A DATA DE VENCIKENTO. ,A  VIA 

Nome do Pdo'CPFtiEndeeo 
CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUE1RA JARDIM CPF/CNPJ: 086.945.106-50 
AV MEM DE SA 700 - 903 - SANTA EFIGENIA, 
BELO HORIZONTE-MG CEP:30260270 

8aóos/Avt 

L  	de  VPcO 
15/12/2018 

do Bendcs$o 
1 3394-4,,'5780-0 
1 No1i:ss 
p28321330004795582 

182,94 
i  

1 

j

se Veor C'ado 

C'ddgo de SeLa 
Aueicaçáo tâsciniss Fkha de Comp.nssçao 
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05/12/2018 

SICOOB 

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL 
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOS 

COMPROVANTE PAGAMENTO DE 
TÍTULO 

18:07:33 

Cooperativa: 

Conta: 

3299-9/ COOPERATIVA CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO GOIÂNIA 
REGIÃO 

98280/ F & F CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI - ME 

Linha digitvel do título 

00190.00009 02832.133009 04795.582172 4 77390000008294 

Número Documento: 

Nosso número: 

N. Agendamento: 
	

3479097 

Instituição Emissora: 
	

001-BANCO DO BRASIL S.A. 

Beneficiário 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE 

Nome Fantasia: 	
MIN 

Nome/Razão 	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE 
Social: 	 MIN 

CPF/CNP): 	 17.254.509/0001-63 

Pagador 
Nome Fantasia: 	 CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM 

Nome/Razão Social: 	CAROUNA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM 
CPF/CNPJ: 	 086.945.106-50 

Realizado: 	 05/12/2018 

Pagamento: 	 05/12/2018 

Data de Vencimento: 	 17/12/2018 

Documento: 	 82,94 

Desconto/Abatimento: 	 0,00 

Juros/Multa: 	 0,00 

Pago 	 82,94 

Situação: 	 EFETIVADO 

Autenticação 

ADF2A9SC- 5BEF-464C-13AA6-8704CEE6953D 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  CREA-MG Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

1 Responsável Técnico 

CAROLINA MUNI Z FREIRE VINHAL SIQUEIRA  JARDIM 
Titulo profissional: 

ENGENHEIRO DE PRODUCAO/CIVIL; 

Via do Profissional 

Página 1/1 

ART de Obra ou Serviço 
1420 180000000493499'

L 4
.. 

,A 

i f  

Nb  1 fé,#Á  RNP' 1413199186 

Registro: 04.0.0000178382 

2 Dados do Contrato 

Contratante: F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME 	 CNPJ 01.319.304/0001-89 

Logradouro. RUA 91 	 N' 000453 

Baio SETOR SUL 
Cidade GOIÂNIA 	 UF:GO 	 CEP 74083150 

Contrato: Nv  1 	 Celebrado em 03/12/2018 

Valor 9 . 000,00 	 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

3. Dados da Obra/Serviço 
Logradouro: RUA CLAUDIO MANOEL 	 N 000617 

Bairro SAVASSI 

Cidade BELO HORIZONTE 	 UF: MG 
	

CEP 30140105 

Da de inicio, 03/12/2018 Previsão de término 03/06/2019 

Finalidade COMERCIAL 

Proprietario. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS CRCMG 
	

CNPJ: 17.188.574/0001-38 

4 Atividade Técnica 	 - 	 Quantidade: 	Unidade: 
1 - ELABORAÇAO 
ORÇAMENTO, EDIFICAÇÕES, PARA OUTROS FINS 	 2000.00 	m2  

Após aca~ das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

5 Observações 	  
ELABORAÇAO DA PLANILHA CÇAMENTARIA DE OBRA PAPA A CCSTBJJÇAO DA NOVA SEDE E tJNIFICAÇAO COM A SEDE 
AINISTRATIVA EXISTRM DO CCNSE2,80 PEGIL DE CTABILADE DE MINAS GERAIS - CRCMG 	  

6 Declarações 

7 Entidade de Classe 

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE 
-- 	8. Assinaturas 

Detserem verdadeiras as informações acima 

de de 

9 Informações 

- A ART e válida somente quando quitada, mediante apresentaç.ao  do comprovante 
do pagamento ou conferencia no ate do Crea. 
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 

ww.crea - mg.org.br  ou vwconfea.org.br  
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. 

VALOR DA JééA: R$ R$O,C . ÁREA DE AJAA: CIVIL, 

CAROLINA I4JNIZ FREIRE VINHAL sIQuEI: RNP: 14131 99186 

.crea-mg.org.br 10800.0312732 	 
Valor daART 82,94 	 Registrada em: 05/12/2018 	Valor Pago: 82,94 	 Nso Número: 0000000004795582 

M F&F cXVSTRIJÇÕES E P3ETOS EIR CNPJ: 01.319.304/0001-891 	____  CREA-G 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-MG Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

1 Responsável Técnico 

CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM 

Titulo profissional 

ENGENHEIRO DE PRODUCAO/CIVIL; 

Via da Obra/Serviço 

Página 1/1 

ART de Obra ou Serviço 
14201800000004932499 

RNP 1413199186 

Registro 04.0.0000178382 

2 Dados do Contrato 

Contratante: F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME 
Logradouro: RUA 91 

CNPJ 01 . 319.304/0001-89 
N" 000453 

Cidade GOIÂNIA 

Contrato. N°  1 

Valor: 9.000,00 

Bairro SETOR SUL 
UF GO 	 CEP 74083150 

Celebrado em 0 3/12/2018 
Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

3. Dados da Obra/Serviço 
Logradouro RUA CLÁUDIO MANOEL 	 NI,  000617 

Bairro: SAVASSI 

Cidade. BELO HORIZONTE 
	

UF MG 

Data de inicio. 03/12/2018 Previsão de término 03/06/2019 
Finalidade. COMERCIAL 

Proprietário CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MIIS GERAIS CRCMG 
	

CNPJ: 17.188.574/0001-38 
	 1 

CEP 30140105 

Quantidade: 	Unidade: 4 Atividade Técnica 
1 - ELABORAÇÃO 
ORÇAMENTO, EDIFICAÇÕES, PARA OUTROS FINS 	 2000.00 

	
m2  

54x6ad.sã das atividades técnicas o profissional deverá procedera baixa desta ART 

5 Olxserv ações 	 . 	---- 	 - 
R.ÇAO D1 PLANILHA ORÇAMENTARIA  DE OBRA PARA A CCSTBJJÇAO DA NOVA SEDE E UNIFICAÇÃO COM A SEDE 

AEt.ilNISTRATIVA EXISTENTE DO CSELHO RECICL DE CCTBUIDADE DE MINAS GERAIS CRCMG 	  
6 Declarações 

9. Informações 

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentaçao do comprovante 
do pagamento ou conferencia no site do Crea. 

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.crea-mg.org.brou vconfea.org.br  
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 

contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual. 

VALOR DA OBRA: R$ R$0,01. ÁREA DE ATUAÇÃO: CIVIL, 

7 Entidade de Classe 

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE 
& Assinaturas 

Deoserem verdadeiras as informações acima 

de 	 de 

CUAR13IO2& I4JNIZ FREIRE VINHAL SIQUEI: RNP: 1413199186 

CREA-MG 
wN.crea-mg.org.br  10800.0312732 

Valor da ART: 82,94 	 Registrada em: 05/12/2018 	Valor Pago: 82,94 	 Ncso Número: 0000000004795582 

F&F IX1STRUÇÕES E PJETOS EIPJ CNPJ: 01.319.304/0001-89 
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11 

Via do Contratante 

Página 1/1 

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART CREA-M 
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais 

1. Responsável Técnico 

CAROLINA MONIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM 

Titulo profissional 

ENGENHEIRO DE PRODUCAO/CIVIL; 

ART de Obra ou Serviço 
14201800000004932499 

RNP 1413199186 

o 

Registro 04.0.0000178382 

2 Dados do Contrato 

Contratante. F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI—ME 

 RUA 91 

CNPJ 01.319.304/0001-89 

N°: 000453 

Cidade GOIÂNIA 

Contrato. N 1 
Valor, 9.000,00 

r--- -- 3. Dados da Obra/Serviço 
Logradouro RUA CLÁUDIO MANOEL 	 N& 000617 

Bairro. SAVASSI 

Cidade BELO HORIZONTE 	 UF MG 

Data de inicio, 03/12/2018 Previsão de término. 03/06/2019 

Finalidade. CRCIAL 

Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS CRCMG 

Após aca'xásãdas atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 

5 Observações  	 - 	 - 
ELA)RAÇAO DA PLANILHA (Ç}RIA  DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE E UNIFICAÇÃO COM A SEDE 

	

AEI4INISTBATIVA EXISTENTE DO CCÍNSELHO REGICL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS - CRCMG 	  
5 Oeclaracàes 

o 

Bairro SETOR SUL 
UF GO 

Cáebrado em 03/12/2018 

Tipo de contratante PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 

CEP 74083150 

CEP: 30140105 

CNPJ: 17.188.574/0001-38 

4. Atividade Técnica 	 Quantidade. 	Unidade: 
1 - ELABORAÇAO 
ORÇAMENTO, EDIFICAÇÕES, PARA OUTROS FINS 	 2000.00 	 m2  

- 	7. Entidade de Classe - 	- - - - 

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE 
8. Assinaturas 

Declaro serem verdadeiras as informações acima 

de 	 de 

9. Informações 

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante 
do pagamento ou conferência no sitedo Crea. 
A a u tenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.crea- mg.org.br  ou wwconfea.org.br  

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual 

VALOR DA OBRA: R$ R$O,O1. 	DE ATUAÇÃO: CIVIL, 

CALINA MJNIZ FREIRE VINHAL SIQUEI: RNP: 1413199186 

F&F OCÍNST10~ E PJETOS EIP-1  CNPJ: 01.319.304/0001-89! ECREA-MOli 
wcrea-mg.org.br  1 08000312732 	 

ValordaART: 82,94 	 Registrada em: 05/12/2018 	Valor Pago: 82,94 	 Nosso Número 0000000004795582 
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CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: FABIO FERREIRA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 01.319.304/0001-89
Certidão nº: 15834756/2022
Expedição: 18/05/2022, às 09:52:16
Validade: 14/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que FABIO FERREIRA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento
de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:
0010345-80.2020.5.18.0007 - TRT 18ª Região ** (7ª VARA DO TRABALHO DE

GOIÂNIA) 

0010400-19.2020.5.18.0011 - TRT 18ª Região (11ª VARA DO TRABALHO DE

GOIÂNIA) 

0010516-22.2020.5.18.0012 - TRT 18ª Região ** (12ª VARA DO TRABALHO DE

GOIÂNIA) 

0010521-32.2020.5.18.0016 - TRT 18ª Região ** (16ª VARA DO TRABALHO DE

GOIÂNIA) 
** Débito com exigibilidade suspensa.
Total de processos: 4.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de
registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a
certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de
inadimplência perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 2

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Certidão nº 15834756/2022. Página 2 de 2

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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25/04/2022 11:40 E-mail de Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais - ENC: Consulta sobre situação fiscal e trabalhista - não reg…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e707841ea1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1713716429288411515%7Cmsg-f%3A171371684… 1/2

Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br>

ENC: Consulta sobre situação fiscal e trabalhista - não regularidade 
1 mensagem

Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br> 15 de outubro de 2021 16:55
Para: Fabio Ferreira <diretoria@ffconstrucoeseprojetos.com.br>

Fábio, boa tarde!

 

Segue, conforme conversamos.

 

Atenciosamente,

 

Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

Tel.:(31) 3269-8466 /  www.crcmg.org.br

 

        

Em novembro haverá eleições! Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail

 

De: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br>  
Enviada em: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 16:49 
Para: Vinícius Rosa - CRCMG <geadf@crcmg.org.br> 
Assunto: Consulta sobre situação fiscal e trabalhista - não regularidade

 

Boa tarde, Vinícius.

Ao consultar a situação fiscal e trabalhista da empresa Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli, foi constata
CND positiva de débitos trabalhistas e não foi possível a emissão da CND, relativa aos tributos federais, emitida no
sítio da RFB.

As consultas estão anexas.

 

Atenciosamente,

 

Izaias Angelo Gomes

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Auxiliar Administrativo / Gerência Administrativa e Financeira - GEADF 

102

http://www.crcmg.org.br/
https://www.facebook.com/fCRCMG
https://www.instagram.com/crcmgoficial
https://www.linkedin.com/company/conselho-regional-de-contabilidade-de-mg/
https://www.youtube.com/channel/UC7G_Zhe7J2ifjb81eXZLtZg
http://cadastro.crcmg.org.br/SPW/ConsultaCadastral/TelaLogin.aspx
mailto:izaias@crcmg.org.br
mailto:geadf@crcmg.org.br


25/04/2022 11:40 E-mail de Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais - ENC: Consulta sobre situação fiscal e trabalhista - não reg…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=e707841ea1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1713716429288411515%7Cmsg-f%3A171371684… 2/2

izaias@crcmg.org.br / www.crcmg.org.br 
Tel: (31) 3269-8421

                

  

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail

 

2 anexos

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União1.pdf 
56K

CND TST - POSITIVA.pdf 
167K
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 Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

 

 
 

NOTIFICAÇÃO CRCMG N.º 001/2022 
 
 

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2022. 
 
 

Ao Senhor  
Fábio Sebastião Alves Ferreira  
Representante legal da Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli 
Goiânia-GO 
 
 

Senhor representante, 
 
Em razão da necessidade de alteração dos projetos 

complementares executivos do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, 
conforme aprovação do Processo Interno nº 015/2021, foi solicitado à empresa 
Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli proposta visando a prestação 
desses serviços, o orçamento foi encaminhado ao CRCMG em abril de 2021. 

 
Considerando que os projetos de engenharia são caracterizados 

como obras intelectuais, nos termos da Lei nº 9.610/1998, assim como a 
previsão do art. 18 da Lei nº 5.194/1966, indicando que as alterações do projeto 
devem ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado, pretendeu-se a 
contratação, por meio de regular processo administrativo, da empresa Fabio 
Ferreira Construções e Projetos Eireli, na qualidade de autora dos trabalhos 
originais. 

 
Contudo, durante a fase instrutória, ao se realizar consulta da 

regularidade fiscal e trabalhista da empresa, em atendimento ao disposto no 
inciso IV do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, constatou-se que a certidão de débitos 
trabalhista se encontra positiva. Tal situação foi informada à empresa em outubro 
de 2021, solicitando que procedesse à regularização, com objetivo de dar 
andamento na contratação.  

 
Apesar desse lapso de tempo, verifica-se que até a presente data 

a referida certidão permanece positiva, o que tem inviabilizado o prosseguimento 
da contratação. 

 
Diante disso, tendo em vista o atendimento da necessidade da 

Administração, no que se refere à alteração dos projetos complementares 
executivos do novo prédio, notificamos vossa senhoria para que, no prazo de 10 
(dez) dias corridos, contado da data de seu recebimento, apresente a certidão 
negativa de débitos trabalhistas da empresa Fabio Ferreira Construções e 
Projetos Eireli. 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZSUAC-K39JZ-74MW8-PPXF7
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Ressaltamos que a não apresentação das certidões de 

regularidade fiscal e trabalhista, no âmbito da Administração Pública, constitui 
impedimento à contratação (inciso IV do art. 27 da Lei nº 8.666/1993). 

 
Nesse caso, verificado o impedimento, pode o contratante buscar 

outro prestador de serviço apto a realizar as modificações do projeto, conforme 
disposto no art. 18, parágrafo único, da Lei nº 5.194/1966: 

 
Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser 
feitas pelo profissional que o tenha elaborado. 
Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do 
projeto ou plano original a prestar sua colaboração profissional, 
comprovada a solicitação, as alterações ou modificações dêles 
(sic) poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem 
caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado. 

 
No mesmo sentido, também se manifestou a Quarta Turma do STJ 

no Resp. 1290112/PR: 
 

Em princípio, as alterações do projeto original só poderão ser 
feitas pelo profissional que o tenha elaborado, mas estando este 
impedido ou recusando-se a fazer, comprovada a solicitação, as 
alterações poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a 
quem caberá sua responsabilidade a partir de então. 

 
Por fim, repisamos que a não apresentação da certidão negativa 

de débitos trabalhistas da empresa Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli, 
inscrita no CNPJ sob nº 01.319.304/0001-89, no prazo estabelecido nesta 
notificação, inviabilizará, em definitivo, o prosseguimento da contratação da 
empresa para a prestação dos serviços de alteração dos projetos 
complementares executivos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vinícius Tadeu Rezende Rosa 

Gerente Administrativo e Financeiro 

Esse documento foi assinado por VINICIUS TADEU REZENDE ROSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZSUAC-K39JZ-74MW8-PPXF7

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 18/01/2022 13:43:02 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: ZSUAC-K39JZ-74MW8-PPXF7

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 18/01/2022

13:43

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZSUAC-K39JZ-74MW8-PPXF7

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Vinícius Rosa - CRCMG
Enviado em: sexta-feira, 21 de janeiro de 2022 09:25
Para: 'diretoria@ffconstrucoeseprojetos.com.br'
Cc: 'Izaias Gomes - CRCMG'
Assunto: Notificação CRCMG nº 001-2022
Anexos: Notificação CRCMG nº 001-2022- Fábio Ferreira Const..pdf

Fábio, bom dia! 
 
Encaminhamos a Notificação CRCMG nº 001/2022. 
 
Favor acusar recebimento. 
 
Atenciosamente, 

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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 Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

 

 
NOTIFICAÇÃO CRCMG N.º 005/2022 

 
 

Belo Horizonte, 9 de fevereiro de 2022. 
 
 

Ao Senhor  
Fábio Sebastião Alves Ferreira  
Representante legal da Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli 
Goiânia-GO 
 
 

Senhor representante, 
 
Conforme Notificação nº 001/2022, encaminhada a Vossa Senhoria 

no dia 21/01/2022, foi solicitada a apresentação da certidão negativa de débitos 
trabalhistas (CNDT) da empresa Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli, no 
prazo de 10 (dez) dias contado do recebimento da comunicação, visando o 
prosseguimento da contratação da empresa para prestação dos serviços de 
alteração dos projetos complementares executivos do novo prédio que integrará 
a sede do CRCMG. 

 
De acordo com o prazo estipulado na notificação, a CNDT deveria 

ter sido apresentada até o dia 31/01/2022, contudo, até a presente data, não 
houve qualquer retorno da empresa. 

 
Cumpre registrar que, nos termos do inciso IV do art. 27 da Lei nº 

8.666/1993, a regularidade fiscal e trabalhista é condição indispensável para 
contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública, constituindo 
impedimento à contratação a não comprovação desse requisito por meio das 
certidões negativas, entre as quais se inclui a própria CNDT (inciso V do art. 29 
da Lei nº 8.666/1993). 

 
Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de prosseguimento 

da contratação com a empresa Fabio Ferreira Construções e Projetos Eireli e 
visando a consecução das próximas etapas de construção do prédio, em 
atendimento à demanda da Administração, informamos que os serviços de 
alteração dos projetos serão contratados, em cada caso, diretamente com os 
profissionais responsáveis pela sua elaboração. 
 
 
 
 
 

 
Vinícius Tadeu Rezende Rosa 

Gerente Administrativo e Financeiro 

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
CPF: 084.184.086-50
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 09/02/2022 11:32:28 -03:00
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br> em nome de Izaias Gomes - 
CRCMG

Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2022 10:43
Para: Vinícius Rosa - CRCMG
Assunto: ENC: Notificação CRCMG nº 005-2022
Anexos: NOTIFICAÇÃO CRCMG Nº 005-2022 - Fábio Ferreira.pdf

Bom dia, Vinícius. 
Anexa a notificação solicitada.  
  
Atenciosamente, 

 

  
Izaias Angelo Gomes  
Auxiliar Administrativo– GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8421 /  crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
  

De: Izaias Gomes - CRCMG <izaias@crcmg.org.br>  
Enviada em: quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 13:48 
Para: 'FABIO SEBASTIAO FERREIRA' <fabiocontadortriagem@gmail.com> 
Cc: 'coordenacao@ffconstrucoeseprojetos.com.br' <coordenacao@ffconstrucoeseprojetos.com.br>; Vinícius Rosa - 
CRCMG (geadf@crcmg.org.br) <geadf@crcmg.org.br> 
Assunto: Notificação CRCMG nº 005-2022 
  
Prezado Fábio, boa tarde! 
Encaminhamos anexa a Notificação CRCMG nº 005/2022. 
  

Favor confirmar o recebimento. 

  
Atenciosamente, 

 

  
Izaias Angelo Gomes  
Auxiliar Administrativo– GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8421 /  crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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Vinícius Rosa - CRCMG

De: Nelício Faria de Sales - Gerência Técnica e de Atribuições Profissionais <nelicio.faria@crea-
mg.org.br> em nome de Nelício Faria de Sales - Gerência Técnica e de Atribuições Profissionais

Enviado em: sexta-feira, 16 de abril de 2021 14:39
Para: geadf@crcmg.org.br
Cc: Câmara  de Civil; Rodrigo de Siqueira Reis - Setor Técnico da CEEC
Assunto: Re: Dúvida sobre troca de responsabilidade técnica em projetos construtivos

Prezados, 
 
A dúvida mencionada, creio, poderá ser sanada através da Lei 5.194/66, cito os artigos 17 e 18 e 
seus parágrafos únicos. 
 
"Art. 17 - Os direitos de autoria de um plano ou projeto de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, 
respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros interessados, são 
do profissional que os elaborar. 
Parágrafo único - Cabem ao profissional que os tenha elaborado os prêmios ou distinções 
honoríficas concedidas a projetos, planos, obras ou serviços técnicos. 
Art. 18 - As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo profissional que o 
tenha elaborado. 
Parágrafo único - Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano original a prestar 
sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou 
modificações deles poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem caberá a 
responsabilidade pelo projeto ou plano modificado." 
 
Sugiro que entrem em contato com o profissional que elaborou os projetos inicialmente atendendo 
ao disposto no parágrafo único do artigo 18 da Lei 5.194/66. 
 
Atenciosamente, 
 

 

Eng. Mecânico/Técnico em Mecânica 
Nelício Faria de Sales 
Profissional de Nível Superior                                       Gerência 
Técnica e de Atribuições Profissionais 
Av. Alvares Cabral, 1600 - Belo Horizonte - MG 
+55 (31) 3299 8991 | nelicio.faria@crea-mg.org.br 

 

www.crea-mg.org.br 

 
 

De: "Câmara Civil" <civil@crea-mg.org.br> 
Para: "Nelício Faria de Sales, Gerência Técnica e de Atribuições Profissionais" <nelicio.faria@crea-
mg.org.br> 
Enviadas: Sexta-feira, 16 de abril de 2021 11:26:00 
Assunto: Fwd: Dúvida sobre troca de responsabilidade técnica em projetos construtivos 
 
Prezado Nelicio, 
Bom dia ! 
 
Por gentileza, poderia orientar, acerca da consulta. 
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Agradecemos a atenção dispensada. 
 
Atenciosamente, 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
crea-minas

 

Engenheiro Civil 
Ciro Eustáquio Dias Aquino 
Câmara Especializada de Engenharia Civil 
Av. Alvares Cabral, 1600 - Belo Horizonte - MG 
civil@crea-mg.org.br 

 

www.crea-mg.org.br 
 
 

De: "Fiscaliza" <fiscaliza@crea-mg.org.br> 
Para: "civil" <civil@crea-mg.org.br> 
Cc: "Vinícius Rosa, CRCMG" <geadf@crcmg.org.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 14 de abril de 2021 17:05:18 
Assunto: Fwd: Dúvida sobre troca de responsabilidade técnica em projetos construtivos 
 
Prezada Equipe da Divisão Técnica - Setor Técnico da Câmara Especializada de Engenharia 
Civil, excelente dia! 
 
Cumprimentando cordialmente, encaminhamos o email abaixo para orientações e resposta. 
 
Desde já agradecemos e colocamo-nos à disposição. 
 
Atenciosamente, 
 

Para ajudar a proteger a sua privacidade, o Microsoft Office impediu o download automático desta imagem da Internet.
crea-minas

 

FISCALIZAÇÃO DO CREA-MG 
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - CREA-MG 
Av. Alvares Cabral, 1600 - Belo Horizonte - MG 
+55 (31) 3299 - 8816  fiscaliza@crea-mg.org.br 

 

www.crea-mg.org.br 

 

De: "Vinícius Rosa - CRCMG" <geadf@crcmg.org.br> 
Para: "Fiscaliza" <fiscaliza@crea-mg.org.br> 
Enviadas: Quarta-feira, 14 de abril de 2021 17:03:14 
Assunto: Dúvida sobre troca de responsabilidade técnica em projetos construtivos 
 
Prezados, boa tarde! 
  
Gostaria que esclarecer uma dúvida em relação à responsabilidade técnica de projetos. 
  
Caso não seja nesse departamento, solicito que repassem aos responsáveis ou nos envie o contato, para que possamos 
reencaminhar. 
  
O CRCMG contratou uma empresa para elaborar projetos executivos para a construção do novo prédio que integrará 
sua sede, envolvendo diversas disciplinas como, estrutural, drenagem, contenção, elétricos, hidráulicos e etc. 
A empresa elaborou os projetos, por meio de profissionais devidamente habilitados e procedeu os respectivas 
anotações de responsabilidade técnica junto ao CREAMG, cumprindo exigências legais. 
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Todavia, pretendemos alterar esses projetos visando uma diminuição da área construtiva, por meio da redução de um 
dos pavimentos do prédio e adequação dos demais e, para realizar tal modificação, tencionamos contratar outra 
empresa, em função de problemas na execução do contrato anterior (supramencionado). 
  
Dessa forma, a dúvida é a seguinte: 
  
Podemos contratar um profissional para alterar um projeto que inicialmente foi elaborado por outro profissional, 
mediante o registro de uma nova anotação de responsabilidade técnica? 
  
É necessário ter algum consentimento do profissional que elaborou o projeto inicialmente? 
  
Atenciosamente, 
  

 

  
Vinícius Rosa  
Gerente Administrativo e Financeiro – GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8466 /  www.crcmg.org.br 

                 

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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3.0 PROJETOS EXECUTIVOS DE:

VALOR 
CONTRATADO 
(PROPOSTA 

APRESENTADA EM 
05/09/2017) 

VALOR 
ATUALIZADO (IPCA 

ACUMULADO DE 
9/2017 A 3/2022 

(30,14%)

VALOR ATUALIZADO 
(INCC ACUMULADO 
DE 9/2017 A 3/2022 

(37,61%)

VALOR 
ATUALIZADO (IGPM) 

ACUMULADO DE 
9/2017 A 3/2022 

(80,24%)

VALOR 
ATUALIZADO 
(MÉDIA DOS 

ÍNDICES)

PROPOSTAS 
DOS AUTORES 

DOS PROJETOS
AUTOR

3.21
Planilha Orçamentária para execução da Obras Nova e Reforma do 
Prédio Existente

R$8.488,84 R$11.047,38 R$11.681,49 R$15.300,29 R$12.676,38 R$13.400,00 CAROLINA

3.22 Cronograma Físico Financeiro R$3.445,00 R$4.483,32 R$4.740,66 R$6.209,27 R$5.144,42 R$4.200,00 CAROLINA

R$17.820,80 R$17.600,00

COMPARATIVO DE PREÇOS: CONTRATO ORIGINÁRIO X PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DOS PROJETOS

TOTAL
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31210425593 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ACLARA ENGENHARIA LTDA

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL12247

BELO HORIZONTE

11 Agosto 2017

Nº FCN/REMP

J173524579439

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6323900 em 22/08/2017 da Empresa ACLARA ENGENHARIA LTDA, Nire 31210425593 e protocolo 173955231 -
11/08/2017. Autenticação: 54F4139FC8D11845D086E103023336D3BFA1910. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 17/395.523-1 e o código de segurança vpBB Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 22/08/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 1/9
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

17/395.523-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J173524579439

Data

11/08/2017

086.945.106-50 CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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ACLARA ENGENHARIA LTDA 

CNPJ nº 22.712.401/0001-07 
 

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 
 
Pelo presente instrumento 

particular de Consolidação de Contrato Social, decorrente 
da 1ª Alteração Contratual consolidada, CAROLINA MUNIZ 
FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM, Brasileira, solteira, data 
de nascimento em 21/08/1988, Engenheira, portadora da 
identidade MG-14.019.024 SSP/MG, inscrita no CPF(MF) sob o 
nº 086.945.106-50, residente e domiciliado à Rua Lignito, 
nº 36 – apartamento 02 – Bloco 20,Bairro Santa 
Efigênia,Belo Horizonte, MG – CEP.:30.260-280; JUNIA 
CECILIA NUNES MACHADO, brasileira, solteira, data de 
nascimento 06/10/1987, Empresaria, identidade número MG-
14.154.910 SSP/MG,  inscrito no CPF(MF) sob o nº 
079.193.256-76, residente e domiciliado à  Avenida José 
Lopes Muradas, nº 304 – Apartamento 103 – Bloco A1, Bairro 
Floramar, Belo Horizonte, MG – CEP.:31.742-084. 
 
Únicos sócios componentes da sociedade empresaria  
limitada, que gira nesta praça sob a denominação social de 
ACLARA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
22.712.401/0001-07, com Contrato Social arquivado na Junta 
Comercial de Minas Gerais sob o nº 31210425593, em 
24/06/2015, têm entre si, justo e combinado, a presente 
consolidação de seu Contrato Social, nos termos, cláusulas 
e condições seguintes: 

 
I – DENOMINAÇÃO SOCIAL  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade simples limitada gira sob a 
denominação social de ACLARA ENGENHARIA LTDA, que somente 
poderá ser utilizada nos negócios referentes aos interesses 
da mesma, sendo vedado o seu uso para fins estranhos, tais 
como endossos a favor, fianças e outros atos que impliquem 
em responsabilidade para a sociedade. 

 
II – OBJETO SOCIAL  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto da sociedade é a prestação de 
serviços de engenharia, desenvolvimento de projetos 
relacionado a construção civil como desenho técnicos, 
projetos de AS Built, Arquitetura, estruturais ou de 
instalações prediais.  
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III – DA SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade tem sua sede à Rua Lignito,  
nº 36 – Bloco 20 – APT 02 – Bairro Santa Efigênia – Belo 
Horizonte – Minas Gerais – CEP.: 30.260-280, tendo inicio 
de suas atividades em 10 de junho de 2015 e seu prazo de 
duração é indeterminado.(art.987,II,CC/2002). 
 

IV – DO CAPITAL SOCIAL  
 
CLÁUSULA QUARTA – Nesta data a sócia JUNIA CECILIA NUNES 
MACHADO, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo 
suas quotas de capital, 20 quotas no valor de R$ 20,00 
(vinte reais), para a sócia CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL 
SIQUEIRA JARDIM, dando os cedentes aos cessionários, 
ampla, geral, plena e irrevogável quitação. 
 
Em decorrência das transferências de cotas, o capital 
social é de R$2.000,00(dois mil reais), dividido em 
2.000 mil cotas no valor unitário de R$1,00 (um real), 
totalmente integralizado em moeda corrente do País e 
distribuído da seguinte forma: 
 
SÓCIOS                              %     QUOTAS     VALOR DAS QUOTAS R$  
----------------------------       --- ---------- -------------------- 
Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim 100     2.000              2.000,00 
----------------------------       --- ----------  -------------------         
           TOTAIS                       100     2.000              2.000,00 

 
Parágrafo Primeiro: A sócia remanescente Carolina Muniz 
Freire Vinhal Siqueira Jardim declara sob as penas da Lei, 
que no prazo determinado do código civil estará recompondo 
o quadro societário da empresa.   
 

V – DA RESPONSABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO 
 
CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade da sócia é na forma da 
lei, limitada à importância do capital social, nos termos 
do art. 1.052 do Código Civil em vigor. 
 
A administração da sociedade será exercida pela sócia 
Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, que assina 
todos os documentos isoladamente, cabendo a ela a 
representação da sociedade judicial ou extra judicialmente, 
bem como às instituições financeiras ou bancárias, 
fornecedores e clientes em geral, autarquias e demais 
repartições sócio comerciais. 
Fica vedado o uso da denominação social em negócios 
estranhos aos fins sociais, seja em favor de terceiros ou 
de si mesmo, sob pena de nulidade subsistindo em casos de 
uso indevido, a responsabilidade pessoal e exclusiva 
daquele que assim houver procedido. 
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VI – DAS RETIRADAS E RESULTADOS FINANCEIROS 

 
CLÁUSULA SEXTA - O exercício social corresponde ao ano 
civil. Ao final de cada exercício levantar-se-á o balanço 
patrimonial da sociedade, apurando-se os seus resultados, 
que serão atribuídos ou suportados pelos sócios, na 
proporção que lhe couber. 
 
Fica a sócia, facultado a retirada a título de pró labore, 
de acordo com a capacidade econômica da sociedade.  
 

VII – SUCESSÃO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Não obstante contratada por prazo 
indeterminado, a sociedade não entrará, necessariamente,em 
dissolução, e conseqüentemente em liquidação, em virtude da 
retirada, morte, falência ou incapacidade de qualquer um 
dos sócios, desde que o sócio remanescente queira 
prosseguir na sociedade. Ocorrendo um desses eventos, os 
haveres do sócio, que falecer, for declarado interdito, 
falido, incapaz ou que desejar retirar-se, serão apurados 
de conformidade com um balanço especialmente levantado para 
este fim. Os haveres do sócio retirante lucros ou quaisquer 
créditos, serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária calculada pelo indexador 
oficial a partir da data em que se verificar o evento. 
No caso de morte de qualquer dos sócios, os herdeiros 
poderão optar ou pela participação na sociedade, ou pelo 
recebimento do capital, nos termos do parágrafo anterior.  

 
VIII - LIQUIDAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA – Dissolvida a sociedade, os cotistas, 
representando a maioria do capital social, elegerão o 
liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação, obedecidas 
as seguintes linhas: a) Proceder-se-á ao inventário geral 
do ativo e do passivo e ao respectivo balanço, no qual os 
haveres de cada sócio, de qualquer natureza, serão reunidos 
numa única conta; b) aos sócios que isolada ou 
conjuntamente se dispuserem a adquirir o acervo social, 
para o fim de continuar a exploração do negócio, fica 
reservado o direito de adquirir, pelos preços ou valores 
constantes do inventário e balanço referidos; c) se houve 
competição entre os sócios em igualdade de condições, terá 
preferência o sócio ou grupo de sócios que oferecer maiores 
preços que os constantes do balanço e inventário, ficando 
investidos em todos os direitos e obrigações sociais, como 
sucessores da sociedade dissolvida; d) nesse caso pagarão 
eles aos outros sócios os respectivos haveres, consignados 
no balanço, na forma da cláusula sétima ficando os outros 
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de pleno direito exonerados de qualquer responsabilidade 
pela dívida ou obrigações sociais, tributárias ou de 
qualquer outra espécie; e) em caso de recusa ou oposição 
dos sócios em minoria, os outros poderão requerer em juízo 
a adjudicação, depositando as importâncias correspondente 
até sessenta dias após. 

 
IX – CASOS OMISSOS  

 
CLÁUSULA NONA – Os casos omissos nesta alteração de 
contrato social consolidada, serão resolvidos com 
observância dos preceitos do Código Civil e de outros 
dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. 
 

X – DECLARAÇÕES DOS SÓCIOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Para os efeitos do disposto no art. 1.011 
do Código Civil, os sócios declaram, sob as penas da lei, 
que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos ali 
ou em lei especial, que possam impedi-lo de exercer a 
administração da sociedade. 

E, assim, por estarem justos e 
contratados, de pleno e comum acordo, assinam o presente 
Instrumento Particular de alteração consolidada do Contrato 
Social da sociedade, firmado em 1 (uma) via de igual forma 
e teor, juntamente com uma testemunha que a tudo foram 
presentes, a fim de que produza seus jurídicos efeitos. 

 
 

Belo Horizonte, 01 de agosto de 2017. 
 
 
 

Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim 
 
 
 
Junia Cecilia Nunes Machado 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
TESTEMUNHA: 
 
 
___________________________        
ALFREDO FERNANDO F.CAJAZEIRA       
CPF 878.314.146-49                             
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

17/395.523-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J173524579439

Data

11/08/2017

086.945.106-50 CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM

878.314.146-49 ALFREDO FERNANDO FERREIRA CAJAZEIRA

079.193.256-76 JUNIA CECILIA NUNES MACHADO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ACLARA ENGENHARIA LTDA, de nire
3121042559-3 e protocolado sob o número 17/395.523-1 em 11/08/2017, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 6323900, em 22/08/2017. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Kassia
Maria Cardoso de Paula. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

086.945.106-50 CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

086.945.106-50 CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM

878.314.146-49 ALFREDO FERNANDO FERREIRA CAJAZEIRA

079.193.256-76 JUNIA CECILIA NUNES MACHADO

Belo Horizonte. Terça-feira, 22 de Agosto de 2017
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

KASSIA MARIA CARDOSO DE PAULA594.002.346-00

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Terça-feira, 22 de Agosto de 2017
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

31210425593 2062

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

ACLARA ENGENHARIA LTDA

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

1

1

1

2244

2211

2247

BELO HORIZONTE

23 Maio 2018

Nº FCN/REMP

J183848665990

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/318.022-4

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183848665990

Data

23/05/2018

086.945.106-50 CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM

079.193.256-76 JUNIA CECILIA NUNES MACHADO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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ACLARA ENGENHARIA LTDA 
CNPJ nº 22.712.401/0001-07 

 
2ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA 

 
Pelo presente instrumento 

particular de Consolidação de Contrato Social, decorrente 
da 2ª Alteração Contratual consolidada, CAROLINA MUNIZ 
FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM, Brasileira, solteira, data 
de nascimento em 21/08/1988, Engenheira, portadora da 
identidade MG-14.019.024 SSP/MG, inscrita no CPF(MF) sob o 
nº 086.945.106-50, residente e domiciliado à Rua Lignito, 
nº 36 – apartamento 02 – Bloco 20,Bairro Santa 
Efigênia,Belo Horizonte, MG – CEP.:30.260-280 
 
Única sócia componente da sociedade empresaria limitada, 
que gira nesta praça sob a denominação social de ACLARA 
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 
22.712.401/0001-07, com Contrato Social arquivado na Junta 
Comercial de Minas Gerais sob o nº 31210425593, em 
24/06/2015, têm entre si, justo e combinado, a presente 
consolidação de seu Contrato Social, nos termos, cláusulas 
e condições seguintes: 

 
I – DENOMINAÇÃO SOCIAL  

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade empresaria limitada gira 
sob a denominação social de ACLARA ENGENHARIA LTDA, que 
somente poderá ser utilizada nos negócios referentes aos 
interesses da mesma, sendo vedado o seu uso para fins 
estranhos, tais como endossos a favor, fianças e outros 
atos que impliquem em responsabilidade para a sociedade. 

 
II – OBJETO SOCIAL  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto da sociedade é a prestação de 
serviços de engenharia, desenvolvimento de projetos 
relacionado a construção civil como desenho técnicos, 
projetos de AS Built, Arquitetura, estruturais ou de 
instalações prediais.  
 

III – DA SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade transfere sua sede para a 
Avenida Mem de Sá,  nº 700 – Apartamento 903 - Bairro Santa 
Efigênia – Belo Horizonte – Minas Gerais – CEP.: 30.260-
270, tendo inicio de suas atividades em 10 de junho de 2015 
e seu prazo de duração é 
indeterminado.(art.987,II,CC/2002). 
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IV – DO CAPITAL SOCIAL  
 
CLÁUSULA QUARTA – Nesta data a sócia CAROLINA MUNIZ FREIRE 
VINHAL SIQUEIRA JARDIM, cede e transfere gratuitamente para 
a sócia recém admitida a Sra. JUNIA CECILIA NUNES MACHADO, 
brasileira, solteira, data de nascimento 06/10/1987, 
Empresaria, identidade número MG-14.154.910 SSP/MG,  
inscrito no CPF(MF) sob o nº 079.193.256-76, residente e 
domiciliado à  Avenida José Lopes Muradas, nº 304 – 
Apartamento 103 – Bloco A1, Bairro Floramar, Belo 
Horizonte, MG – CEP.:31.742-084,  20 quotas de capital, no 
valor de R$ 20,00 (vinte reais). 
 
Em decorrência das transferências de cotas, o capital 
social é de R$2.000,00 (dois mil reais), dividido em 
2.000 mil cotas no valor unitário de R$1,00 (um real), 
totalmente integralizado em moeda corrente do País e 
distribuído da seguinte forma: 
 
SÓCIOS                              %     QUOTAS     VALOR DAS QUOTAS R$  
----------------------------       --- ---------- -------------------- 
Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim  99     1.980              1.980,00 
 
Junia Cecilia Nunes Machado                    1        20                 20,00 
 
----------------------------       --- ----------  -------------------         
           TOTAIS                       100     2.000              2.000,00 

 
 

V – DA RESPONSABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO 
 
CLÁUSULA QUINTA - A responsabilidade da sócia é na forma da 
lei, limitada à importância do capital social, nos termos 
do art. 1.052 do Código Civil em vigor. 
A administração da sociedade será exercida pela sócia 
Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, que assina 
todos os documentos isoladamente, cabendo a ela a 
representação da sociedade judicial ou extra judicialmente, 
bem como às instituições financeiras ou bancárias, 
fornecedores e clientes em geral, autarquias e demais 
repartições sócio comerciais. 
Fica vedado o uso da denominação social em negócios 
estranhos aos fins sociais, seja em favor de terceiros ou 
de si mesmo, sob pena de nulidade subsistindo em casos de 
uso indevido, a responsabilidade pessoal e exclusiva 
daquele que assim houver procedido. 

 
VI – DAS RETIRADAS E RESULTADOS FINANCEIROS 

 
CLÁUSULA SEXTA - O exercício social corresponde ao ano 
civil. Ao final de cada exercício levantar-se-á o balanço 
patrimonial da sociedade, apurando-se os seus resultados, 
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que serão atribuídos ou suportados pelos sócios, na 
proporção que lhe couber. 
 
Fica a sócia, facultado a retirada a título de pró labore, 
de acordo com a capacidade econômica da sociedade.  
 

VII – SUCESSÃO 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Não obstante contratada por prazo 
indeterminado, a sociedade não entrará, necessariamente,em 
dissolução, e conseqüentemente em liquidação, em virtude da 
retirada, morte, falência ou incapacidade de qualquer um 
dos sócios, desde que o sócio remanescente queira 
prosseguir na sociedade. Ocorrendo um desses eventos, os 
haveres do sócio, que falecer, for declarado interdito, 
falido, incapaz ou que desejar retirar-se, serão apurados 
de conformidade com um balanço especialmente levantado para 
este fim. Os haveres do sócio retirante lucros ou quaisquer 
créditos, serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária calculada pelo indexador 
oficial a partir da data em que se verificar o evento. 
No caso de morte de qualquer dos sócios, os herdeiros 
poderão optar ou pela participação na sociedade, ou pelo 
recebimento do capital, nos termos do parágrafo anterior.  

 
VIII - LIQUIDAÇÃO 

CLÁUSULA OITAVA – Dissolvida a sociedade, os cotistas, 
representando a maioria do capital social, elegerão o 
liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação, obedecidas 
as seguintes linhas: a) Proceder-se-á ao inventário geral 
do ativo e do passivo e ao respectivo balanço, no qual os 
haveres de cada sócio, de qualquer natureza, serão reunidos 
numa única conta; b) aos sócios que isolada ou 
conjuntamente se dispuserem a adquirir o acervo social, 
para o fim de continuar a exploração do negócio, fica 
reservado o direito de adquirir, pelos preços ou valores 
constantes do inventário e balanço referidos; c) se houve 
competição entre os sócios em igualdade de condições, terá 
preferência o sócio ou grupo de sócios que oferecer maiores 
preços que os constantes do balanço e inventário, ficando 
investidos em todos os direitos e obrigações sociais, como 
sucessores da sociedade dissolvida; d) nesse caso pagarão 
eles aos outros sócios os respectivos haveres, consignados 
no balanço, na forma da cláusula sétima ficando os outros 
de pleno direito exonerados de qualquer responsabilidade 
pela dívida ou obrigações sociais, tributárias ou de 
qualquer outra espécie; e) em caso de recusa ou oposição 
dos sócios em minoria, os outros poderão requerer em juízo 
a adjudicação, depositando as importâncias correspondente 
até sessenta dias após. 
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IX – CASOS OMISSOS  

 
CLÁUSULA NONA – Os casos omissos nesta alteração de 
contrato social consolidada,serão resolvidos com 
observância dos preceitos do Código Civil e de outros 
dispositivos legais que lhes sejam aplicáveis. 
 

X – DECLARAÇÕES DOS SÓCIOS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Para os efeitos do disposto no art. 1.011 
do Código Civil, os sócios declaram, sob as penas da lei, 
que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos ali 
ou em lei especial, que possam impedi-lo de exercer a 
administração da sociedade. 

E, assim, por estarem justos e 
contratados, de pleno e comum acordo, assinam o presente 
Instrumento Particular de alteração consolidada do Contrato 
Social da sociedade, firmado em 1 (uma) via de igual forma 
e teor, juntamente com uma testemunha que a tudo foram 
presentes, a fim de que produza seus jurídicos efeitos. 

 
 

Belo Horizonte, 29 de março de 2018. 
 
 
 

Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim 
 
 
 
Junia Cecilia Nunes Machado 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
TESTEMUNHA: 
 
 
___________________________        
ALFREDO FERNANDO F.CAJAZEIRA       
CPF 878.314.146-49                             
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/318.022-4

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183848665990

Data

23/05/2018

878.314.146-49 ALFREDO FERNANDO FERREIRA CAJAZEIRA

086.945.106-50 CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM

079.193.256-76 JUNIA CECILIA NUNES MACHADO

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ACLARA ENGENHARIA LTDA, de nire
3121042559-3 e protocolado sob o número 18/318.022-4 em 29/05/2018, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 6875267, em 30/05/2018. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Edineia
Maria de Souza. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

086.945.106-50 CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM

079.193.256-76 JUNIA CECILIA NUNES MACHADO

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

878.314.146-49 ALFREDO FERNANDO FERREIRA CAJAZEIRA

086.945.106-50 CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM

079.193.256-76 JUNIA CECILIA NUNES MACHADO

Belo Horizonte. Quarta-feira, 30 de Maio de 2018
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

EDINEIA MARIA DE SOUZA656.704.266-49

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Quarta-feira, 30 de Maio de 2018

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6875267 em 30/05/2018 da Empresa ACLARA ENGENHARIA LTDA, Nire 31210425593 e protocolo 183180224 -
29/05/2018. Autenticação: 6C15E949341962255D6C905968C57BA1E5423B73. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este
documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/318.022-4 e o código de segurança cUT2 Esta cópia foi autenticada
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DOCUMENTO MUNICIPAL DE LICENÇA - DML

Data de Validade:

SITUAÇÃO: Responsável

A autenticidade deste documento pode ser verificada pelo QRCode ao lado ou no site alf.siatu.pbh.gov.br

2021017476 08/06/2021 08/06/2026

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - Pessoa Jurídica

Data Concessão:Nº do Alvará:

Ativo com taxas diferidas Gerência de Licenciamento de Atividades Econômicas

Nº do Processo de Concessão:

DADOS DO LICENCIADO

Emitido pela internet

Razão Social:

Inscr. Municipal: Data de Registro:

Nome Fantasia:

O local é residência de um dos sócios da empresa:

22.712.401/0001-07 0.997.194/001-4 30/05/2018

ACLARA ENGENHARIA LTDA

Sim

CNPJ:

140178 010 0644Índice Cadastral do IPTU:

Endereço:

Número:

Bairro:

Município: CEP:

Complemento:

Tipo de imóvel constante no IPTU: APARTAMENTO

Área utilizada(m²): 10,00

DADOS DO ESTABELECIMENTO

AVE MEM DE SA

700

SANTA EFIGENIA

30260-270Belo Horizonte

APT:903;

LESTE - L3Regional:

ATIVIDADES

Código Descrição

SERVICOS DE ENGENHARIA (Grupo I)711200000

Tipologia: Serviços técnico- profissionaisSERVIÇOSubcategoria:

SERVICOS DE ARQUITETURA (Grupo I)711110000

SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA (Grupo I)711970300

INFORMAÇÕES URBANÍSTICAS DO IMÓVEL

Vias de Caráter Misto - VM

ARTERIAL

OM-3 - Ocupacao Moderada - 3

não inserido

 >= 15M

Área de Diretrizes Especiais (ADE):

Largura da via:

Permissividade da via:

Classificação da via:

Zoneamento:

Demais informações urbanísticas do imóvel:

 Centralidade local; Conexão Verde

CONDIÇÕES GERAIS PARA FUNCIONAMENTO

- Para o funcionamento da atividade, deverão ser atendidas as normas sanitárias, ambientais, de segurança,
acessibilidade e posturas, além das orientações constantes neste documento.
- Nos empreendimentos situados em terrenos com frente para logradouros de permissividade de usos diferentes, o
acesso ao empreendimento por via na qual o uso não é permitido é condicionada a parecer favorável da Subsecretaria
de Planejamento Urbano - SUPLAN, nos casos que não se enquadram no art. 1º da Portaria SMPU 028/2020 (Lei
11.181/19, artigo 176, §5o). Informações sobre como solicitar o parecer da SUPLAN podem ser obtidas em
servicos.pbh.gov.br, no link https://servicos.pbh.gov.

ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

- Liberado por se tratar de residência do titular da empresa ou do microempreendedor  individual-MEI (Lei 11.181/19,
artigo 177, inciso II).
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br/servicos/i/5f159ffa9d569f7c4d4e29e6

De posse do parecer favorável ao acesso pela via no qual o uso não é permitido, solicitar o serviço de Consulta prévia
manual para que essa informação seja incluída na consulta de viabilidade e consequentemente no Alvará de
Localização e Funcionamento.
- Em caso de edificação condominial, o atendimento ao disposto na convenção de condomínio e no código civil é de
total responsabilidade do licenciado.
- Em imóveis de propriedade pública, o exercício da atividade somente pode ser autorizado mediante obtenção de
termo de permissão de uso emitido pelo órgão proprietário do imóvel.
- O alvará de localização e funcionamento deverá ficar afixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização.
(Decreto 14.060/2010, artigo 6º, parágrafo único)
- A emissão de ruídos, sons e vibrações, em ambientes confinados ou não, deverão obedecer às determinações da
Lei municipal 9.505/2008.
- A atividade deve ser exercida dentro dos limites da área informada, não sendo permitida a utilização de espaço
público, como calçadas, praças entre outros, exceto nos casos de obtenção de licenças específicas para tal (mesas e
cadeiras, toldos, etc).
- Caso o imóvel possua Área de Preservação Permanente (APP), esteja a menos de 30m de curso d´água em leito
natural e/ou a 50m de nascente ou insurgência d´água, solicitar avaliação da SMMA.
- Estabelecimentos que revendam ou façam uso de gás liquefeito de petróleo ou similares são obrigados a implantar
sistema eletrônico de alarme sonoro e luminoso detector do gás (Lei 10.270/2011, artigo 1º).
- Os endereços dos imóveis de Belo Horizonte passam por constantes processos de consolidação e adequação,
podendo, o Executivo promover a qualquer tempo sua retificação total ou parcial. Portanto o endereço constante
nesse documento poderá ser alterado, caso se enquadre em algum critério de adequação (Lei Municipal n.º
9.691/2009, artigo 41).
- Para a instalação de engenho de publicidade (placas ou similares) obter licença específica junto à Prefeitura,
conforme Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 281). Para obter informações sobre licença de engenho de
publicidade, acesse o link: https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6a7597ea9b0e547c484d9e

Para a instalação de toldos no afastamento frontal ou no passeio obter licença de toldo junto à Prefeitura, conforme
Código de Posturas (Lei 8.616/2003, artigo 84). Para obter informações sobre licença de toldo, acesse o link:
https://servicos.pbh.gov.br/servicos/i/5e6fb6acea9b0e547cd7016c

- É responsabilidade do empreendedor a garantia do exercício das atividades econômicas com o cumprimento das
medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias atribuídas a elas pela Lei 11.181/19 ou no processo de
licenciamento urbanístico ou ambiental, bem como com o atendimento às condições de segurança previstas na
legislação pertinente. (Lei 11.181/19, artigo 339, §4º).
- O munícipe é responsável pela veracidade das informações por ele prestadas ao Executivo (Lei 11.181/19, artigo
346 § 3º).
- O consumo humano de água potável somente pode ser realizado por meio do sistema público de abastecimento de
água (COPASA), não sendo permitida a utilização de fontes alternativas de água para consumo humano como poço
tubular, cacimba, nascente, entre outros. (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Municipal 7.031/1996)
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ACLARA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 22.712.401/0001-07 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:09:31 do dia 19/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2022.
Código de controle da certidão: C361.684C.A81F.65A3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ACLARA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 22.712.401/0001-07
Certidão nº: 16098729/2022
Expedição: 20/05/2022, às 10:05:42
Validade: 16/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ACLARA ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 22.712.401/0001-07, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Rua Cláudio Manoel, 639 - Bairro Savassi 
Telefone: (31) 3269-8400 – CEP: 30140-105 – Belo Horizonte/MG 

crcmg@crcmg.org.br – www.crcmg.org.br 

 

Contratações 
similares de outros 

entes públicos 
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LICITAÇÃO SMOBI 014/2022-TP 

 
Objeto: Serviços técnicos profissionais especializados para estudos e projetos executivos de 
arquitetura e complementares de engenharia para a Casa da Mulher Brasileira 

Modalidade: Tomada de Preço. 

Tipo: menor preço, aferido de forma global. 

Regime de execução: empreitada por preço unitário. 

Obtenção do Edital: O edital e seus anexos, inclusive projetos, encontram-se disponíveis para 
acesso dos interessados no site da PBH, no link licitações e editais 
(https://prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes), e também na Gerência de Gestão de Processos da 
Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP, localizada em Belo Horizonte, MG, 
na Rua dos Guajajaras, 1107 – Lourdes, de segunda a sexta-feira, no horário de 09h00mim às 
12h00min e de 14h00min às 17h00min. As cópias poderão ser obtidas por meio digital, mediante 
o fornecimento de um DVD-R não utilizado, ou por cópia reprográfica, com o recolhimento do valor 
correspondente através de Guia de Arrecadação, ser calculado conforme a quantidade folhas. As 
cópias de projetos somente serão disponibilizadas em meio digital. 

Consultas de caráter técnico ou legal e impugnações: conforme item 6 deste Edital. 

Recebimento das propostas: até as 10h00min do dia ___/___/_______. 

Julgamento das propostas: a partir das 10h00min do dia ___/___/_______. 

Referência de tempo: horário de Brasília. 
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EDITAL DE LICITAÇÃO SMOBI 014/2022-TP 

 
Sumário 

Edital 

Anexo I  Projeto Básico da Licitação 

Apêndice I  Planilhas de Orçamento 

Apêndice II  Cronograma Físico Financeiro 

Apêndice III  Memória de Cálculo para Preço de Venda 

Apêndice IV  Cálculo de Mão de Obra para Consultoria 

Apêndice V  Encargos Sociais Básicos para a Mão de Obra 
de Consultoria 

Apêndice VI  Composições de Preços Unitários 

Apêndice VII  Anotações/Registros de Responsabilidade 
Técnica Orçamentárias 

Apêndice VIII Estudo Preliminar de Implantação 

Apêndice IX Relatório de Responsabilidade Técnica – RRT 
do Estudo de Implantação 

Apêndice X Projeto de Arquitetura da Tipologia 

Apêndice XI Projeto de Cabeamento Estruturado da 
Tipologia 

Apêndice XII Projeto de Segurança e Monitoramento – CFTV 
da Tipologia 

Apêndice XIII Projeto de Climatização da Tipologia 

Apêndice XIV Projeto Elétrico da Tipologia 

Apêndice XV Projeto Hidrossanitário da Tipologia  

Apêndice XVI Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e 
Pânico da Tipologia 

Apêndice XVII Projeto Estrutural da Tipologia (Concreto) 

Apêndice XVIII Projeto Estrutural da Tipologia (Estrutura 
Metálica) 

Apêndice XIX Anotações de Responsabilidade Técnica e 
Relatório de Responsabilidade Técnica – ART´s 
e RRT da Tipologia 

Apêndice XX Orientação Complementar para Elaboração do 
Relatório de Planejamento de Etapas de Obras 

Apêndice XXI Orientação Complementar para elaboração de 
Plano de Gerenciamento de Resíduos 
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Apêndice XXII Ofício-Circular SUDECAP nº 154/2016 

Anexo II  Modelo de Declaração de que a Licitante Cumpre o Disposto Art. 
7º, Inciso XXXIII, da Constituição da República 

Anexo III  Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta 

Anexo IV  Modelo de Declaração de Inexistência Fatos Impeditivos para a 
Participação no Presente Processo Licitatório 

Anexo V  Modelo de Declaração de Beneficiário da Lei Complementar n.º 
123/2006 

Anexo VI  Modelo de Proposta Comercial 

Anexo VII  Modelo de Declaração em Cumprimento ao Artigo 49-B, da Lei 
Orgânica do Município de Belo Horizonte 

Anexo VIII  Modelo de Declaração em Cumprimento ao §4º, do art. 17, da Lei 
Municipal n.º 10.175/2011 

Anexo IX  Modelo de Garantia ou Fiança Bancária 

Anexo X  Minuta de Contrato 
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EDITAL DE LICITAÇÃO SMOBI 014/2022-TP 

 
 
1. PREÂMBULO 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, por meio da Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura – SMOBI, torna público que realizará a LICITAÇÃO SMOBI 014/2022-TP, na 
modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO, para ter seu objeto executado sob 
o regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO e nos termos das normas 
consubstanciadas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo 
Decreto Municipal nº 10.710, de 28 de junho de 2001, naquilo que for aplicável; na Lei 
Orgânica do Município de Belo Horizonte; na Lei Municipal nº 11.065, de 1º de agosto de 
2017, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 16.681, de 31 de agosto de 2017; no Decreto 
Municipal nº 13.757, de 26 de outubro de 2009; no Decreto Municipal nº 15.113, de 08 de 
janeiro de 2013; na Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP n.º 205, de 29 de dezembro de 
2020; no Decreto Municipal nº 15.185, de 04 de abril de 2013; no Decreto Municipal nº 
16.361, de 30 de junho de 2016; no Decreto Municipal n.º 16.720, de 22 de setembro de 
2017; no Decreto Municipal n.º 16.769, de 09 de novembro de 2017; na Lei nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 e, no que couber, na Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na Lei nº 
12.846, de 1º de agosto de 2013; no Decreto Municipal nº 16.954, de 02 de agosto de 2018; 
no Decreto Municipal nº 16.408, de 29 de agosto de 2016; na Lei Complementar nº 123, de 14 
de dezembro de 2006; na Lei Municipal nº 10.936, de 22 de junho de 2016; no Decreto 
Municipal nº 16.535, de 30 de dezembro de 2016; além da legislação trabalhista aplicável, em 
especial a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto Lei nº 5.452, de 3 de outubro 
de 1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 da Norma Regulamentadora 15 – NR-15 e o item 
18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 – NR-18, aprovadas por meio da Portaria nº 3.214, de 
08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, complementadas pelas normas constantes 
deste Edital. 

2. OBJETO 

A presente Licitação tem por objeto a contratação, pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, 
através da SMOBI, da contratação de serviços técnicos profissionais especializados para 
estudos e projetos executivos de arquitetura e complementares de engenharia para a Casa 
da Mulher Brasileira, a partir de estudos preliminares fornecidos pela Contratante (estudo 
preliminar de implantação e projetos da tipologia desenvolvidos pela empresa ML Engenharia 
& Projetos), conforme as especificações contidas no Anexo I – Projeto Básico e demais 
documentos que integram este Edital de Licitação. 

3. PREÇO DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS 

O valor teto dos serviços licitados, limitador das propostas das licitantes é de R$ 511.497,23 
(quinhentos e onze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e três centavos) 
base em abril/2021. Serão desclassificadas as propostas com preços totais acima desses 
valores. 

4. FONTE DE RECURSOS 

Os serviços licitados serão custeados com recursos orçamentários da Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC, proveniente dos Recursos 
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Ordinários do Tesouro e do contrato de repasse n.º 823941/2019, conforme rubricas n.º: 

1000.2500.14.422.127.2840.0006.449051.00.00 – SICOM 100; 

1000.2500.14.422.127.2840.0006.449051.00.30 – SICOM 142. 

5. PRAZO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO 

5.1 Os envelopes das empresas interessadas em participar desta Licitação deverão ser 
protocolizadas no Protocolo Geral da sede da SMOBI, localizado na Rua dos 
Guajajaras, 1107 – Bairro de Lourdes, até às ___h___min, do dia ___ de 
___________ de 2022, prazo preclusivo do direito de participação. 

5.1.1. Não serão aceitos pela Comissão quaisquer documentos ou envelopes 
que sejam protocolados após o dia e horário previsto para a abertura do 
certame. 

5.2 O procedimento de julgamento iniciar-se-á às ___h___min, do dia ___ de 
___________ de 2022, na Sala de Licitações, no endereço indicado no item 5.1. 

6. CONSULTAS DE CARÁTER TÉCNICO OU LEGAL E IMPUGNAÇÕES 

6.1 A licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal, na interpretação dos termos 
deste Edital, poderá consultar à respeito a Comissão de Licitação, através de carta 
protocolada, ou através do e-mail cpl.sudecap@pbh.gov.br, até o quinto dia útil 
anterior à data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 

6.2 Qualquer cidadão poderá impugnar este Edital de Licitação por irregularidade na 
aplicação da Lei n. 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis 
antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação. 

6.3 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante a 
Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a 
abertura dos envelopes de habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o 
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

6.4 As respostas referentes às dúvidas e às impugnações, quando estas últimas não 
forem acolhidas, serão disponibilizadas diretamente no site www.pbh.gov.br, no link 
correspondente a este edital e poderão ser acessados por todos os licitantes 
interessados. 

6.5 As respostas às impugnações serão publicadas no Diário Oficial do Município – 
DOM e nos mesmos veículos em foi publicado o aviso desta licitação. 

7. CREDENCIAMENTO 

7.1 A licitante, ou o seu representante, deverá, no local, data e horário indicados no item 5 
deste Edital, apresentar-se à Comissão Permanente de Licitação para efetuar seu 
credenciamento como participante desta Licitação, munido da sua carteira de 
identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dê poderes 
para manifestar-se durante os procedimentos relativos a este certame. 
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7.2 O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 
instrumento particular, com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente. Neste caso, deverá ser 
apresentada cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social ou documento 
equivalente da licitante, atualizado e registrado, na qual estejam expressos que o 
signatário da procuração ou da carta de credenciamento detém poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em nome da licitante. 

7.3 É vedada a representação de mais de uma licitante por uma mesma pessoa. 

7.4 Poderão estar presentes um ou mais representantes autorizados de cada licitante, 
porém, apenas um participará das sessões, como representante formal. Só serão 
aceitas manifestações de representantes das licitantes devidamente credenciados. 

7.5 Poderá manifestar no curso dos trabalhos de julgamento, em nome da licitante, tão 
somente seu dirigente, preposto ou procurador, credenciados através de documento 
entregue, no ato da abertura da Licitação, à Comissão Julgadora. 

8. CLÁUSULA DE ADESÃO 

O protocolo da proposta implica, independentemente de declaração expressa por parte da 
licitante, a aceitação integral e irretratável dos termos deste Edital, seus anexos e instruções, 
bem como a observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas, gerais ou 
especiais, aplicáveis. 

9. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

9.1 Serão admitidas a participar desta licitação empresas que satisfaçam os requisitos a 
seguir indicados: 

9.1.1. empresas que atendam às exigências deste Edital, vedada, expressamente, 
a formação de consórcios, por se tratar de serviços de baixa complexidade, 
de pouca variedade de atividades e para o melhor gerenciamento 
administrativo e financeiro dos contratos mantidos os impedimentos 
expressos no art. 9º, da Lei n. 8.666/1993; 

9.2 Não será permitida a participação na presente licitação de empresas que: 

9.2.1. estejam suspensas de participarem de licitação ou impedidas de contratar 
com o Município de Belo Horizonte; 

9.2.2. tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

9.2.3. estiverem sob falência, dissolução, liquidação, ou com pedido de recuperação 
judicial ou extrajudicial pendente de concessão ou homologação pelo juízo 
competente; 

9.2.4. incorrerem em qualquer dos impedimentos elencados no art. 9º, da Lei n. 
8.666/1993, ou no art. 42, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 
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9.2.5. em decorrência da prática de atos lesivos à Administração Pública previstos 
na Lei n. 12.846/2013, regulamentada por meio dos Decretos Municipais n. 
16.954/2018 e n. 16.408/2016, estiverem com suas atividades suspensas, ou 
parcialmente interditadas para a execução do contrato a ser celebrado. 

9.3 Como condição de verificação do eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.3.1. Sistema Único de Cadastro de Fornecedor – SUCAF; 

9.3.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, mantido 
pela Controladoria-Geral da União (http://www.portaldatransparencia.gov.br/ 
sancoes/ceis); 

9.3.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php). 

9.3.4. Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos 
Administrativos - CADICON, mantidas pelo Tribunal de Contas da União – 
TCU. 

9.3.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 

9.3.6. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 

9.3.6.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos 
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.3.6.2. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

9.3.7. Constatada a existência de sanção, o licitante será declarado inabilitado, por 
falta de condição de participação. 

10. APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

À empresa licitante cumpre apresentar envelopes numerados, opacos e fechados, 
endereçados à SMOBI, contendo, o de número 01, a documentação exigida para sua 
HABILITAÇÃO; e o de número 02, a PROPOSTA COMERCIAL, todos em uma única via e 
contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

À 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
AT. Comissão Permanente de Licitações 
Licitação: SMOBI 014/2022-TP – Envelope nº___: (preencher com o número do 

envelope e conteúdo – Habilitação ou Proposta Comercial) 
Licitante: (preencher com a razão social da Licitante) 
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CNPJ: (preencher com nº do CNPJ da Licitante) 
Endereço: (preencher com o endereço da Licitante) 
Telefone: (preencher com o telefone da Licitante) 
E-mail: (preencher com o e-mail da Licitante) 

10.1 DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 

10.1.1. Habilitação jurídica: 

10.1.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 
individual; 

10.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social atualizado, 
devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedade empresária ou cooperativa; 

10.1.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais 
administradores, tratando-se de sociedades empresárias; 

10.1.1.4. Ato Constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não 
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

10.1.1.5. Decreto de Autorização, tratando-se de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no país, e Ato de Registro ou 
Autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

10.1.1.6. Certidão de Registro Cadastral no Sistema Único de Cadastro 
de Fornecedores do Município de Belo Horizonte – SUCAF, 
em vigor, no GRUPO 01 – Estudos e projetos na área de 
engenharia; e nos seguintes SUBGRUPOS: 01.03 - Arquitetônica, 
01.04 - Cálculo Estrutural, 01.10 - Elétrica, 01.21 - Instalações 
Prediais Hidráulico-Sanitárias e Gás, 01.33 - Fiscalização e 
Supervisão de Projetos; ou protocolo de solicitação de cadastro no 
SUCAF, para as pessoas jurídicas não cadastradas que 
atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até 
o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas; 

10.1.1.6.1. A pessoa jurídica que não se encontrar previamente 
cadastrada no SUCAF deverá requerer seu Cadastro 
até o terceiro dia anterior à data fixada para a entrega 
das propostas, nos termos do art. 22, §2º da lei 
8.666/93 e art. 14, §3º do Decreto Municipal nº 
11.245/03; 

10.1.1.6.2. Em caso de apresentação de protocolo de solicitação 
de cadastro no SUCAF, a análise da habilitação será 
suspensa até deferimento ou indeferimento do registro 
cadastral no SUCAF. 
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10.1.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

10.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 

10.1.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, se houver, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividade e compatível com o objeto do certame; 

10.1.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, 
na forma da lei; 

10.1.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

10.1.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS); 

10.1.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de débitos 
trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de negativa. 

10.1.2.7. Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal por 
parte de Microempresas – ME ou Empresas de Pequeno Porte – 
EPP, nos termos da Lei Complementar 123/06 e da Lei Municipal 
10.936/16, a Comissão Permanente de Licitações julgará 
habilitadas a ME ou EPP, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por 
igual período, a critério da Administração Pública, para 
regularização da documentação fiscal, pagamento ou 
parcelamento do débito, a emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

10.1.2.7.1. A prorrogação do prazo para a regularização fiscal 
prevista no item 10.1.2.7 dependerá de requerimento 
pelo interessado, dentro do prazo inicial de 05 (cinco) 
dias úteis concedidos para a regularização da 
documentação fiscal. 

10.1.2.7.2. A não regularização da documentação fiscal por parte 
das ME ou EPP, no prazo previsto no item 10.1.2.7.1, 
implicará na decadência do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas na legislação aplicável, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato ou revogar a licitação. 
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10.1.3. Qualificação Técnica: 

10.1.3.1. Certidão de Registro na entidade profissional competente; 

10.1.3.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 
registrado(s) na entidade profissional competente, de que o(s) 
profissional(is) comprovadamente integrante(s) do quadro 
permanente da licitante, que efetivamente exercerá(ão) a função, 
executou(aram) diretamente, na qualidade de responsável(is) 
técnico(s), os seguintes serviços, observada ainda a tabela e a 
vedação de acúmulo de funções existentes no item 6.3 do 
Projeto Básico da Licitação: 

a. Coordenador(a) de projetos: profissional devidamente 
habilitado na área de arquitetura ou engenharia, que 
executou supervisão ou coordenação de projetos de 
edificações; 

b. Projetista Eletricista: profissional devidamente habilitado na 
área de engenharia elétrica que elaborou projeto de 
instalações elétricas para edificações; 

c. Projetista de Arquitetura: profissional devidamente 
habilitado na área de arquitetura que elaborou projeto de 
arquitetura para edificações; 

d. Projetista Estrutural: profissional devidamente habilitado na 
área de estrutural que elaborou projetos de estruturas de 
concreto para edificações; 

e. Projetista Hidrossanitário: profissional devidamente 
habilitado na área de instalações hidráulicas que elaborou 
projeto hidrossanitário para edificações. 

10.1.3.2.1. A comprovação de inclusão no Quadro Permanente, 
ao qual se refere o item 10.1.3.2, deverá ser realizada 
pela apresentação de cópia(s) do(s) Contrato(s) de 
Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS; ou cópia do Contrato 
Social da empresa em que consta o profissional 
integrante da sociedade; ou, ainda, através do(s) 
contrato(s) de prestação de serviços regido(s) pela 
legislação civil comum, devidamente registrado(s) 
no(s) cartório(s) competente(s) e/ou na(s) entidade(s) 
profissional(is) competente(s), ainda que a termo; 
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10.1.3.2.2. O(s) profissional(is) cujo(s) atestado(s) venha(m) 
atender à(s) exigência(s) do item 10.1.3.2 não 
poderá(ao) ser substituído(s) por outro(s) 
profissional(is), sem a prévia aprovação formal da 
Contratante. 

10.1.3.3. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Operacional fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando 
que a licitante executou, diretamente, serviços de elaboração de 
projetos executivos de edificações e comprovar a execução dos 
seguintes serviços relevantes: 

a. projeto de instalações elétricas para edificações; 

b. projeto de arquitetura para edificações; 

c. projetos de estruturas de concreto para edificações; 

d. projeto hidrossanitário para edificações. 

10.1.3.4. Não serão aceitos atestados a que se referem os itens 10.1.3.2 e 
10.1.3.3 que não atendam às formalidades expressas nos §§1º e 
3º, do art. 30, da Lei 8.666/1993. 

10.1.4. Qualificação econômico-financeira: 

10.1.4.1. Documento arquivado na Junta Comercial ou no Cartório 
competente demonstrativo de que a licitante possui patrimônio 
líquido mínimo de R$ 51.149.72 (cinquenta e um mil, cento e 
quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da 
contratação, nos termos do disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 31, da 
Lei 8.666/93. 

10.1.4.2. Balanço Patrimonial do último exercício social exigível, com 
indicação do número da página transcrito do Livro Diário e 
registrado na Junta Comercial, ou autenticado através do Sistema 
Público de Escrituração Digital – SPED, nos termos do Decreto 
8.683/2016, observando-se as exceções previstas nos normativos, 
demonstrativo da boa situação econômico-financeira da licitante, 
consubstanciada nos seguintes índices: 

10.1.4.2.1. Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 
1,00 (um inteiro), a ser obtido pela fórmula: 

ILC = 
AC

PC
,  
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onde: 

AC é o ativo circulante; e 

PC é o passivo circulante. 

10.1.4.2.2. Índice de Endividamento (IE): 

Este índice mostrará a relação entre Capital de 
Terceiros (Passivo Circulante e Não Circulante) e os 
bens e direitos da empresa (Ativo Total), a ser 
calculado pela fórmula: 

IE = 
Passivo Circulante + Passivo NÃO Circulante

Ativo Total
≤0,75 

10.1.4.2.3. O Balanço e demonstrações solicitados deverão 
conter dados que comprovem o registro na Junta 
Comercial e o Termo de Autenticação do Livro Digital, 
ou com a autenticação de órgão de registro 
equivalente, ou através do Sistema Público de 
Escritura Digital – SPED. 

Para as licitantes desobrigadas de registrar seus livros 
nas Juntas Comerciais ou em órgãos de registro 
equivalentes, deverá ser apresentada cópia 
reprográfica do balanço e demonstrações solicitados, 
na forma da lei. 

10.1.4.2.4. As empresas com menos de 1 (um) ano de existência 
deverão apresentar balanço de abertura devidamente 
registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
licitante, ou no órgão de registro equivalente, ou 
autenticado através do Sistema Público de Escritura 
Digital – SPED, nos termos do Decreto n. 8.683/2016, 
observando-se as exceções previstas nos normativos. 

10.1.4.3. Certidão Negativa de Falência e concordata emitida pelo 
distribuidor de feitos da Justiça Estadual da sede da licitante. 

10.1.5. Outras comprovações: 

10.1.5.1. Declaração de que a empresa não possui em seu quadro de 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins do disposto 
no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, conforme modelo do 
Anexo II deste Edital; 
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10.1.5.2. Declaração de “Elaboração Independente de Proposta”, em 
atendimento ao disposto no Decreto Municipal 14.297/11, 
conforme modelo do Anexo III deste Edital; 

10.1.5.3. Declaração de inexistência fatos impeditivos para a 
participação no presente processo licitatório, conforme modelo do 
Anexo IV deste Edital; 

10.1.5.4. Caso ocorra à participação de microempresa, empresa de 
pequeno porte, ou sociedade cooperativa equiparada, assim 
enquadradas nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar 
n. 123/2006, deverá a licitante apresentar declaração, conforme 
modelo do Anexo V deste Edital e nos termos do disposto nos §§ 
1º a 4º, do art. 8º, da Lei Municipal n. 10.936/16, de que cumpre 
os requisitos legais para a qualificação como microempresa, 
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa 
equiparada, estando apta a usufruir do tratamento favorecido 
estabelecido nos arts. 42 a 49, da Lei Complementar n. 
123/2006; 

10.1.6. Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, 
ou quando não declarada sua validade pelo emitente, expedido há, no 
máximo, 90 (noventa) dias da data de julgamento das propostas. 

10.1.7. Os documentos apresentados deverão atender à formalidade prevista no art. 
32, da Lei n. 8.666/1993. 

10.1.7.1. A solicitação de autenticação de documentos pela Administração 
Municipal poderá ser solicitada na Gerência de Cadastro de 
Fornecedores da SUDECAP, localizada em Belo Horizonte, MG, 
na Rua dos Guajajaras, 1107 – Bairro de Lourdes, de segunda a 
sexta-feira, no horário de 09h00mim às 11h30min e de 
14h00min às 17h00min, com antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas do prazo limite para o recebimento 
das propostas. 

10.2 O Certificado de Registro Cadastral do SUCAF, em vigor, emitido pela SUDECAP, 
acompanhado de declaração de não possuir superveniência de fato impeditivo 
de habilitação, supre os documentos relacionados nos itens 10.1.2.1 a 10.1.2.6 e 
10.1.3.1 deste Edital, desde que as respectivas certidões e documentos estejam 
atualizados no SUCAF até a data de abertura dos envelopes. 

10.3 PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 

10.3.1. A PROPOSTA COMERCIAL (Anexo VI) deverá ser apresentada digitada, 
sem emendas ou rasuras, em papel timbrado da proponente, incluindo todas 
as despesas diretas e indiretas necessárias à plena execução do objeto, 
indicando o valor da execução completa dos serviços segundo a cotação dos 
PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA aplicados pela proponente aos itens da(s) 
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“Planilha(s) de Orçamento” (Apêndice I do Anexo I), tendo os preços 
como base o mês da elaboração da “Planilha de Orçamento” (abril/2021), 
sendo inaceitável qualquer reivindicação futura de sua alteração, a qualquer 
título, exceto quando houver alteração Legislativa Tributária ou de Encargos 
Sociais que venham alterar a composição de custos, nos termos do §5º, do 
art. 65, da Lei n. 8.666/1993. 

10.3.2. A PROPOSTA COMERCIAL deverá, obrigatoriamente, vir acompanhada 
dos documentos a seguir exigidos na forma impressa e também em 
meio digital: 

10.3.2.1. Planilha(s) de Orçamento, assinada pelo responsável pelo 
orçamento da licitante, com a cotação de preços da licitante, 
guardando absoluta fidelidade com as Planilhas de Orçamento 
da SUDECAP, fornecidas pela SMOBI, no que se refere às 
atividades, unidades e quantidades. 

10.3.2.1.1. A licitante deverá apresentar Planilha(s) de 
Orçamento impressa(s) e em arquivo(s) digital(is), em 
formato Microsoft Excel, padrão SUDECAP, 
fornecido(s) pela SMOBI, conforme a(s) que integra(m) 
o Apêndice I do Anexo I deste Edital, com a coluna 
“Valor Cotado” devidamente preenchida(s) pelos 
PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA propostos pela 
licitante. 

10.3.2.1.2. Os PREÇOS UNITÁRIOS DE VENDA propostos pela 
licitante a serem inseridos na coluna “Valor Cotado” 
deverão ter duas casas decimais. Caso o preço 
unitário seja inserido na planilha através de fórmula, 
deverá ser utilizada a função ARRED(...) do Microsoft 
Excel, limitando em duas casas decimais, para 
eliminar as divergências de arredondamento. 

10.3.2.1.3. A(s) Planilha(s) de Orçamento fornecida(s) pela 
Autarquia no arquivo digital, item 10.3.2.1.1 deste 
edital, não poderá(ão) ser alterada(s), à exceção das 
células editáveis realçadas em amarelo (Razão Social, 
CNPJ, Responsável, Leis Sociais, Valor cotado) que 
devem ser preenchidas no mesmo arquivo digital 
fornecido. Esse arquivo possui trava de segurança nas 
células não editáveis e quando copiado perde a 
certificação do Sistema utilizado para análise das 
propostas. 

10.3.2.2. Das Composições de Preços Unitários dos itens constantes das 
Planilhas de Orçamento, indicando os quantitativos de consumo 
de cada insumo que forma o Custo Unitário, na forma impressa e 
em meio digital, em formato Microsoft Excel, editável. 
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10.3.2.3. Do detalhamento de cálculo das leis sociais, que reflita as 
formas de contratação de mão de obra a ser utilizada pela licitante 
na execução do contrato; 

10.3.2.3.1. A licitante deverá apresentar também, quando for o 
caso, o detalhamento dos encargos incidentes sobre a 
contratação de profissionais realizada através de 
contrato de prestação de serviços ou através de outros 
vínculos que não o empregatício, considerando os 
encargos incidentes sobre a forma de contratação 
adotada. 

10.3.2.3.2. Em caso de divergência entre o percentual de 
encargos sociais adotado na composição do preço 
unitário constante da proposta comercial e o 
efetivamente dispendido pela licitante, serão adotadas 
as orientações a seguir: 

a. adoção de percentual menor que o adequado: 
o percentual será mantido durante toda a 
execução contratual; 

b. Adoção de percentual maior que o adequado: o 
excesso será suprimido unilateralmente da 
planilha de preços unitários e haverá glosa dos 
valores, quando do pagamento, e/ou redução 
para fins de ressarcimento dos pagamentos 
indevidos. 

10.3.2.4. Memória de cálculo de mão de obra para consultoria, 
conforme modelo do Apêndice IV do Anexo I deste Edital; 

10.3.2.5. Detalhamento do cálculo dos coeficientes multiplicadores 
(fator K e TRDE), que deverão ser obrigatoriamente utilizados 
nas composições dos preços unitários ofertados pela 
licitante conforme modelo e fórmula de cálculo disponível no 
Apêndice III do Anexo I deste Edital; 

10.3.2.6. Cronograma Físico-Financeiro Básico, conforme modelo do 
Apêndice II do Anexo I deste Edital. 

10.3.2.6.1. A licitante poderá apresentar Cronograma Físico-
Financeiro com prazo inferior ao estabelecido, desde 
que devidamente justificado. A licitante não poderá, 
entretanto, pleitear, posteriormente, ou justificar 
aditamentos de prazo e/ou valor decorrentes desta 
eventual redução de prazo. 
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10.3.3. Havendo divergência entre os documentos impressos e aqueles 
apresentados em meio digital, prevalecerão os VALORES 
APRESENTADOS NOS DOCUMENTOS IMPRESSOS. 

10.3.4. A não apresentação dos documentos constantes do item 10.3.2 na forma 
impressa ou em desconformidade com o especificado será motivo de 
desclassificação. 

10.3.5. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

11. APRESENTAÇÃO E JULGAMENTO DAS HABILITAÇÕES E DAS PROPOSTAS 

11.1 Aberta a reunião, os representantes das licitantes serão convidados a rubricar, 
juntamente com os membros da Comissão de Licitação, os invólucros que encerram 
as PROPOSTAS COMERCIAIS das concorrentes, após o que processar-se-á a 
abertura dos envelopes que contêm os documentos de HABILITAÇÃO, para exame e 
eventual impugnação, por parte de quaisquer dos credenciados. 

11.2 Rubricada a documentação apresentada pelos prepostos das licitantes, a Comissão 
Julgadora: 

11.2.1. Suspenderá a Sessão de Julgamento, quando não for possível o exame 
imediato dos documentos e propostas oferecidas pelos licitantes; ou 

11.2.2. Após o exame da documentação apresentada e, formuladas eventuais 
impugnações, anunciará sua decisão, com respeito à habilitação das 
licitantes, e consultá-las-á sobre seu interesse pela interposição de recursos 
ou sua renúncia, para dar andamento ao processo licitatório. 

11.3 Havendo protesto por recurso, a reunião será suspensa, até que seja solucionado o 
incidente. Não havendo recurso, proceder-se-á a abertura dos envelopes que 
encerram as PROPOSTAS COMERCIAIS das Licitantes. 

11.4 Na análise das propostas, observar-se-á o seu valor global e os preços unitários 
oferecidos, atendidos os seguintes critérios: 

11.4.1. O valor de orçamento informado no item 3 deste Edital é preço-teto, limitador 
da proposta das licitantes, bem como não serão aceitas propostas que 
contenham preços unitários em valores superiores aos preços unitários 
constantes nas Planilhas de Orçamento da SUDECAP (Apêndice I do 
Anexo I deste Edital), fornecidas pela SMOBI. 

11.4.2. A Comissão Julgadora também não considerará propostas inexequíveis, 
assim entendidas aquelas definidas nos termos dos §§ 1º e 2º, do inciso II, do 
art. 48, da Lei 8.666/93, e que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são 
compatíveis com a execução do objeto do contrato. 
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11.4.2.1. Nessa situação, será facultado ao licitante o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes 
em sua proposta, conforme parâmetros do inciso II, art. 48, da Lei 
8.666/93, sob pena de desclassificação. 

11.4.3. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação 
para as microempresas, empresas de pequeno porte, ou sociedades 
cooperativas equiparadas, assim consideradas nos termos do art. 3º, da Lei 
Complementar n. 123/2006 e com observância aos critérios definidos na Lei 
Municipal n. 10.936/2016, e no Decreto Municipal n. 16.535/2016 e neste 
Edital. 

11.4.3.1. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as ofertas 
apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte, ou 
sociedades cooperativas equiparadas sejam iguais ou até 10% 
(dez por cento) superiores ao MENOR VALOR GLOBAL. 

11.4.3.2. O disposto no item 11.4.3 somente se aplicará quando a melhor 
oferta válida não tiver sido apresentada por microempresa ou 
empresa de pequeno porte. 

11.4.3.3. Havendo empate entre microempresas, empresas de pequeno 
porte, ou sociedades cooperativas equiparadas, nos termos do 
disposto no item 11.4.3.1, a preferência de que trata o item será 
concedida da seguinte forma: 

11.4.3.3.1. A microempresa, empresa de pequeno porte, ou 
sociedade cooperativa equiparada mais bem colocada 
poderá apresentar, em até 2 (dois) dias úteis 
contados da convocação pela Comissão 
Julgadora, Proposta de Preço inferior ao menor 
preço ofertado no certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

11.4.3.3.2. Não havendo manifestação de microempresa, 
empresa de pequeno porte, ou sociedade cooperativa 
equiparada na forma do item 11.4.3.3.1, serão 
convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do item 11.4.3.1, por ordem 
de classificação, para o exercício do mesmo direito; 

11.4.3.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados por 
microempresa, empresa de pequeno porte, ou 
sociedade cooperativa equiparada que se encontrem 
no intervalo estabelecido no item 11.4.3.1, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 
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11.4.3.3.4. Após executados os procedimentos de preferência 
descritos nos itens 11.4.3.3.1 a 11.4.3.3.3, caso 
ocorra a inabilitação ou a desclassificação do licitante 
mais bem colocado, será verificada a ocorrência de 
nova situação de empate ficto entre os licitantes 
remanescentes, assegurada a preferência de 
contratação para as microempresas, empresas de 
pequeno porte, ou sociedades cooperativas 
equiparadas, nos termos do item 11.4.3. 

11.4.3.4. Na hipótese de não classificação de microempresa, empresa de 
pequeno porte, ou sociedade cooperativa equiparada, nos termos 
previstos no item 11.4.3.1, o objeto licitado será adjudicado em 
favor da proposta mais bem classificada no certame. 

11.4.3.5. Permanecendo a situação de empate serão observados os 
critérios de desempate estabelecidos no § 2º, do art. 3º, 
combinado com o disposto no § 2º, do art. 45, da Lei 8.666/93. 

11.5 Compete à Comissão Julgadora consignar, em ata, a síntese de fatos ocorridos e 
pronunciados, submetendo todo o procedimento à homologação do Secretário 
Municipal de Obras e Infraestrutura. 

12. REVOGAÇÃO, ANULAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

A SMOBI se reserva o direito de, por despacho fundamentado de seu Secretário: 

12.1 Revogar a Licitação, em razão de interesse público decorrente de fato superveniente; 

12.2 Anular, total ou parcialmente, o procedimento, em razão de ilegalidade ocorrida em 
seu curso; 

12.3 Homologar a Licitação, sem prejuízo da redução superveniente das atividades a serem 
Contratadas. 

13. RECURSOS 

13.1 Divulgada a decisão da Comissão Permanente de Licitações, em face dos atos de 
julgamento de habilitação e das propostas comerciais, se dela discordar, a Licitante 
terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data 
da publicação da decisão no Diário Oficial do Município ou da lavratura da ata, nos 
casos em que o julgamento ocorrer em sessão pública presencial. 

13.2 O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará a 
correr a partir da data de publicação de aviso de interposição de recurso no Diário 
Oficial do Município. 

13.3 É assegurada às Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 
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13.4 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade que 
praticou o ato recorrido, que apreciará sua admissibilidade, cabendo a esta 
reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, devidamente informado. 

13.5 Caso a Comissão Permanente de Licitações decida pelo indeferimento do recurso, 
a questão será apreciada pela Autoridade Competente para homologar o resultado 
final, que poderá ratificar ou não a decisão da Comissão Permanente de Licitações 
antes da adjudicação. 

13.6 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

13.7 O recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos 
não será conhecido. 

14. PRAZOS 

14.1 A proposta terá validade de 100 (cem) dias, a contar da data limite para sua entrega. 

14.2 O prazo de vigência do contrato a ser celebrado será de 390 (trezentos e noventa) 
dias contados a partir da data de sua assinatura. 

14.3 O prazo para a prestação completa dos serviços ora licitados é de 240 (duzentos e 
quarenta) dias contados a partir da data de emissão da 1ª Ordem de Serviço. 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1 Sem prejuízo das regras previstas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/1993 e no Decreto 
Municipal n.º 15.113/2013, aplicam-se as seguintes sanções aos licitantes que 
injustificadamente descumprirem os preceitos da legislação ou do edital: 

15.1.1. advertência, nos termos do art. 87, I, da Lei n.º 8.666/1993 e art. 6º do 
Decreto Municipal 15.113/13; 

15.1.2. multas, nos termos do art. 87, II, da Lei n.º 8.666/1993 e art. 7º do Decreto 
Municipal 15.113/13, observados os seguintes percentuais: 

15.1.2.1. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da 
adjudicação da licitação ou do valor da contratação direta em caso 
de recusa do infrator em assinar o contrato ou recusar-se a aceitar 
ou retirar o instrumento equivalente; 

15.1.2.2. multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a 
licitação ou para a contratação direta, na hipótese de o infrator 
retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito 
normativo ou as obrigações assumidas, tais como: 

a. deixar de entregar documentação exigida para o certame 
licitatório; 

b. desistir da proposta, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Administração; 
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c. tumultuar a sessão pública da licitação; 

d. propor recursos manifestamente protelatórios em sede de 
contratação direta ou de licitação; 

e. deixar de providenciar o cadastramento da empresa 
vencedora da licitação ou da contratação direta junto ao 
Sucaf, dentro do prazo concedido pela Administração 
Pública, salvo por motivo justo decorrente de fato 
superveniente e aceito pela Administração; 

f. deixar de regularizar os documentos fiscais no prazo 
concedido, na hipótese de o infrator enquadrar-se como 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos 
da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006; 

15.2 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste Contrato, bem como das demais cominações legais, dentre outras 
hipóteses, quando: 

15.2.1. por período entre 6 (seis) meses e 01 (um) ano, caso o infrator:  

15.2.1.1. tumultue a sessão pública de licitação; 

15.2.1.2. deixe de regularizar os documentos fiscais no prazo concedido, na 
hipótese de enquadrar-se como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar Federal nº 
123/06; 

15.2.1.3.  induza em erro a Administração; 

15.2.2. por período entre 12 (doze) e 18 (dezoito) meses, caso o infrator: 

15.2.2.1. pratique atos irregulares ou ilegalidades para obtenção de 
cadastramento junto ao Sucaf; 

15.2.3. por período de 24 (vinte e quatro) meses, caso o infrator: 

15.2.3.1. apresente documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados 
nas licitações ou contratações diretas, no momento da 
contratação ou durante a execução do contrato, incluindo aqueles 
necessários ao registro junto ao Sucaf; 

15.2.3.2. ofereça vantagens a agentes públicos com o fim de obter 
benefícios indevidos.  

15.3 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
que será aplicada, entre outros casos, quando houver demonstração de inidoneidade 
para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, incluindo os 
atos que visam frustrar os objetivos da licitação ou contratação, tais como conluio, 
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fraude, adulteração de documentos ou emissão de declaração falsa. 

15.4 A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena 
mais gravosa 

16. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS, GARANTIA À EXECUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

Homologada a Licitação, a Licitante à qual couber a adjudicação dos serviços licitados será 
convocada para, no prazo de até 30 dias, se outro prazo não for estabelecido pela 
Administração no momento da convocação: 

16.1 Apresentar declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço na 
contratação não incorrem nas proibições de que trata o art. 49-B, da Lei 
Orgânica do Município de Belo Horizonte, conforme modelo do Anexo VII deste 
Edital; 

16.2 Apresentar declaração de que a empresa se compromete a utilizar somente 
produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa, que 
tenham procedência legal, atendendo ao disposto no §4º, do art. 17, da Lei 
Municipal n.º 10.175/2011, conforme modelo do Anexo VIII deste Edital; 

16.3 Prestar garantia à execução do contrato. 

16.3.1. O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do 
valor inicial do Contrato e deverá ter vigência de 180 (cento e oitenta) dias 
superior ao prazo previsto no Termo Contratual, conforme § 2º, do art. 63, do 
Decreto Municipal n. 10.710/2001, e deverá ainda ser prorrogada sua 
vigência na hipótese de ocorrer prorrogação do prazo contratual e/ou sua 
complementação em caso de acréscimo de valor. 

16.3.1.1. Do licitante cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta 
por cento) do valor orçado pela administração ou inferior a 80% da 
média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinquenta por cento) do valor orçado pela administração, será 
exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia 
adicional, nos moldes do art. 48, §2º da lei 8.666/93. 

16.3.2. A garantia à execução poderá ser prestada em espécie, Carta de Fiança 
Bancária ou Seguro Garantia em nome do MUNICÍPIO DE BELO 
HORIZONTE. 

16.3.2.1. Se a licitante vencedora preferir recorrer ao Seguro Garantia ou à 
Fiança Bancária, além dos requisitos dos §§ 1º e 2º, do art. 63, do 
Decreto Municipal n. 10.710/2001, deverá observar também o 
disposto no Anexo IX deste Edital. 

16.3.2.2. A garantia prestada responderá por eventuais multas aplicadas à 
Contratada, podendo ser retida para satisfação de perdas e danos 
resultantes de inadimplemento ou de ação ou omissão, dolosa ou 
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culposa, da Contratada. 

16.3.2.3. Não ocorrendo o disposto no item anterior, a garantia será 
liberada ou restituída à Contratada, após a execução do Contrato. 

16.4 Firmar o Contrato respectivo, conforme minuta contida no Anexo X deste Edital. 

16.5 Em caso de atraso ou descumprimento dos prazos assinalados para cumprimento dos 
itens 16.1 a 16.4, perderá a licitante vencedora do certame o direito à assinatura do 
Contrato, sendo convocada a segunda colocada para substituí-la, sem prejuízo de 
incorrer nas penalidades previstas no art. 81, da Lei 8.666/93, combinado com o 
disposto no inciso II, do art. 7º, do Decreto Municipal 15.113/13. 

16.6 A recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o Contrato poderá implicar na 
suspensão do seu direito de participar de licitações do Município, pelo prazo de 1 (um) 
ano. 

16.6.1. Se a recusa em prestar garantia à execução ou em assinar o Contrato for 
motivada por fato impeditivo relevante, devidamente comprovado e 
superveniente à apresentação da proposta, a autoridade competente para a 
contratação poderá, por ato devidamente fundamentado, presentes o 
interesse público e a conveniência administrativa, deixar de aplicar os efeitos 
previstos no item 16.6, bem como aplicar prazo diferenciado. 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 

17.1 Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da 
Licitação e durante a(s) Sessão(ões) Pública(s) observarão, obrigatoriamente, o 
horário de Brasília/DF e, desta forma, serão registradas na documentação relativa ao 
certame. 

17.2 As atas serão lavradas após o encerramento da(s) sessão(ões) pela Comissão 
Permanente de Licitações. 

17.3 A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
Anexos, pois a simples apresentação da Proposta submete a licitante à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o 
conhecimento do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento 
de qualquer pormenor. 

17.4 No caso de eventual divergência entre este Edital de Licitação e seus Anexos, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 

17.5 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a 
adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções 
cabíveis. 
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17.6 A contratada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome 
completo e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, 
que serão publicados em portal de transparência com acesso livre, para fins de 
cumprimento da Lei de Acesso à Informação. 

17.7 Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 
vinculado a esta licitação, fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, com 
exclusão de qualquer outro. 

 
Belo Horizonte, ___ de ___________ de 2022. 
 
 

Josué Costa Valadão 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

 
 

Patrícia de Figueiredo e Paula 
Assessora Jurídica da SMOBI 

  

173



 

Secretaria Municipal de Obras  
e Infraestrutura  

 

24/43 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI 
 Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP 
Edital SMOBI 014/2022-TP Diretoria Jurídica 
Processo 01-011.772/22-91 Gerência de Elaboração de Editais 
Plano de Obras: 2730:NE5-S-SAC-20 Rua dos Guajajaras, 1107 - 14º andar - Lourdes – CEP 30180-.105 - Belo Horizonte/MG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

Projeto Básico da Licitação 
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ANEXO II 
 
 

Modelo de declaração de que a Licitante cumpre o disposto 
no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição da República 

 
 
(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº (nº registro), 
sediada em (endereço completo), para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei n.º 
8.666/1993 e no item 10.1.5.1 do Edital de Licitação SMOBI 014/2022-TP, declara, sob as 
penas da Lei, em especial o art. 299, do Código Penal Brasileiro, que a empresa cumpre o 
disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição da República e não possui em seu 
quadro de empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 
 

________(Local)________, ____ de __________de 2022 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
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ANEXO III 
 
 

Modelo de declaração de elaboração independente de proposta 
 
 
(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº (nº registro), 
sediada em (endereço completo), para fins do disposto no item 0 do Edital de Licitação 
SMOBI 014/2022-TP, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299, do Código Penal 
Brasileiro, que: 

a) A proposta apresentada para participar da Licitação SMOBI 014/2022-TP elaborada de 
maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em 
parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro 
participante, potencial, ou de fato, da Licitação SMOBI 014/2022-TP, por qualquer meio 
ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Licitação SMOBI 
014/2022-TP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da Licitação, em epigrafe, por qualquer meio ou por qualquer 
pessoa; 

c) Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da Licitação SMOBI 014/2022-TP, quanto a 
participar ou não da referida Licitação; 

d) O conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação, em referência, não 
será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação SMOBI 014/2022-TP, 
antes da adjudicação do objeto da mencionada Licitação; 

e) O conteúdo da proposta apresentada para participar da Licitação SMOBI 014/2022-
TP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer integrante da SMOBI, antes da abertura oficial das propostas; 

f) Está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
 

________(Local)________, ____ de __________de 2022. 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
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ANEXO IV 
 
 

Modelo de declaração de inexistência fatos impeditivos 
para a participação no presente processo licitatório 

 
 
(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº (nº registro), 
sediada em (endereço completo), para fins do disposto no item 10.1.5.3 do Edital de Licitação 
SMOBI 014/2022-TP, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299, do Código Penal 
Brasileiro, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua participação no 
presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

 
 

________(Local)________, ____ de __________de 2022 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
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ANEXO V 
 
 

Modelo de declaração de beneficiário da  
Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006 

 
 
(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº (nº registro), 
sediada em (endereço completo), para fins do disposto no item 10.1.5.4 do Edital de Licitação 
SMOBI 014/2022-TP, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 299, do Código Penal 
Brasileiro, que a Licitante acima identificada: 

a) É beneficiária da Lei Complementar n.º 123/2006, na condição de (EPP – 
Empresa de Pequeno Porte/ME – Micro empresa ou SCE – Sociedade 
Cooperativa Equiparada), considerando os valores da receita bruta e o 
atendimento aos requisitos previstos na Lei supracitada; e  

b) Não se encontra enquadrada em nenhuma das hipóteses, que veda a concessão 
do tratamento jurídico diferenciado, previstas na Lei Complementar n.º 123/2006; 

Estando ciente da obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos 
supervenientes que alterem a situação da Empresa. 

 
 

________(Local)________, ____ de __________de 2022 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
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ANEXO VI 
 
 

Modelo de Proposta Comercial 
 
 
À 
Comissão Julgadora de Licitações  
da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 
 
 
REF.: Licitação SMOBI 014/2022-TP 
 
 
Para efeito de julgamento e, de acordo com a cotação de preços unitários aplicados às 
quantidades estimadas na Planilha de Orçamento anexa, propomos a prestação completa dos 
serviços licitados pelo valor global de R$__________ (valor por extenso). 

 
 

________(Local)________, ____ de __________de 2022 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 

 
 
CNPJ: 
 
Endereço: 
 
Telefone: 
 
Endereço eletrônico: 
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ANEXO VII 
 
 

Modelo de declaração em cumprimento 
ao artigo 49-B, da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte 

 
 
(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº (nº registro), 
sediada em (endereço completo), para fins do disposto no art. 49-B, da Lei Orgânica do 
Município de Belo Horizonte e no item 16.1 do Edital de Licitação SMOBI 014/2022-TP, declara, 
sob as penas da Lei, em especial o art. 299, do Código Penal Brasileiro, que não prestarão 
serviços a órgãos e entidades do Município, no âmbito do Contrato DJ ______/2022, 
trabalhadores declarados inelegíveis em resultado de decisão transitada em julgado ou 
proferida por órgão colegiado relativa à, pelo menos, uma das seguintes situações: 

a) Representação contra sua pessoa julgada procedente pela Justiça Eleitoral em 
processo de abuso do poder econômico ou político; 

b) Condenação por crimes contra a economia popular, a fé pública, a 
administração pública ou o patrimônio público; 

Estando ciente da obrigação de comunicar ao Município de Belo Horizonte quaisquer fatos 
supervenientes que alterem a situação dos referidos trabalhadores. 

 
 

________(Local)________, ____ de __________de 2022 
 
 

 
(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
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ANEXO VIII 
 
 

Modelo de declaração em cumprimento ao §4º,  
do art. 17, da Lei Municipal n.º 10.175, de 6 de maio de 2011 

 
 
(Identificação completa do representante da Licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da Licitante), inscrita no CNPJ sob o nº (nº registro), 
sediada em (endereço completo), para fins do disposto no §4º, do art. 17, da Lei Municipal n.º 
10.175/2011 e no item 16.2 do Edital de Licitação SMOBI 014/2022-TP, declara, sob as penas 
da Lei, em especial o art. 299, do Código Penal Brasileiro, que se compromete a especificar / 
utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem exótica, ou de origem nativa que 
tenha procedência legal. 

 
 

________(Local)________, ____ de __________de 2022 
 
 
 

(Assinatura do Representante Legal) 
(IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA) 
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ANEXO IX 
 
 

Modelo de garantia ou fiança bancária 
 
 
O Seguro Garantia ou Fiança Bancária, previstos nos incisos I e II, do art. 56, da Lei n.º 
8.666/1993, deverá conter, no mínimo, os seguintes requisitos: 

a) comprometer-se a pagar à Contratante, mediante notificação por escrito, o valor 
de multa imposta à Contratada, decorrente da aplicação de qualquer penalidade 
inserida no Edital de Licitação SMOBI 014/2022-TP, no Contrato dele decorrente, ou 
na legislação pertinente, até o limite da importância prevista no Termo de Garantia; 

b) o prazo para o pagamento da importância resultante da aplicação de multa 
prevista na alínea a) será de no máximo 30 dias, a contar do recebimento da 
notificação pelo Garante; 

c) a Contratada compromete-se a renovar a presente garantia ou fiança bancária, se for o 
caso, que permanecerá em vigor até 180 (cento e oitenta) dias após a data do 
recebimento provisório dos serviços, inclusive. 
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ANEXO X 
 
 

Minuta do Contrato 
 
 

CONTRATO DJ ______/2022, que entre si fazem, o 
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, pela Secretaria 
Municipal de Obras e Infraestrutura, aqui denominada 
SMOBI e ___________________________________________ 
para a execução dos serviços técnicos profissionais 
especializados para estudos e projetos executivos de 
arquitetura e complementares de engenharia para a Casa da 
Mulher Brasileira, sob as cláusulas e condições seguintes: 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES 
São partes neste Contrato, através de seus representantes, como CONTRATANTE, o MUNICÍPIO 
DE BELO HORIZONTE CNPJ nº 18.715.383/0001-40/17.444.886/0001-65, representado pelo 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Costa Valadão e, como CONTRATADA 
______________________________, CNPJ ___.____.____/_____-___, com sede em 
__________________________________________, neste ato representada por seu 
representante legal. 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO 
Este Contrato tem por objeto a execução, pela Contratada, sob regime de empreitada, a preços 
unitários, por medição, dos serviços técnicos profissionais especializados para estudos e projetos 
executivos de arquitetura e complementares de engenharia para a Casa da Mulher Brasileira, a 
partir de estudos preliminares fornecidos pela Contratante (estudo preliminar de implantação e 
projetos da tipologia desenvolvidos pela empresa ML Engenharia & Projetos), em decorrência do 
julgamento da Licitação SMOBI 014/2022-TP, segundo a proposta e demais peças integrantes do 
Edital respectivo, as quais, conhecidas e aceitas pelas partes, incorporam-se a este instrumento, 
independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO 
O valor deste Contrato, a preços de abril/2021, é de R$_______________ (valor por extenso), 
correspondente ao produto dos preços unitários propostos pela Contratada aplicados às 
quantidades estimadas na planilha de orçamento. 

CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA E DOTAÇÃO 
4.1. A Contratada presta garantia à execução deste Contrato no valor de R$ ___________ 

(___________________________________), conforme Guia de Recolhimento de 
Garantia n° _________________________, emitida pelo Município de Belo Horizonte. 

4.2. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta de recursos 
orçamentários da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Cidadania - SMASAC, provenientes do proveniente dos Recursos Ordinários do Tesouro 
e do contrato de repasse n.º 823941/2019, conforme rubrica nº: 

1000.2500.14.422.127.2840.0006.449051.00.00 – SICOM 100; 
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1000.2500.14.422.127.2840.0006.449051.00.30 – SICOM 142. 

CLÁUSULA QUINTA – PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E PARA PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS 
5.1. O prazo máximo de vigência deste Contrato é de 390 (trezentos e noventa) dias corridos 

contados da assinatura do contrato. 

5.2. O prazo para a prestação completa dos serviços ora contratados é de 240 (duzentos e 
quarenta) dias corridos contados da emissão da primeira Ordem de Serviço – O.S. 

CLÁUSULA SEXTA – MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados entregues e aceitos, 
considerando seus preços unitários da planilha contratual e o Cronograma Físico-Financeiro 
detalhado entregue pela contratada, observadas as demais prescrições do item 13 do Projeto 
Básico – Anexo I do Edital de Licitação SMOBI 014/2022-TP. 

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
São obrigações da Contratada, sem prejuízo de outras implícitas nos Anexos do Edital de 
Licitação SMOBI 014/2022-TP: 

7.1. manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, 
nos termos do inciso XIII, do art. 55, da Lei 8.666/93; 

7.2. visitar as áreas objeto do empreendimento, por meio de seu coordenador e equipe técnica 
documentando fotograficamente as condições locais, avaliando toda complexidade que 
envolve a execução do contrato; 

7.3. registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa à execução dos serviços 
contratados no prazo estabelecido no § 1º, do art. 28, da Resolução n.º 1.025/2009 do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e/ou proceder ao Registro de 
Responsabilidade Técnica – RRT no prazo dos incisos I, II e III, do art. 2º, da Resolução nº 
91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e/ou registrar o 
Termo de Responsabilidade Técnica – TRT na forma e prazos da Resolução n.º 55/2019 
do Conselho Federal dos Técnicos Industriais - CFT; 

7.4. promover o competente registro do(s) serviços junto ao Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia – CREA, ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, ou ao Conselho 
Regional dos Técnicos Industriais – CRT, conforme o caso, com a averbação, à margem 
do registro, da cessão dos direitos do autor ao Contratante, na forma prevista nos arts. 19 
e 50 da Lei n.º 9.610/1998, c/c art. 17 da Lei n.º 5.988/1973, c/c art. 17 da Lei n.º 
5.194/1966, c/c art. 13 da Lei n.º 12.378/2010, c/c Resolução 1.029/2010 do CONFEA, c/c 
Resolução 67/2013 do CAU/BR; 

7.5. cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas; 

7.6. cumprir todas as obrigações estipuladas no Projeto Básico da Licitação – Anexo I do Edital 
de Licitação; 

7.7. obter, sem qualquer ônus para a Contratante; 
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7.8. manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a 
ser aprovada pela Contratante, na hipótese de não exigência de indicação, sempre 
liderada por Coordenador qualificado, com capacidade e poderes bastantes para 
representá-la perante a Fiscalização da Contratante e resolver problemas referentes aos 
serviços em execução; 

7.9. fornecer todos os equipamentos necessários à execução do escopo ora licitado; 

7.10. assegurar e responsabilizar-se, durante a execução dos serviços, pela proteção e 
conservação desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou 
necessários à execução, até o recebimento provisório pela Administração; 

7.11. corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total 
ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, 
independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis; 

7.12. permitir e facilitar, à fiscalização, a inspeção dos serviços, em qualquer dia e horário, 
devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados; 

7.13. obedecer integralmente às Normas de Segurança do Trabalho; 

7.14. participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa 
atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o 
cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação; 

7.15. executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente 
às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como as 
instruções, especificações e detalhes fornecidos ou editados pela SMOBI e/ou pela 
SUDECAP; 

7.16. respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre 
execução de serviços em locais públicos; 

7.17. manter em bom estado, todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços 
contratados, objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações 
técnicas; 

7.18. promover a Aceitação Provisória dos serviços, pela fiscalização, até a emissão de “no 

máximo” duas Fichas de Verificação, nos termos do item 11.2.3 do Projeto Básico da 

Licitação – Anexo I do Edital de Licitação; 

7.19. promover a Aceitação Definitiva dos serviços até a emissão de “no máximo” duas Fichas 

de Verificação, nos termos do item 11.2.4 do Projeto Básico da Licitação – Anexo I do 
Edital de Licitação; 

7.20. não repassar informações sobre o trabalho objeto do Contrato, nem dar conhecimento, 
transmitir ou ceder a terceiros qualquer dado ou documento recebido para a execução dos 
serviços ou produzido a partir da realização das ações, salvo com prévia autorização da 
Contratante; 

7.21. devolver à Contratante toda a documentação técnica recebida para execução dos 
trabalhos; 
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7.22. juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteração de planilha, além da 
justificativa, do cronograma físico-financeiro e da planilha, a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT ou o 
Termo de Responsabilidade Técnica – TRT da planilha orçamentária, do cronograma 
físico-financeiro e de outras peças técnicas relativas às alterações solicitadas; 

7.23. assinar a qualquer tempo, sem qualquer ônus adicional para a Contratante, os documentos 
necessários, ou que vierem a ser necessários para a regularização dos serviços 
efetivamente executados perante os órgãos competentes (INSS, cartórios de registro de 
imóveis, regulação urbana, meio ambiente, conselhos profissionais, concessionárias, 
permissionárias e autorizatárias de serviços públicos, órgãos do patrimônio histórico e 
artístico de qualquer esfera de governo, etc.), mesmo após a resolução, ou rescisão do 
Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
São obrigações da Contratante: 

8.1. acompanhar e fiscalizar, através da SUDECAP, os serviços realizados pela contratada e 
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Licitação, durante toda a 
execução do contrato, em cumprimento ao disposto no inciso XIII, do art. 55 da Lei 
8.666/1993; 

8.2. prestar todas as informações necessárias, com clareza à Contratada para execução dos 
serviços contratados; 

8.3. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato; 

8.4. notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou 
irregularidades encontradas na prestação dos serviços. 

CLÁUSULA NONA – PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS PESSOAIS 
E/OU BASE DE DADOS 
A Contratada obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 
dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou 
da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 
regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento 
contratual. 

9.1. A Contratada obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 
visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 
acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 
comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.  

9.2. A Contratada deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 
prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou 
conhecimento da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, 
confidencialidade e sigilo. 

9.3. A Contratada não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a 
que tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento 
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contratual.  

9.4. A Contratada não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 
escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 
cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

9.4.1. A Contratada obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de 
dados estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a 
terceiros durante o cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

9.5. A Contratada fica obrigada a devolver todos os documentos, registros e cópias que 
contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso 
durante a execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 
(trinta) dias corridos, contados da data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de 
extinção do contrato/convênio/parceria, restando autorizada a conservação apenas nas 
hipóteses legalmente previstas.  . 

9.5.1. À Contratada não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 
pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 
cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

9.5.1.1. A Contratada deverá eliminar os dados pessoais a que tiver 
conhecimento ou posse em razão do cumprimento do objeto deste 
instrumento contratual tão logo não haja necessidade de realizar seu 
tratamento. 

9.6. A Contratada deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda 
parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

9.6.1. A notificação não eximirá a Contratada das obrigações e/ou sanções que 
possam incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de 
dados.  

9.6.2. A Contratada que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações 
e regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito 
no presente instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade 
e ao ressarcimento por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo 
sanções aplicadas pela autoridade competente. 

9.7. A Contratada fica obrigada a manter preposto para comunicação com Contratante para os 
assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores. 

9.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente 
cláusula, permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a Contratada e a 
Contratante, bem como, entre a Contratada e os seus colaboradores, subcontratados, 
consultores e/ou prestadores de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 
13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo decisão judicial 
contrária. 

9.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará a 
Contratada a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 
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sanção, sem prejuízo de outras. 

CLÁUSULA DÉCIMA – PROPRIEDADE 
10.1. Em observância ao disposto no art. 111 da Lei 8.666/1993 e a Lei 9.610/1998, a 

Contratada cederá total e definitivamente, no Brasil e no exterior, a parte patrimonial dos 
direitos autorais, podendo a Contratante utilizar no todo ou em parte, as informações neles 
constantes, sem qualquer ônus adicional para a Contratante. 

10.2. Os autores dos projetos e serviços elaborados para execução do objeto contratado, 
autorizam expressamente os ajustes e adequações necessárias para sua construção, 
sendo que os profissionais que fizerem as adequações obrigam-se a recolher as devidas 
Anotações e/ou Registro de Responsabilidade Técnica, respondendo integralmente pelas 
modificações realizadas. 

10.3. Toda a documentação técnica elaborada pela Contratada será de propriedade do 
Município de Belo Horizonte, que dela se utilizará como melhor lhe convier. 

10.4. Toda a documentação técnica fornecida à Contratada para execução dos trabalhos deverá 
ser devolvida à Contratante. 

10.5. À Contratada é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado 
ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia 
autorização da Contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
Este Contrato não poderá ser alterado, quantitativa ou qualitativamente, conforme Decreto 
Municipal n.º 13.757/2009, sob pena de incorrer em ilegalidade, exceto nas condições previstas 
no §3º, do art. 1º, quando serão obedecidos os limites legais previstos no §1º, do art. 65, da Lei 
n.º 8.666/1993, e observados, para a formalização do aditamento, os procedimentos 
estabelecidos no Decreto Municipal n.º 16.361/2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – REAJUSTAMENTO DE PREÇOS 
Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 meses, contados da data de referência da 
Planilha de Orçamento (APÊNDICE I do ANEXO I do Edital de Licitação SMOBI 014/2022-
TP), de acordo com o disposto no §1º, do art. 2º, combinado com o §1º, do art. 3º, ambos da Lei 
n.º 10.192/2001, devendo os reajustes seguintes obedecer à mesma periodicidade anual, tendo 
como referência sempre o mesmo mês-base mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

R = P0 x 
Ii-I0

I0
 , 

onde: 

R é o valor do reajustamento; 

P0 é o preço inicial dos serviços a serem reajustados; 

Ii é o índice de preço referente ao mês do reajuste; e 

I0 é o índice de preço referente ao mês de elaboração da Planilha de Orçamento (abril/2021). 

O índice de preço a ser adotado será o da Coluna 39 – Consultoria, publicado pela Revista 
"Conjuntura Econômica" da Fundação Getúlio Vargas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ADITAMENTO DE PREÇOS E SERVIÇOS 
A Contratada se obriga a aceitar, se necessário, a inclusão, mediante Termo Aditivo a este 
Contrato, das atividades eventualmente não previstas na Planilha de Orçamento, tendo por base 
os preços unitários da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela de referência de preços 
reconhecida oficialmente, vigente na data de elaboração do orçamento da Licitação SMOBI 
014/2022-TP, modificados pelo fator "K", obtido pela relação entre o preço global ofertado pela 
Licitante e o orçamento de custo direto da SUDECAP. Da mesma forma, as atividades não 
previstas na Planilha de Orçamento, nem constante da Tabela da SUDECAP, ou de outra tabela 
de referência de preços reconhecida oficialmente, terão seus preços compostos por uma dessas, 
com base nos elementos que compõem a referida tabela, modificados pelo fator “K”, fixado nesta 

contratação em ______, observando-se, para a formalização do aditamento, os procedimentos 
estabelecidos no Decreto Municipal n.º 16.361/16. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
Os serviços objeto deste contrato serão recebidos definitivamente conforme estabelece o item 14 
do Projeto Básico – Anexo I do Edital de Licitação SMOBI 014/2022-TP. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO 
A Contratada não poderá: 

15.1. ceder o Contrato, total ou parcialmente, a terceiros; 

15.2. subcontratar, total ou parcialmente, o objeto desta Licitação, salvo expressa aprovação da 
fiscalização e autorização da Contratante, conforme o item 9 do Projeto Básico – Anexo I 
do Edital de Licitação SMOBI 014/2022-TP.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – SANÇÕES E MULTAS 
A Contratada que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas contratuais ou der 
causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou sua inexecução total ou 
parcial ficará sujeita às seguintes sanções: 

16.1. advertência, nos termos do art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993; 

16.2. multas, nos termos do art. 87, II, da Lei nº 8.666/1993, observados os seguintes 
percentuais: 

16.2.1. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso 
na entrega de material ou execução de serviços, até o limite de 9,9%, 
correspondente a até 30 (trinta) dias de atraso, calculado sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela 
correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

16.2.2. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da 
licitação em caso de recusa do licitante em assinar o contrato, ou recusar-se a 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente. 

16.2.3. multa de 3% (três por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, quando 
houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações 
assumidas, tais como: 

16.2.3.1. deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do 
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contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento nos termos 
do inciso XIII, do art. 55 da Lei 8.666/1993; 

16.2.3.2. permanecer inadimplente após a aplicação de advertência; 

16.2.3.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os 
documentos exigidos na legislação, para fins de liquidação e 
pagamento da despesa; 

16.2.3.4. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia 
recolhida, se for o caso, após solicitação e no prazo assinalado pela 
contratante; 

16.2.3.5. não devolver os valores pagos indevidamente pela contratante; 

16.2.3.6. manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do 
contrato ou instrumento equivalente, ou do fornecimento; 

16.2.3.7. utilizar as dependências da contratante para fins diversos do objeto 
do contrato; 

16.2.3.8. tolerar, no cumprimento do contrato, ou instrumento equivalente, ou 
do fornecimento, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão 
corporal ou consequências letais a qualquer pessoa; 

16.2.3.9. deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual – EPI, 
quando exigido, aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua 
utilização, na hipótese de contratação de serviços de mão de obra, 
inclusive no que tange à entrega ou fornecimento de materiais; 

16.2.3.10. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível 
com o interesse público, em especial quando solicitado pela 
Administração; 

16.2.3.11. deixar de repor funcionários faltosos; 

16.2.3.12. deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de 
contratação de serviços de mão de obra; 

16.2.3.13. deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de 
atividade; 

16.2.3.14. deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales-
refeições, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de 
arcar com quaisquer outras despesas relacionadas à execução do 
contrato ou instrumento equivalente nas datas avençadas; 

16.2.3.15. deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, 
trabalhista e/ou previdenciária regularizada; 

16.2.3.16. deixar de implantar as medidas de proteção coletivas adequadas e 
dentro dos padrões impostos pela Normas Regulamentadoras – NR 
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definidas pela Portaria n.º 3214/1978 do Ministério do Trabalho.  

16.2.4. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicação da 
licitação ou do valor da contratação direta, na hipótese de o Contratado entregar 
o objeto contratual em desacordo com as especificações, condições e qualidade 
contratadas e/ou com vício, irregularidade ou defeito oculto que o tornem 
impróprio para o fim a que se destina; 

16.2.5. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do 
contrato quando a contratada der causa à rescisão contratual, sem prejuízo da 
obrigação de ressarcir a Administração das perdas e danos decorrentes, nos 
termos do art. 927, da Lei Federal n.º 10.406/2002. 

16.2.6. multa de 5% sobre o valor total atualizado previsto na Planilha Contratual para a 
coordenação, ocorrendo erros ou omissões em suas atribuições descritas no 
Edital e no Contrato. 

16.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, sem prejuízo das multas previstas 
neste Contrato, bem como das demais cominações legais; e 

16.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item 16.3 desta Cláusula, nos termos 
do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993. 

16.5. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do 
primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o 
cumprimento da obrigação. 

16.6. As multas por atraso no cumprimento do cronograma físico-financeiro, após apuradas pela 
Fiscal do Contrato, terão sua execução condicionada ao comprometimento do prazo de 
conclusão dos serviços contratados, de modo que a Contratada terá a oportunidade de 
sanear o atraso verificado sem prejuízos ao correto andamento dos serviços, hipótese na 
qual deverá ser observado o procedimento previsto nas sub cláusulas a seguir: 

16.6.1. o eventual descumprimento do cronograma será comunicado à Contratada 
juntamente com o respectivo valor da multa, para que se apresente um 
planejamento contendo a forma e o prazo de solução do atraso; 

16.6.2. a Contratante analisará a solução e prazo apresentados pela Contratada, 
emitindo parecer favorável ou não. Se não concordar, deverá apresentar nova 
sugestão para aprovação da Contratada; 

16.6.3. após o prazo fixado pela Contratada para a solução do atraso, a Contratante irá 
apurar se o atraso se mantém, quando, então, a multa apurada anteriormente 
será aplicada considerando todo o atraso havido nos serviços; 

16.6.4. na hipótese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, a 
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Contratada não será penalizada. 

16.7. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 
total do Contrato, devendo os instrumentos respectivos ser rescindidos, salvo razões de 
interesse público devidamente explicitado no ato da autoridade competente pela 
contratação. 

16.8. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções 
administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à pena mais 
gravosa. 

16.9. As multas serão recomendadas pelo fiscal do contrato e aplicadas pela SMOBI, na forma 
do disposto no Decreto Municipal 15.113/2013 e na Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP 
n.º 205/2020. 

16.10. As penalidades de advertência; suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração; e declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública serão devidamente motivadas pelo Fiscal do 
Contrato e seguirão os trâmites previstos no Decreto Municipal 15.113/2013 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – EXTINÇÃO DO CONTRATO 
18.1. Constituem condições extintivas deste Contrato: 

18.1.1. o integral cumprimento de seu objeto, caracterizado pelo recebimento definitivo 
dos serviços contratados; 

18.1.2. o decurso de seu prazo de vigência; 

18.1.3. o acordo formal entre as partes, nos termos do inciso II, do art. 79, da Lei n.º 
8.666/1993 c/c art. 472, do Código Civil Brasileiro; e 

18.1.4. a sua rescisão unilateral. 

18.2. Resolvido este Contrato, por força das condições previstas nos itens supra, a Contratante 
pagará, à Contratada, deduzido todo e qualquer débito inscrito em nome desta, apenas o 
valor correspondente aos serviços efetivamente executados e aproveitados, sem prejuízo 
da aplicação das penalidades cabíveis, se for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
A fiscalização do escopo ora contratado fica delegada à cargo SUDECAP, na forma do item 12 do 
Projeto Básico – Anexo I do Edital de Licitação SMOBI 014/2022-TP. 

19.1. A Fiscalização da Contratante não eximirá a Contratada da responsabilidade pela 
prestação dos serviços avençados. 

19.2. A Fiscalização da Contratante poderá solicitar à Contratada a substituição de membros de 
sua equipe técnica, quando julgar necessário. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – REGIME LEGAL E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES 
O presente Contrato rege-se, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas 
na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como no disposto pelo Decreto Municipal n.º 
10.710, de 28 de junho de 2001, naquilo que for aplicável; na Lei Orgânica do Município de Belo 
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Horizonte; na Lei Municipal n.º 11.065, de 1º de agosto de 2017, regulamentada pelo Decreto 
Municipal n.º 16.681, de 31 de agosto de 2017; no Decreto Municipal n.º 13.757, de 26 de outubro 
de 2009; no Decreto Municipal n.º 15.113, de 08 de janeiro de 2013; no Decreto Municipal n.º 
15.113, de 08 de janeiro de 2013; na Portaria Conjunta SMOBI/SUDECAP n.º 205, de 29 de 
dezembro de 2020; no Decreto Municipal n.º 15.185, de 04 de abril de 2013; no Decreto Municipal 
n.º 16.361, de 30 de junho de 2016; no Decreto Municipal n.º 16.720, de 22 de setembro de 2017; 
no Decreto Municipal n.º 16.769, de 09 de novembro de 2017; na Lei n.º 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e, no que couber, na Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002; na Lei n.º 12.846, de 1º de 
agosto de 2013; no Decreto Municipal n.º 16.954, de 02 de agosto de 2018; no Decreto Municipal 
n.º 16.408, de 29 de agosto de 2016; na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006; 
na Lei Municipal n.º 10.936, de 22 de junho de 2016; no Decreto Municipal n.º 16.535, de 30 de 
dezembro de 2016; além da legislação trabalhista aplicável, em especial a Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT (Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1941); os Anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12 
da Norma Regulamentadora 15 – NR-15 e o item 18.28.2 da Norma Regulamentadora 18 – NR-
18, aprovadas por meio da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, 
complementadas pelas normas constantes no Edital de Licitação SMOBI 014/2022-TP, que 
fazem parte deste instrumento, independente de transcrição. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – FORO 
As partes Contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda do presente 
Contrato, o foro da Comarca de Belo Horizonte. 

E por estarem assim ajustadas e concordes, firmam as partes o presente 
instrumento, digitado em 2 (duas) vias de igual teor para que produza todos os efeitos legais e 
resultantes de direito. 
 
 
Belo Horizonte, ____ de __________de 2022_. 
 
 
 

Josué Costa Valadão 
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura 

 
 
 

CONTRATADA 
Nome: 
CPF: 

 
 

Visto: 
 

Felipe Alexandre Santa Anna Mucci Daniel 
Diretor Jurídico da SUDECAP 

OAB/MG 102.711 
Por Delegação – Portaria PGM 027/2019 
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PROJETO BÁSICO DA LICITAÇÃO – ANEXO I 

Objeto: Serviços técnico profissionais especializados para estudos e projetos executivos de 
arquitetura e complementares de engenharia para a Casa da Mulher Brasileira  

Regional: Nordeste                               Bairro: União 
 
1. OBJETIVO 

1.1. Este Projeto Básico, parte integrante do edital de licitação, tem por objetivo 
estabelecer o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado para configurar a execução do objeto licitatório. 

1.2. Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre o Projeto Básico da 
Licitação, a planilha orçamentária e as especificações dos serviços, prevalecerá o que 
estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem: 

1.2.1. Estudo Preliminar de Implantação e Projetos da Tipologia; 

1.2.2. Memoriais Descritivos e as Especificações Técnicas; 

1.2.3. Projeto Básico da Licitação; 

1.2.4. Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei Municipal n.º 11.181/2019 e 
regulamentações pertinentes; 

1.2.5. Procedimentos de Projetos da Superintendência de Desenvolvimento da 
Capital; 

1.2.6. Caderno de Encargos da SUDECAP vigente; 

1.2.7. Planilha contratual. 

2. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação, pelo MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, através da 
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI, a contratação de serviços técnicos 
profissionais especializados para estudos e projetos executivos de arquitetura e 
complementares de engenharia para a Casa da Mulher Brasileira, a partir de estudos 
preliminares fornecidos pela Contratante (estudo preliminar de implantação e projetos da 
tipologia desenvolvidos pela empresa ML Engenharia & Projetos), compreendendo: 

a. Serviços de topografia e investigações geotécnicas; 

b. Laudos Técnicos; 

c. Anteprojeto e projeto executivo de arquitetura; 

d. Projeto Legal; 

e. Anteprojetos e projetos executivos complementares de engenharia; 

f. Planilha de quantitativos e estimativa de custos; 
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g. Relatório de planejamento de obra; 

h. Plano de Gerenciamento de Resíduos. 

2.1. Localização 

O empreendimento, para o qual os serviços, objeto desta licitação serão 
desenvolvidos, localiza-se na Rua Álvares da Silva, esquina com Rua Arthur de Sá – 
Bairro União – Belo Horizonte – Regional Nordeste (CEP 31.160-360 - Coordenadas 
Geográficas: 19°52'40.84"S - 43°55'36.25"O), conforme Figura 1: 

 
Figura 1. Foto aérea de localização da Casa da Mulher Brasileira 

 
2.2. Prazos 

O prazo de execução dos serviços é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos 
contados da emissão da ordem de serviço.  

O prazo de vigência do contrato é de 390 (trezentos e noventa) dias corridos contados 
da assinatura do contrato. 

3. JUSTIFICATIVA 

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) é uma ação definida no artigo 3º do Programa Mulher: 
Viver Sem Violência. O Programa foi instituído pelo Decreto Federal nº 8.086 em 30 de 
agosto de 2013 com o objetivo de integrar e ampliar os serviços públicos existentes voltados 
às mulheres em situação de violência, mediante a articulação dos atendimentos 
especializados no âmbito da saúde, da justiça, da rede socioassistencial e da promoção da 
autonomia financeira. 

Ao concretizar-se em realidade responde ao disposto na Lei Maria da Penha, que determina 
que a política pública para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher será 
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realizada por um conjunto de ações articuladas entre União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

Todos os serviços e estrutura da Casa da Mulher Brasileira darão concretude ao objetivo 
deste equipamento público. As mulheres em situação de violência podem ser atendidas em 
um local que possua no mesmo espaço serviços de apoio à sua condição, podendo receber 
orientações e informações por meio de atendimento psicossocial, registrando o boletim de 
ocorrência, solicitando medidas protetivas, suporte e orientações jurídicas do Ministério 
Público, Tribunal de Justiça e Defensoria Pública.  

A CMB condensa em um único espaço os serviços essenciais para essas mulheres, 
garantindo a elas atendimento integral, a partir de uma percepção ampliada de seu contexto 
de vida, respeitando suas singularidades e condições, com respeito às suas escolhas. A 
intenção é minimizar o trajeto antes percorrido pelas mulheres para acessar e buscar toda a 
rede de serviços. 

4. ORIENTAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços contratados para execução do objeto descrito no item 2 deste Projeto Básico da 
Licitação, deverão ser elaborados respeitando as normas técnicas brasileiras da ABNT – 
Associação Brasileira de Normas Técnicas, aos Procedimentos de Projetos da 
Superintendência de Desenvolvimento da Capital, ao Caderno de Encargos da SUDECAP no 
que couber e demais normas ou orientações pertinentes aplicáveis ao objeto da presente 
licitação. 

Todos os serviços elencados no item 2 deste Projeto Básico da Licitação deverão ser 
encaminhados a Fiscalização devidamente compatibilizados. Antes de serem entregues, 
todos os documentos, relatórios, pranchas e planilhas deverão ser assinados, em carimbo 
específico, pelo Coordenador e pelos Responsáveis Técnicos dos projetos e serviços. 

É indispensável que a Contratada e respectiva equipe técnica conheça, pessoalmente, o local 
do empreendimento para que tenha melhores condições de avaliar toda a complexidade e as 
exigências mínimas dos estudos, projetos e serviços a serem desenvolvidos. 

Serviços a serem executados: 

4.1. Serviços Preliminares  

Após a Ordem de Serviço Inicial, a Contratada deverá realizar uma vistoria em campo 
no local de intervenção, com a presença da Fiscalização, para que essa possa 
conhecer as áreas de abrangência, identificar os problemas e traçar os diagnósticos 
preliminares. Ainda, a Contratada deverá proceder com o levantamento de dados e 
coleta de informações e estudos existentes de forma a subsidiar a elaboração dos 
Relatórios de Conhecimento, conforme Procedimento para Elaboração e 
Apresentação de Projetos de Edificações da SUDECAP vigente. Trata-se de um 
relatório descritivo, ilustrado com fotografias, apresentando as características da área 
de cada projeto, diagnósticos, identificação de interferências, demandas e 
impedimentos ainda não identificados e propostas de solução. O relatório deverá 
apresentar também a atualização da Planilha de Serviços a serem executados e o 
Cronograma Físico Financeiro revisado que será entregue à Fiscalização no prazo de 
até 5 (cinco) dias úteis após a vistoria, conforme cronograma contratual. 
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Após o aceite do relatório de conhecimento pela Fiscalização os serviços preliminares 
de topografia e geotecnia poderão iniciar. O andamento de cada um dos serviços ou 
projetos se dará de forma concomitante, conforme cronograma. 

4.2. Serviços Específicos  

4.2.1. Elaboração do Levantamento Topográfico, segundo área definida pela 
Contratante. Deverá ser apresentado do Plano de Topografia, conforme 
Capítulo 4 do Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de 
Edificações da SUDECAP - 8ª edição; que será aprovado pela Fiscalização, 
onde serão definidas todas as premissas e diretrizes para o levantamento, 
tais como: área de abrangência do levantamento, tipo de levantamento a ser 
utilizado, critérios de medição, definição da escala do produto final, 
lançamento de CP’s, etc. Após a aprovação deste, deverá ser feito o 

levantamento de campo a apresentação do mesmo seguindo todas as 
normas da pertinentes, como a NBR 1313 – Execução de levantamento 
topográfico e o próprio procedimento padrão da SUDECAP citado; 

4.2.2. Elaboração de Investigações Geotécnicas, conforme Plano de Sondagem a 
ser apresentado pela Contratada e aprovado previamente pela Fiscalização, 
que deverá indicar os pontos de sondagens conforme NBR 8036 e o Capítulo 
6 do Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos de 
Edificações da SUDECAP - 8ª edição; 

4.2.3. Elaboração de Laudo Geotécnico para fins de Licenciamento, que deverá 
levar em consideração se há risco associado a escavações e/ou risco de 
contaminação do lençol freático e determinar diretrizes e soluções a serem 
adotadas no projeto, caso necessário. O desenvolvimento deste laudo e 
consolidação das informações deve seguir o Procedimento para Elaboração e 
Apresentação de Projetos de Edificações da SUDECAP - 8ª Edição.  

4.2.4. Elaboração de Laudos referentes a Análise de Gerenciamento de Ricos – 
NBR 5419 (Parte 2) e Medição de Resistividade de Solo (Modelagem 
Geoelétrica) – NBR´s 5419 e 7117-1. 

Após a execução e aprovação dos serviços citados, será iniciada a fase de projetos, 
os quais que deverão ser baseados no Estudo de Implantação e nos Projetos da 
Tipologia da Casa da Mulher Brasileira, fornecidos pela Contratante (APÊNDICES VIII 
a XIX):  

4.2.5. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Arquitetura conforme 
definições do Estudo Preliminar de Implantação e do Projeto Arquitetônico da 
Tipologia, incluindo seus Memoriais Descritivos. Será admitida a alteração da 
solução inicial, caso a Contratada identifique alguma interferência física do 
terreno após a realização dos levantamentos iniciais de topografia e 
geotecnia.  O projeto da tipologia deverá ser revisado e compatibilizado para 
atendimento às normas vigentes e à implantação definitiva. A Contratada 
deverá apresentar uma lista dos elementos a serem detalhados para o 
entendimento completo do empreendimento que será avaliada e validada pela 
Fiscalização.; 
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4.2.6. Elaboração de Perspectiva Colorida para apresentação da proposta aos 
representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 
Alimentar e Cidadania - SMASAC, onde eventuais diretrizes complementares 
poderão ser emitidas e o atendimento destas deverá ser realizado e revisado 
até a sua completa validação;  

4.2.7. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Terraplenagem que 
deverão ser desenvolvidos seguindo as diretrizes dos serviços geotécnicos e 
do Estudo Preliminar de Implantação, indicando as contenções e taludes a 
serem executados. Este projeto deverá apresentar todas as soluções para 
problemas de erosão, escorregamento de talude e drenagem, de forma a 
garantir estabilidade da obra, levando em consideração a interferência com o 
Nível d’Água (NA), se for o caso. A solução proposta deve estar compatível 

com a situação verificada em campo, com as possíveis interferências e os 
equipamentos a serem utilizados, adotando-se a solução mais econômica 
dentre as possíveis soluções; 

4.2.8. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo Estrutural das fundações, 
contenções, taludes, e outros elementos da implantação, incluindo também 
adaptação do Projeto Estrutural da Tipologia, caso haja necessidade 
demandada de alterações da arquitetura para compatibilização. Estes 
serviços terão como base o Estudo Preliminar de Implantação e o Projeto 
Estrutural da Tipologia, assim como seu mapa de carga. A Contratada 
apresentará a concepção inicial que deverá dar soluções de interferências 
entre os diversos sistemas estruturais (estruturas de concreto armado e suas 
fundações) e deve ter todas as suas interfaces resolvidas. A Contratada 
deverá executar o detalhamento de todos os elementos necessários do 
empreendimento de modo a gerar um conjunto de referências suficientes para 
a perfeita caracterização das obras/serviços a serem executadas, bem como 
a avaliação dos custos, métodos construtivos, e prazos de execução. A partir 
da análise da sondagem e da proposição das estruturas de fundação e 
contenção adequadas para o empreendimento, o responsável técnico do 
projeto de fundações será responsável pela estabilidade e segurança do 
terreno, devendo a anotação de responsabilidade técnica explicitar que tal 
análise foi realizada; 

4.2.9. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo Elétrico para a implantação, 
assim como a adequação/revisão do projeto elétrico e luminotécnico da 
tipologia para atendimento às normas vigentes e compatibilização, incluindo 
iluminação de emergência para toda a edificação, visando o atendimento ao 
sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico. Todos os projetos 
devem considerar a especificação de dispositivos para melhor eficiência e 
sustentabilidade das edificações, sendo que o projeto de entrada de energia 
deverá ser apresentado à concessionária CEMIG (Companhia Energética de 
Minas Gerais S.A.) para análise e aprovação, onde eventuais diretrizes 
complementares poderão ser emitidas e o atendimento destas será realizado 
e compatibilizado com as demais disciplinas, quando necessário, sem ônus 
adicional à Contratante; 
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4.2.10. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo Hidrossanitário para toda a 
área de intervenção, incluindo a revisão e adequação dos projetos da 
tipologia para compatibilização, sendo necessária a especificação de 
dispositivos para melhor eficiência e sustentabilidade da edificação. O projeto 
deverá ser inteiramente compatível com o sistema hidráulico preexistente, 
verificando, antes de iniciar o projeto, as diretrizes técnicas básicas da 
concessionária. Deverá ser efetuada consulta à Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais (COPASA) para Laudo de Liberação das instalações 
sanitárias. Eventuais diretrizes complementares poderão ser emitidas e o 
atendimento destas será realizado e compatibilizado com as demais 
disciplinas, quando necessário, sem ônus adicional à Contratante; 

4.2.11. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Drenagem, baseado no 
estudo preliminar de implantação para escoamento das águas pluviais em 
todo o terreno, sendo necessária a especificação de dispositivos para melhor 
eficiência e sustentabilidade da edificação; 

4.2.12. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Prevenção e Combate a 
Incêndio e Pânico (PPCIP) de todo o empreendimento. Este projeto será 
analisado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - 
CBMMG, onde eventuais diretrizes complementares poderão ser emitidas e o 
atendimento destas será realizado e compatibilizado com as demais 
disciplinas, quando necessário, sem ônus adicional à Contratante; 

4.2.13. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Comunicação Visual da 
implantação, assim como a adequação do projeto da Tipologia para 
compatibilização, caso haja necessidade demandada por alterações no 
projeto arquitetônico; 

4.2.14. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Paisagismo das áreas 
livres, áreas permeáveis e ajardinadas, com o correto uso de espécies 
vegetais e arbóreas, modo de plantio e especificação de cuidados para 
preservação. A Contratada deverá seguir como referência o estudo preliminar 
de implantação e o Procedimento para Elaboração e Apresentação de 
Projetos de Edificações da SUDECAP - 8ª edição; 

4.2.15. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Sistema de Proteção 
Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para todo o empreendimento, 
baseados nos laudos de gerenciamento de risco elaborados, nas normas 
pertinentes e no Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos 
de Edificações da SUDECAP - 8ª edição; 

4.2.16. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Ar Condicionado para 
revisão e adequação do projeto de climatização da tipologia. O Projeto de Ar 
Condicionado deverá ser elaborado para que haja melhor eficiência 
energética, conforme área/volume do ambiente, utilização (geradores de 
calor) e equipamentos de menor consumo e melhor eficiência (aparelhos do 
tipo inverter são exigidos), considerando também os custos de manutenção. 
Estes projetos devem considerar a NBR 15520 (Desempenho Térmico de 
Edificações), normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho e 
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resoluções relativas à Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do 
Ministério da Saúde, assim como leis trabalhistas (especialmente o art. 176 
da CLT, que dispõe que os locais de trabalho deverão ter ventilação natural, 
compatível com o serviço realizado, mas a ventilação artificial será obrigatória 
sempre que a natural não preencher as condições de conforto térmico 
definidos pela NR 17 do Ministério do Trabalho, ISO 9241 e a ISO 7730/2005 
– categoria de conforto térmico A ou B da tabela 5.1); 

4.2.17. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado 
(lógica, voz e dados) para a implantação, incluindo revisão e adequação ao 
projeto da Tipologia, caso necessário, para compatibilização. Estes projetos 
serão analisados e aprovados pela PRODABEL, onde eventuais diretrizes 
complementares poderão ser emitidas e o atendimento destas será realizado 
e compatibilizado com as demais disciplinas, sem ônus adicional à 
Contratante; 

4.2.18. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Estrutura Metálica, 
referente a revisão e adequação do projeto da cobertura da tipologia, caso 
seja necessária alteração demandada de projetos de outras disciplinas. Este 
deve considerar a concepção inicial, e deverá dar soluções às interferências 
entre os sistemas estruturais projetados, além de resolver as interfaces com 
os demais elementos construtivos de drenagem. A CONTRATADA deverá 
executar o detalhamento de todos os elementos estruturais de modo a gerar 
um conjunto de referências suficientes para a perfeita caracterização das 
obras/serviços a serem executadas; 

4.2.19. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Exaustão Mecânica 
referente a revisão e adequação do projeto de climatização da tipologia, 
considerando todos os ambientes que demandem ventilação mecânica;  

4.2.20. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Impermeabilização para os 
ambientes sujeitos a água sobre pressão, condensação, percolação e 
umidade do solo na implantação do empreendimento e tipologia, e deverão 
ser desenvolvidos de modo a garantir a estanqueidade evitando a passagem 
de fluidos e vapores nas construções; proteger os elementos e componentes 
construtivos; proteger o meio ambiente de agentes contaminante e possibilitar 
acesso a impermeabilização. Também deverá resistir às cargas estáticas e 
dinâmicas, resistir aos efeitos dos movimentos de dilatação e retração do 
substrato e revestimentos, resistir à degradação ocasionada por influências 
climáticas, térmicas, químicas e biológicas, e resistir às pressões 
hidrostáticas, de percolação, coluna d’água e umidade do solo. A solução 

proposta deve estar compatível com a situação verificada no campo, com as 
possíveis interferências e os equipamentos a serem utilizados, adotando-se a 
solução mais econômica dentre as possíveis soluções. Antes do início da 
elaboração do anteprojeto, a Contratada deverá apresentar uma lista dos 
ambientes ou elementos a serem impermeabilizados, com respectiva 
justificativa, que será avaliada e validada pela Fiscalização; 
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4.2.21. Elaboração do Anteprojeto e Projeto Executivo de Sonorização/Alarme/CFTV 
para toda a área de intervenção prevista no Estudo Preliminar de Arquitetura 
e Projeto de CFTV da Tipologia, incluindo atendimento ao sistema de alarme 
para sanitários destinados à pessoa Portadora de Necessidades Especiais 
(PNE) e ao Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico necessário 
para toda a edificação; 

4.2.22. Elaboração do Projeto Legal seguindo diretrizes e padronização da 
Subsecretaria de Regulação Urbana - SUREG. Qualquer alteração 
necessária para adequação da edificação à legislação urbanística deverá ser 
avaliada e validada pela Fiscalização. O protocolo e acompanhamento dos 
projetos deverão ser realizados na SUREG, pelo(a) Responsável Técnico(a) 
do Projeto de Arquitetura, onde serão analisados e aprovados. Eventuais 
diretrizes complementares poderão ser emitidas e o atendimento às mesmas 
será realizado e compatibilizado com as demais disciplinas, quando 
necessário, sem ônus adicional à Contratante; 

4.2.23. Elaboração de representação da Compatibilização dos Projetos, na qual o 
Projeto de Arquitetura deverá ser compatibilizado com todos os projetos 
complementares, para efeito de análise, verificação e correção das 
interferências físicas entre as soluções de projetos da edificação e da 
implantação. Este projeto deverá ser apresentado em planta, conforme 
padronizado no Procedimento para Elaboração e Apresentação de Projetos 
de Edificações da SUDECAP - 8ª Edição. O profissional responsável pelo 
Relatório de Planejamento da Execução da Obra deverá participar das 
reuniões de compatibilização do projeto; 

4.2.24. Elaboração dos Memoriais Descritivos e Especificações Técnicas detalhadas 
de todas as especialidades de projeto considerado, além da relação dos 
materiais empregados em todos os projetos, a quantidade e a identificação do 
local/ambiente a ser aplicado. Além de indicar a metodologia executiva de 
cada serviço especificado em projetos, caso não esteja presente no Caderno 
de Encargos da SUDECAP, estabelecendo relações de compatibilidade entre 
as diversas disciplinas, para auxílio à etapa de obra; 

4.2.25. Elaboração do Relatório Técnico de Planejamento da Obra, que deverá 
prever todas as etapas da obra, o maquinário a ser utilizado, suas 
especificidades e possíveis interferências nas atividades a serem executadas. 
Este relatório deve incluir o projeto do canteiro de obras, projetos elétrico e 
projeto de prevenção e combate a incêndio do mesmo, Laudo de 
Gerenciamento de Risco de SPDA para canteiro de obras, conforme a NR18. 
A elaboração do planejamento das etapas de obras deve seguir também as 
diretrizes do APÊNDICE XX e deverá considerar os projetos desenvolvidos 
pela Contratada, assim como os projetos existentes fornecidos pela 
Contratante. 

4.2.26. Elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC) conforme orientações do APÊNDICE XXI. 
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4.2.27. Elaboração de Estimativa de Custo na etapa de Anteprojeto, e de Planilha de 
Quantitativos e Levantamento de Custo na fase de Projeto Executivo, 
utilizando, preferencialmente, itens da planilha referencial da CAIXA e 
SUDECAP, ou outro órgão oficial, incluindo também a demonstração da curva 
ABC. A planilha de quantitativos deve conter todos os insumos, serviços e 
composições necessárias para a plena execução da obra conforme definido 
nos projetos de implantação e da tipologia, nos memoriais descritivos e 
especificações técnicas, no planejamento da obra e no plano de 
gerenciamento de resíduos. Os itens de serviços de planilha de quantitativos 
que não constem em tabelas oficiais de referência utilizadas, serão definidos 
como itens extras, e para tanto, deverão ser referenciados nos projetos, com 
indicação clara e precisa de pranchas e/ou outras peças técnicas que estejam 
detalhados. Deverão ser itemizados como xx.xx.xx, e deverão ter 
detalhamento suficiente (em desenhos, notas técnicas ou memoriais 
descritivos) para permitir uma perfeita orçamentação dos mesmos. 

Todos os projetos, memoriais, planilhas e relatório elaborados deverão ser submetidos 
a uma análise interdisciplinar entre as equipes de projeto da Contratada para que seja 
garantida sua compatibilização entre as disciplinas envolvidas e as interferências 
encontradas, considerando também todos os projetos existentes e referenciados neste 
projeto básico. Essa análise garantirá também que o escopo seja totalmente atendido 
dadas as devidas interfaces. Em cada uma das etapas, todos os projetos deverão ser 
conferidos e compatibilizados antes de serem entregues, com todas as pranchas 
assinadas pelo Coordenador, explicitando, através de nota em projeto que foram 
compatibilizadas de maneira sistêmica com os demais projetos durante o seu 
desenvolvimento. Caso durante a conferência pela fiscalização seja evidenciada que a 
compatibilização não tenha sido efetuada, será considerada etapa não entregue. 

5. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

5.1. A Contratada deverá elaborar os trabalhos considerando sempre a qualidade dos 
estudos, especificações, legislação, normas e resoluções vigentes. Além disso devem 
ser observados os requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse 
público, condições de acessibilidade, conceitos de sustentabilidade, arquitetura 
bioclimática, eficiência energética, economia, facilidade na execução da obra, sua 
conservação, manutenção, durabilidade, adoção das normas de saúde e de segurança 
do trabalho e o mínimo impacto ambiental.  

5.2. No aspecto do impacto ambiental, a Contratada fica ciente da necessidade de 
reuniões, sem ônus adicional à Contratante, e acertos com os técnicos da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e da Gerência de Controle de Licenciamento Urbanístico 
e Ambiental de Edificações da SUDECAP (GLUAE-SD), visando, em projetos, atender 
às suas diretrizes. 

5.3. Durante o desenvolvimento dos estudos para elaboração dos projetos, deverão ser 
previstas interlocuções com todos os órgãos públicos e as concessionárias de serviços 
públicos que estão envolvidos no desenvolvimento dos serviços contratados, sempre 
que se fizer necessário, com a participação da Fiscalização. 
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5.3.1. Os serviços deverão ser entregues à SUDECAP com aprovação dos órgãos 
públicos e as concessionárias de serviços públicos. 

5.3.2. A Contratada deverá encaminhar à Fiscalização, uma cópia da 
correspondência de entrega do projeto/documento técnico no órgão ou 
concessionária competente para aprovação, até um dia após o seu protocolo, 
possibilitando assim o acompanhamento do processo de aprovação.  

5.4. Qualquer divergência entre as condições definidas no escopo proposto e aquelas 
apresentadas pela Contratada deverá ser discutida oficialmente com a Fiscalização, 
antes da continuidade dos serviços. 

5.5. Os serviços objeto desta licitação seguirão os Procedimentos de Projetos da 
Superintendência de Desenvolvimento da Capital, ao Caderno de Encargos da 
SUDECAP e deverão expressar as determinações relativas a edificações e 
infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, conforme 
dispõe a Portaria SUDECAP nº 093/2019. 

5.6. O Plano Diretor de Belo Horizonte (Lei Municipal n.º 11.181/2019) está disponível no 
endereço eletrônico: https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-
legislacao/lei/11181/2019 e suas regulamentações estão disponibilizadas no portal da 
PBH: https://prefeitura.pbh.gov.br/politica-urbana/regulacao-urbana/informes-
tecnicos/plano-diretor-de-belo-horizonte-regulamentado.  

5.7. Os Procedimentos de Projetos da Superintendência de Desenvolvimento da Capital 
podem ser acessados em versão digital mais recente através do portal da PBH: 
https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/projetos-de-infraestrutura. 

5.8. O Caderno de Encargos da SUDECAP pode ser acessado em versão digital mais 
recente através do portal da PBH: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-
encargos.  

5.9. O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP e aos Procedimentos de 
Projetos da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, ao Caderno de 
Encargos da SUDECAP é de responsabilidade da Gerência de Normas e Padrões – 
GENPA-SD, localizada à  Rua dos Guajajaras, 1107, 12º andar, tel.: 3277-8044. 

5.10. A Contratada deverá manter uma cópia impressa ou digital dos Procedimentos de 
Projetos da Superintendência de Desenvolvimento da Capital e do Caderno de 
Encargos da SUDECAP no escritório onde os projetos estão sendo elaborados. 
Ambos deverão ser obedecidos pela Contratada, ressalvando os casos em que estes 
estiverem em desacordo com a legislação vigente, os dispositivos deste Projeto 
Básico da Licitação e as normas técnicas.  

5.11. A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando 
sempre os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei n.º 
6.514/1977, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do 
Trabalho e as normas da ABNT. 

5.12. A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando 
sempre os requisitos ambientais adequados, seguindo a legislação ambiental vigente 
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(Federal, Estadual e Municipal), as Resoluções do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) e as normas da ABNT. 

6. EQUIPE TÉCNICA DA CONTRATADA E EQUIPAMENTOS 

6.1. A Contratada deverá ter disponibilidade de equipe técnica, instalações e 
aparelhamento adequados, inclusive equipamentos para execução de ensaios e 
softwares para análise dos dados coletados, apresentação dos resultados e 
elaboração de projetos. Além disso, a Contratada deverá ter condições de elaborar os 
serviços demandados durante a vigência do contrato. 

6.1.1. Todos os profissionais da equipe técnica deverão ter à sua disposição, 
fornecidos pela Contratada, os equipamentos e materiais necessários ao 
desempenho de suas funções no escritório e em campo, incluindo todos os 
equipamentos de proteção individual necessários e os equipamentos de 
proteção coletiva, quando exigíveis, aos serviços de campo conforme 
determina a Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. 

6.2. Conforme o item 8 deste Projeto Básico da Licitação, a Contratada deverá apresentar 
para aprovação da Fiscalização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados 
da assinatura do Contrato, a equipe técnica que efetivamente elaborará os serviços 
objeto desta licitação, considerando o Cronograma Físico-Financeiro. 

6.2.1. Na apresentação da equipe técnica deverá ser entregue a Relação da Equipe 
Técnica contendo: a citação nominal completa de todos os profissionais com 
sua correspondente caracterização profissional e a função a qual será 
designado dentro da equipe técnica. 

6.3. Para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico da Licitação, será exigida 
pela Contratante uma Equipe Técnica Mínima conforme apresentado na Tabela 1, que 
descreve a composição e especialidades exigidas para cada uma das funções. 

Tabela 1 - Equipe Técnica Mínima 

Função Qualificação técnica exigida Quantidade 
mínima 

Coordenador(a) de 
Projetos 

Profissional, devidamente habilitado, com 
experiência na supervisão ou coordenação 
de projetos de edificações. 

01 

Projetista Eletricista 

Profissional, devidamente habilitado, com 
experiência na área de engenharia 
elétrica, comprovando a elaboração de 
projeto de instalações elétricas para 
edificações. 

01 

Projetista de Arquitetura  

Profissional, devidamente habilitado, com 
experiência na área de arquitetura, 
comprovando a elaboração de projeto de 
arquitetura para edificações. 

01 

Projetista Estrutural 

Profissional, devidamente habilitado, com 
experiência na área de estruturas, 
comprovando a elaboração de projetos de 
estruturas de concreto para edificações. 

01 
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Função Qualificação técnica exigida Quantidade 
mínima 

Projetista Hidrossanitário 

Profissional, devidamente habilitado, com 
experiência na área de hidráulica, 
comprovando a elaboração de projeto 
hidrossanitário para edificações. 

01 

 
6.3.1. Para a equipe técnica mínima, a Contratante avaliou a complexidade do 

objeto do presente certame, e definiu os comprovantes de capacitação 
técnica dos profissionais a serem apresentados, com a finalidade de garantir 
que estes terão capacidade e conhecimento suficiente para a execução 
eficiente e de alta qualidade dos produtos necessários. A experiência exigida 
para o representante de cada temática permitirá que o profissional demonstre 
que possui maior conhecimento e prática no desenvolvimento dos serviços 
correlatos à sua especialidade. 

6.3.2. A equipe técnica mínima, não poderá em nenhuma hipótese ser 
subcontratada, sendo que cada membro da equipe só poderá ser responsável 
por no máximo 02 (duas) funções listadas tabela 1 para que não ocorra 
sobrecarga de serviços e prejudique o andamento dos trabalhos e 
comprometam o prazo contratual, com exceção da Coordenação, que deverá 
ter profissional exclusivo para a função.  

6.3.2.1. A exclusividade da Coordenação se justifica porque entre suas 
atribuições incluem todas as atividades contidas no item 7 deste 
Projeto Básico da Licitação. Dentre estas atividades está contida o 
apoio aos profissionais que elaboram os estudos, a verificação dos 
estudos para projetos de todas as temáticas e compatibilização 
entre eles. Dada à natureza desta função, é imperativo que o 
Coordenador seja imparcial e seja um profissional distinto daquele 
que elabora os estudos e projetos 

6.4. Além das exigências relativas à habilitação da equipe técnica mínima, os demais 
profissionais encarregados da elaboração dos serviços e projetos (equipe técnica 
complementar) descritos no item 4 deste Projeto Básico da Licitação que não são de 
competência dos profissionais que exercerão as funções da Equipe Técnica Mínima, 
deverão comprovar a elaboração de pelo menos um projeto ou serviço na área de 
atuação ou função técnica relacionada, com a apresentação do atestado de 
capacidade técnica correspondente. Esta comprovação se faz necessária para garantir 
que os profissionais da equipe técnica complementar, além da equipe técnica mínima, 
sejam profissionais com o mínimo de experiência na área em que atuarão em cada 
empreendimento. 

6.5. A adoção de profissional com qualificação técnica superior à necessária ao 
desempenho das funções não originará custo adicional ao contrato. 

6.6. Em caso de substituição e/ou acréscimo de profissionais da equipe técnica, por parte 
da Contratada, os procedimentos serão os mesmos de quando da apresentação da 
equipe técnica, considerando também a documentação listada no item 8 deste Projeto 
Básico da Licitação. 
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6.6.1. Caso a atribuição do novo profissional faça parte do quadro da equipe técnica 
mínima, sua qualificação deverá obedecer aos mesmos critérios exigidos para 
habilitação do profissional apresentado anteriormente. 

6.7. A Fiscalização poderá solicitar formalmente à Contratada, desde que devidamente 
justificado, a substituição de profissionais da Equipe Técnica, inclusive da 
Coordenação, assim como o reforço da mesma, a qualquer momento que julgar 
necessário.  

6.7.1. O atendimento à solicitação deverá respeitar o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis, contados a partir da solicitação formal. 

6.8. Caso a Contratada não consiga a substituição de membros da Equipe Técnica Mínima 
nas mesmas condições estabelecidas no item 6.6.1 deste Projeto Básico da Licitação, 
a Contratada será considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no 
Contrato. 

7. COORDENAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CONTRATO 

7.1. De acordo com o estabelecido no art. 68 da Lei n.º 8.666/1993 e neste Projeto Básico 
da Licitação, a Contratada deverá apresentar Coordenador, conforme a Tabela 1 deste 
Projeto Básico da Licitação, para participar, coordenar e supervisionar os trabalhos 
durante o andamento de todas as etapas e fases dos serviços contratados. 

7.2. É de inteira responsabilidade do Coordenador: 

7.2.1. Dar suporte à contratação de todos os profissionais integrantes da equipe 
técnica e subcontratados em todas as etapas de elaboração dos serviços; 

7.2.2. Promover o contato da equipe técnica e das consultorias intervenientes na 
concepção do(s) empreendimento(s) constante no objeto licitado; 

7.2.3. Promover a gestão administrativa da equipe técnica como um todo, inclusive 
das suas consultorias contratadas ou subcontratadas, para a concepção e o 
desenvolvimento do(s) empreendimento(s); 

7.2.4. Providenciar as entregas dos serviços em todas as etapas de execução; 

7.2.5. Providenciar o envio, a recepção e o controle de todas as correspondências 
entre a Contratada e a SUDECAP e vice-versa, encaminhando à equipe 
técnica as correspondências e documentos pertinentes; 

7.2.6. Gerenciar as providências de solicitação junto às concessionárias e órgãos 
públicos de todos os cadastros, consultas e informações básicas de redes de 
utilidade pública necessários à elaboração dos trabalhos e disponibilizar para 
a equipe técnica e para a Contratante; 

7.2.7. Gerenciar a equipe técnica na avaliação de todas as interferências com 
concessionárias e fornecedores de serviços públicos e privados para a 
elaboração e compatibilização dos trabalhos, e intermediar as reuniões 
necessárias com estes órgãos; 
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7.2.8. Identificar e providenciar, junto aos órgãos públicos responsáveis, todos os 
CP’s e plantas particulares necessárias; 

7.2.9. Providenciar o suporte logístico e todos os meios físicos e técnicos 
necessários aos profissionais para o desenvolvimento dos serviços, inclusive 
de segurança do trabalho; 

7.2.10. Providenciar a programação e o agendamento das reuniões com os órgãos 
regulamentadores e encaminhar os serviços realizados a esses órgãos, 
visando conformidade e/ou aprovação, em conjunto com a Fiscalização 
quando necessário; 

7.2.11. Arquivar e controlar toda a documentação técnica do contrato, inclusive 
digitalizar os documentos e encaminhar os arquivos físicos e digitais à 
Fiscalização antes do Recebimento Definitivo do Contrato; 

7.2.12. Elaborar cronogramas físicos ou físico-financeiros, individualizados por 
intervenção/natureza do empreendimento, sempre que for solicitado; 

7.2.13. Atualizar o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os Cronogramas 
Físicos e Financeiros dos serviços, com entrega mensal à Fiscalização, ou a 
critério da Fiscalização, inclusive com avaliação de impacto de 
reprogramação do Contrato; 

7.2.14. Elaborar memória de cálculo detalhada com justificativa para subsidiar as 
aprovações das medições, visando atendimento à SUDECAP e ao agente 
financiador, conforme modelo disponibilizado por cada órgão; 

7.2.15. Exercer a atividade de Controle Físico e Financeiro do contrato, juntamente 
com a Fiscalização; 

7.2.16. Entregar Relatórios de Acompanhamento mensais, elaborados e assinados 
em conjunto com os Responsáveis Técnicos; 

7.2.17. Indicar funcionário da Contratada responsável por efetuar os lançamentos de 
dados e informações para fins de medição de serviço em plataforma 
FLUIG/SGEE via internet e/ou em outra, a critério da SUDECAP; 

7.2.18. Elaborar justificativas técnicas, cronogramas físico-financeiros e mapas 
temáticos para atendimento de agente financiador em processo de captação 
de recursos para obras, quando da solicitação da Fiscalização; 

7.2.19. Apresentar planilha global do contrato com cenário de empenho dos serviços, 
sempre que houver necessidade de reprogramação, indicando os percentuais 
de acréscimos e/ou decréscimos, ou quando solicitado pela Fiscalização; 

7.2.20. Produzir justificativas e outros subsídios para solicitação de aditivos e/ou 
reprogramações contratuais visando atender os procedimentos da SUDECAP 
e dos agentes financiadores; 
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7.2.21. Elaborar as minutas das planilhas dos serviços executados para fins de 
medição acompanhadas das respectivas memórias, conforme modelo 
disponibilizado pela Fiscalização; 

7.2.22. Elaborar e assinar junto com os Responsáveis Técnicos o(s) Relatório(s) de 
Conhecimento do(s) Empreendimentos; 

7.2.23. Coordenar, conferir e promover a compatibilização dos dados, estudos e 
serviços, em cada uma das etapas, ao longo do desenvolvimento dos 
trabalhos; 

7.2.24. Conduzir e obter a aprovação de todos os serviços junto aos órgãos 
regulamentadores, em conjunto com os Responsáveis Técnicos; 

7.2.25. Verificar o atendimento às exigências do Caderno de Encargos, aos 
Procedimentos de Projetos da Superintendência de Desenvolvimento da 
Capital e outros procedimentos aplicáveis; 

7.2.26. Representar a Contratada em todas as vistorias em campo e convocar a 
presença dos demais profissionais, quando necessário; 

7.2.27. Representar a Contratada em todas as ocasiões técnicas e administrativas do 
Contrato, o que inclui reuniões: de diretrizes, periódicas, de recebimento e 
devolução de serviços, de aprovação do projeto junto à comunidade, de 
aprovação do projeto em órgãos externos e Reunião de Programação de 
Obra e Orçamentação; 

7.2.28. Apresentar todos os trabalhos elaborados nas etapas de execução de acordo 
com as reuniões específicas, inclusive o de aprovação junto à comunidade, 
se for o caso; 

7.2.29. Providenciar, junto aos demais profissionais da Equipe Técnica e/ou 
Administrativa, as justificativas e esclarecimentos demandados pela 
SUDECAP; 

7.2.30. Montar apresentações personalizadas, como apresentação de slides com 
auxílio de ferramentas computacionais, de forma a melhor elucidar a 
realidade e proporcionar o perfeito entendimento das soluções técnicas do 
empreendimento, quando da solicitação da Fiscalização; 

7.2.31. Elaborar e/ou promover a elaboração, de acordo com a solução projetada, 
dos seguintes documentos: apresentação geral do empreendimento em 
arquivo digital, Planta Geral do Empreendimento, escopo/objeto para futura 
contratação de obra, descrição do empreendimento e as intervenções 
planejadas, quando solicitado pela Fiscalização; 

7.2.32. Elaborar documento para compor a formalização do encerramento do 
contrato, contemplando lista das pranchas e memoriais desenvolvidos e o 
conteúdo das mesmas; 
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7.2.33. Analisar e conferir, em todas as etapas e fases, se todos os documentos 
estão devidamente impressos e contém as assinaturas dos profissionais 
responsáveis técnicos em todas as páginas antes da entrega formal à 
Fiscalização; 

7.2.34. Coordenar o desenvolvimento de planilhas de quantitativos para os serviços e 
composições de itens extras, atendendo itemização SUDECAP, SINAPI ou 
outra tabela de referência reconhecida oficialmente, conferir planilhas de 
quantitativos e de itens extras, verificando concordância com a tabela de 
referência utilizada e com os critérios de medição para a obra; 

7.2.35. Promover a elaboração de mapa temático, com planta geral do 
empreendimento, contendo o cenário de desapropriação, faixa de servidão 
e/ou remoção, indicando número dos lotes conforme CP e número do 
endereço quando possível; 

7.2.36. Elaborar e assinar, juntamente com os Responsáveis Técnicos, termo 
declarando que os serviços desenvolvidos atendem a todas as exigências 
normativas por disciplina. 

7.3. Qualquer serviço equivalente às atividades consideradas atribuições do Coordenador, 
não serão passíveis de remuneração, além do valor já previsto na planilha contratual. 

7.4. Caso sejam constatadas pela Fiscalização, deficiências na Coordenação, a 
Contratada estará sujeita às sanções previstas contratualmente.   

7.5. A coordenação, conferência e compatibilização, em cada uma das etapas e fases, ao 
longo do desenvolvimento de todos os serviços, serão de total responsabilidade do 
Coordenador.  

7.5.1. Antes de ser entregue, toda a documentação elaborada no desenvolvimento 
dos serviços deverá ser assinada, em campo específico, pelo Coordenador, 
bem como pelos projetistas e demais responsáveis técnicos, se for o caso. 

8. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

8.1. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
úteis contados da assinatura do Contrato, a seguinte documentação: 

8.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) da Contratada, em nome de quaisquer dos seus responsáveis 
técnicos constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto à 
entidade profissional competente, cobrindo todo escopo do contrato; 

8.1.2. Relação da Equipe Técnica Mínima e da Equipe Técnica Complementar 
cobrindo o escopo contratado, contendo o nome de cada profissional com sua 
correspondente caracterização profissional e a função que desempenhará, 
com uma cópia do currículo atualizado de cada profissional, observando as 
exigências estipuladas no item 6 deste Projeto Básico da Licitação; 
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8.1.3. Comprovação de integração de todos os profissionais que compõem a Equipe 
Técnica Mínima, feita através de cópia do Contrato de Trabalho do 
profissional; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; ou cópia 
do Contrato Social da empresa em que consta o profissional integrante da 
sociedade, além da devida Certidão de Registro na entidade profissional 
competente como RT da Contratada; ou, ainda, através do contrato de 
prestação de serviços regido pela legislação civil comum, devidamente 
registrado no cartório competente e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) 
competente(s), quando a legislação assim exigir, observando o disposto na 
Lei 6.496/1977, na Lei 12.378/2010 e seus regulamentos; 

8.1.4. ART, RRT e/ou TRT de todos os profissionais que compõem a Equipe 
Técnica Mínima e da Equipe Técnica Complementar, para os serviços a 
serem executados no contrato. Essas anotações, registros e/ou termos 
devem conter a descrição de todas as atividades técnicas realizadas e ser 
vinculados à ART, RRT e/ou TRT da Contratada 

8.2. A Contratante emitirá a Ordem de Serviço Inicial, na qual todas as informações 
porventura necessárias à sua plena elaboração estarão especificadas e descritas, 
incluindo planilhas de quantidades com valor e cronograma de execução, conforme 
contrato vigente. 

8.2.1. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de 
Serviço Inicial, a Contratada deverá apresentar à Fiscalização a seguinte 
documentação específica 

8.2.1.1. Realização do Relatório de Conhecimento do Empreendimento 
(RCE). A Contratada deverá seguir as orientações contidas nos 
tópicos 2.4.1 - Levantamento de Informações Preliminares e 2.4.1.1 
- Relatório de Conhecimento do Empreendimento de Edificação do 
Procedimentos de Projetos da Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital. 

8.2.1.2. Apresentação do Planejamento dos Serviços conforme o item 10.3 
deste Projeto Básico da Licitação. 

8.2.1.2.1. O Planejamento dos Serviços, completo, deve conter 
todas as atividades, etapas e fases detalhadas por 
semanas. 

8.2.1.2.2. O cronograma físico financeiro deverá ter os seus 
respectivos percentuais físicos em concordância com 
o cronograma da proposta da licitação 

8.2.1.2.3. Deverão estar incluídos nesse cronograma, o prazo de 
elaboração e entrega de toda documentação 
necessária para execução dos serviços. 
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8.3. A Contratada deverá também apresentar à Gerência de Segurança e Medicina do 
Trabalho da SUDECAP no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos contados da 
ordem de serviço a seguinte documentação, inclusive da(s) subcontratada(s): 

8.3.1. Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR;  

8.3.2. Certificado de Treinamento Introdutório de 04 (quatro) horas de acordo com a 
NR-18, destinado a todos os empregados que realizam serviço em campo;  

8.3.3. Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção 
Individual, devidamente preenchida, de todos os empregados no serviço; 

8.3.4. Cópia de registro de todos os empregados no serviço;  

8.3.5. Registro do Técnico de Segurança, quando exigível; 

8.3.6. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO com os 
Atestados de Saúde Ocupacional - ASO dos empregados; e 

8.3.7. Cópia da(s) ordem(ns) de serviço sobre segurança e saúde no trabalho 
entregue(s) aos empregados, conforme a NR-1 e o art. 157 da CLT. 

8.4. Os prazos de execução dos serviços, constantes no Cronograma Físico-Financeiro 
apresentado neste Projeto Básico da Licitação são referências e a Contratada poderá 
realizar adequações dos mesmos, em comum acordo e sob a aprovação da 
SUDECAP, após a emissão da Ordem de Serviço. 

8.5. A Contratada deverá observar o prazo do § 1º do art. 28 da Resolução n.º 1.025/2009 
do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia para a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART de obra e/ou serviço, o prazo dos inc. I, II e III, do art. 
2º da Resolução n.º 91/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil para o 
Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de obras e serviços técnicos no âmbito 
da Arquitetura e Urbanismo, e o prazo da Resolução n.º 55/2019 do Conselho Federal 
dos Técnicos Industriais para o Termo de Responsabilidade Técnica – TRT de obra ou 
serviço.  

8.6. A Contratada ficará sujeita à multa, conforme disposto no contrato a partir do momento 
que não cumprir prazo de qualquer atividade contratual.  

9. SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. A subcontratação do objeto será admitida, no limite de 30% (trinta por cento), quando 
houver razões de ordem técnica que a justifique, mediante prévia aprovação da 
Fiscalização e autorização da SMOBI. Este limite foi estipulado em respeito à natureza 
intuitu personae do contrato. 

9.2. A subcontratação não será admitida para os itens para os quais, como requisito de 
habilitação técnico operacional, foi exigida apresentação de atestados que 
comprovassem execução de serviços com características semelhantes. 
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9.3. A subcontratação deverá se dar preferencialmente com microempresas ou empresas 
de pequeno porte. 

9.3.1. Mediante justificativa, não se aplica a exigência acima quando a 
subcontratação for inviável, desvantajosa ou representar prejuízo ao conjunto 
ou complexo do objeto a ser subcontratado, bem como nos casos em que a 
Contratada for: 

9.3.1.1. Beneficiário da Lei Complementar n.º 123/2006; 

9.3.1.2. Consórcio composto, em sua totalidade, por beneficiários da Lei 
Complementar n.º 123/2006, respeitado o disposto no art. 33 da Lei 
Federal nº 8.666/93; 

9.3.1.3. Consórcio composto parcialmente por beneficiários da Lei 
Complementar n.º 123/2006 com participação igual ou superior ao 
percentual exigido de subcontratação. 

9.4. Para a formalização da subcontratação, a Contratada deverá, a qualquer tempo, 
apresentar a relação dos serviços que serão subcontratados juntamente com a 
apresentação da seguinte documentação: 

9.4.1. Solicitação da Contratada dirigida à Fiscalização, justificando a necessidade 
da subcontratação e solicitando autorização para fazê-la; 

9.4.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada; 

9.4.3. Documentos pertinentes à habilitação jurídica da subcontratada: 

9.4.3.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário 
individual; 

9.4.3.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade 
empresária ou cooperativa; 

9.4.3.3. documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, 
tratando-se de sociedades empresárias; 

9.4.3.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades não 
empresariais, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

9.4.3.5. decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade a ser subcontratada assim o exigir; 

9.4.4. Documentos pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada: 

9.4.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda (CNPJ); 
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9.4.4.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, se houver relativo à sede da subcontratada, pertinente 
ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 
subcontratação; 

9.4.4.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede da subcontratada, ou outra 
equivalente, na forma da lei; 

9.4.4.4. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

9.4.4.5. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 

9.4.4.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de débitos 
trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de negativa. 

9.4.5. Documentos de qualificação econômico-financeira da subcontratada: 

9.4.5.1. certidão negativa de falência e concordata emitida pelo distribuidor 
de feitos da Justiça Estadual da sede da subcontratada. 

9.4.6. Documentação de Qualificação Técnica, constando: 

9.4.6.1. certidão de registro na entidade profissional competente, se 
exigível; 

9.4.6.2. atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, comprovando 
que a subcontratada executou, diretamente, serviço equivalente 
com, no mínimo, as parcelas de relevância técnica e valores 
significativos correspondentes à metade do que se pretende 
subcontratar; 

9.4.6.3. atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por 
pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 
registrado(s) na entidade profissional competente, de que os 
profissional(is), comprovadamente integrante(s) do quadro 
permanente da subcontratada, executou(aram), na qualidade de 
responsável(is) técnico(s), serviço de mesma natureza do que se 
pretende subcontratar. 

9.4.7. Outras comprovações da subcontratada: 

9.4.7.1. declaração de que a empresa não possui em seu quadro de 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da 
Lei Federal n.º 8.666, de 1993; 
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9.4.7.2. declaração de inexistência de fatos impeditivos para a sua 
contratação com a Administração Pública; 

9.4.7.3. declaração de beneficiário da Lei Complementar n.º 123, de 2006, 
se for o caso, ou, alternativamente, justificativa fundamentada da 
Fiscalização para a subcontratação de empresa que não seja 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa equiparada, se for o caso; 

9.4.7.4. declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço na 
subcontratação não incorrem nas proibições de que trata o artigo 
49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, conforme 
modelo do arquivo anexo; 

9.4.7.5. declaração de que a subcontratada se compromete a utilizar e/ou 
especificar e utilizar somente produtos e subprodutos de madeira 
de origem exótica, ou de origem nativa, que tenha procedência 
legal, atendendo ao disposto no art. 17, parágrafo 4º, da Lei 
Municipal n.º 10.175, de 2011, se atividade a ser subcontratada 
envolver a especificação ou a utilização de produtos e subprodutos 
de madeira. 

9.4.8. No caso da subcontratada possuir cadastrado regular no Sistema Único de 
Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte – SUCAF e 
habilitado na(s) linha(s) de serviço(s) compatível(veis) com a atividade a ser 
subcontratada, os documentos dos itens 9.4.3, 9.4.4 e 9.4.5 são 
dispensáveis, devendo ser emitida declaração, pela Contratada, de que a 
subcontratada possui o referido cadastramento. 

10. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS 

10.1. Na data de emissão da ordem de serviço, a SUDECAP promoverá uma Reunião de 
Definição de Diretrizes com a Contratada, na qual: apresentará a Fiscalização; 
informará aos integrantes da equipe técnica o escopo detalhado dos trabalhos; 
promoverá esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a serem adotados no 
planejamento, desenvolvimento e acompanhamento dos serviços.  

10.2. Nesta reunião serão fornecidos à empresa os seguintes documentos: 

10.2.1. Selos, formatos e templates a serem utilizados nos desenhos em meio 
magnético; 

10.2.2. Modelo, em meio digital, para elaboração da planilha de quantitativos a ser 
orçada. 

10.3. A Contratada deverá apresentar o Planejamento dos Serviços através de arquivo com 
extensão MPP. Após aprovado a Fiscalização providenciará sua importação para o 
SGEE – Sistema de Gerenciamento de Empreendimentos de Engenharia, existente na 
SMOBI/SUDECAP.  
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10.3.1. Será de responsabilidade da contratada, sem ônus adicional para a 
Contratante, caso seja necessária, a distribuição por eventos, dos itens de 
serviços e respectivos quantitativos da planilha da Contratada. 

10.3.2. O planejamento deverá ser atualizado mensalmente, em conjunto entre a 
Fiscalização e a Contratada, repetindo-se o processo de importação para o 
SGEE.  

10.3.3. O Planejamento dos Serviços também será suporte para as reuniões de 
acompanhamento, quando necessário. 

10.4. O planejamento dos serviços promoverá: 

10.4.1. Análise do caminho crítico, tendo por base a rede CPM – Critrical Path 
Method, gerada através do arquivo descrito no item 10.3 deste Projeto Básico 
da Licitação; 

10.4.2. Alterações e impactos nas atividades. 

10.5. A Contratada deverá obrigatoriamente respeitar os prazos definidos no Planejamento 
dos Serviços. 

10.6. A Contratada deverá elaborar o Relatório de Acompanhamento dos Serviços com 
frequência mensal, emitido juntamente à medição dos serviços, o qual constituirá 
instrumento legal com anotação de todas as ocorrências, instruções e decisões 
tomadas durante o desenvolvimento dos projetos. A elaboração do Relatório deverá 
ser realizada em conjunto entre a Coordenação e a equipe de compatibilização. 

10.7. Reuniões de Acompanhamento:  

Estão previstas reuniões de acompanhamento dos serviços, com a finalidade, entre 
outras, de apresentar a todos os participantes os objetivos e metas a serem atingidos, 
acompanhar o cronograma das atividades e as responsabilidades das partes, 
identificar e tomar ciência dos problemas durante a execução dos trabalhos e definir 
ações corretivas, apresentar os impactos em custos e prazos das alterações 
propostas. 

Além da Reunião de Definição de Diretrizes, definida no item 10.1 deste Projeto 
Básico da Licitação, serão promovidas as seguintes reuniões de acompanhamento:  

10.7.1. Reuniões Periódicas 

Reuniões semanais, quinzenais, mensais ou a critério da Fiscalização, que 
ocorrerá preferencialmente na sede da SUDECAP, com o objetivo de 
atualizar o fluxo de planejamento, o acompanhamento de projetos e realizar 
esclarecimento de eventuais dúvidas. 

A SUDECAP poderá solicitar a presença dos profissionais envolvidos nos 
serviços nestas reuniões.  
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10.7.2. Reunião para Recebimento de Serviços e Projetos 

A cada etapa, mais precisamente no início da fase de VERIFICAÇÃO 
DEFINITIVA deverá ser realizada reunião de apresentação e recebimento do 
projeto, com a participação do Coordenador e de todos os integrantes da 
equipe técnica da Contratada envolvidos, bem como, da Fiscalização e da 
equipe de avaliação dos projetos, da parte da Contratante.  

10.7.3. Reunião de Programação de Obra e Orçamentação 

Reuniões no final da etapa de Projeto Executivo de Engenharia, com a 
presença do Coordenador da empresa, da Fiscalização, de 
engenheiro/arquiteto designado pelo Departamento de Obras de Edificações 
da SUDECAP, e de engenheiro/arquiteto orçamentista designado pela 
Gerência de Orçamentação de Edificações. Tem por finalidade efetuar um 
check-list final visando a apresentação, análise e conferência de todos os 
projetos e planilhas com o enfoque na execução da obra. 

10.7.4. Reunião para Devolução de Serviços e Projetos 

Concluídas as fases de Verificação em cada etapa, a Contratante poderá 
solicitar à Contratada, reunião para devolução dos serviços e projetos e para 
discussões sobre as alterações devidas, com a definição por parte da 
Fiscalização e dos participantes que julgar conveniente para compor a 
reunião. 

As reuniões deverão ser registradas em atas preferencialmente digitadas, contendo no 
mínimo os seguintes elementos:  

▪ Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados 
e assinatura da ata pelos presentes; 

▪ Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 

▪ Os problemas relatados deverão apresentar um encaminhamento de solução, 
com o responsável pelo acompanhamento, com os prazos estabelecidos, a 
forma, o custo e o porquê da solução; 

▪ Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

Essas atividades não serão objeto de medição por constituírem-se em elemento essencial ao 
gerenciamento do contrato. 

11. DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS 

Todos os serviços deverão ser desenvolvidos de forma harmônica e consistente, 
considerando as etapas de execução e a inter-relação com as fases de desenvolvimento. 

O início do desenvolvimento de cada etapa ocorrerá somente mediante a autorização da 
Fiscalização. 

A falta de um ou mais documentos relativos à determinada etapa impedirá o recebimento dos 
demais serviços e a etapa será considerada não entregue. 

A falta de assinatura dos projetistas, RT’s nas documentações relativas à determinada etapa 

impedirá o recebimento dos demais serviços e a etapa será considerada não entregue. 

216



 

Secretaria Municipal de Obras  
e Infraestrutura  

 

Licitação SMOBI 014/2022-TP Pág. 24 de 46 
Processo 01-011.772/22-91 
Plano de Obras: 2730:NE5-S-SAC-20 Projeto Básico da Licitação para Consultoria (set/21) 

11.1. Etapas de Execução 

Para efeitos da execução do objeto deste Projeto Básico da Licitação serão 
consideradas as seguintes etapas do ciclo de vida dos serviços: 

11.1.1. Serviços Preliminares e Estudo de Alternativas 

Nesta etapa, deverão ser pesquisadas e coletadas todas as informações 
contidas nos estudos existentes que servirão de base para a elaboração dos 
serviços a serem desenvolvidos de cada temática, levando em consideração 
os seguintes dados:  

▪ Físicos (planialtimétricos; cadastrais; topografia, geotécnicos, 
geológicos, hídricos; climáticos; ecológicos; outros); 

▪ Técnicos; 

▪ Legais e Jurídicos; 

▪ Sociais; 

▪ Econômicos; 

▪ Financeiros; 

▪ Ambientais; 

▪ Levantamentos das interferências, mediante visita de campo, e 
consultas aos órgãos públicos junto às concessionárias de serviços 
públicos; 

▪ Outros dados relevantes para o desenvolvimento dos serviços. 

Após a elaboração dos serviços preliminares, a CONTRATADA deverá avaliar 
as novas informações e compatibilizá-las com o Estudo Preliminar de 
Implantação e os Projetos das Tipologias fornecidos neste Projeto Básico de 
Licitação (APÊNDICES VIII a XIX) e sugerir alterações caso ocorram 
interferências físicas ou técnicas que configurem a real necessidade de 
modificação da proposta, sendo que este serviço deverá ser autorizado e 
validado pela Fiscalização. 

De modo geral, as alternativas estudadas e apresentadas, deverão ser: 

▪ Conceitualmente consistentes e atender aos objetivos propostos; 

▪ Tecnicamente exequíveis; 

▪ Baseadas em um pré-dimensionamento; 

▪ Econômica e financeiramente viáveis; 

▪ Ambientalmente aceitáveis: os impactos negativos ao meio ambiente 
devem ser determinados e compensados pelos impactos positivos; 

▪ Legalmente aceitáveis e administrativamente possíveis: devem respeitar 
os aspectos legais e administrativos. 
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Caso as alternativas apresentadas impliquem em modificações no Estudo 
Preliminar de Implantação já aprovado pela Secretaria Municipal de 
Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC, e da 
Tipologia aprovado pela Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, a 
CONTRATADA deverá se responsabilizar pela modificação deste projeto e 
submetê-lo novamente a avaliação e aprovação, sem ônus adicional para o 
CONTRATANTE. 

Somente após esta avaliação e/ou revisão dos projetos entregues neste 
Projeto Básico, e após validação pela Fiscalização e demais órgãos 
competentes, os anteprojetos poderão ser iniciados. 

11.1.2. Anteprojeto de Arquitetura e Complementares de Engenharia 

Etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas 
iniciais de detalhamento do Projeto Arquitetônico e Complementares de 
Engenharia a serem elaborados pelas especialidades envolvidas e 
decorrentes do Projeto de Arquitetura que definiu os espaços do 
empreendimento e de seus elementos, instalações e componentes. 

Os projetos devem definir qualitativa e quantitativamente os atributos 
técnicos, econômicos e financeiros de um serviço ou obra de engenharia, 
com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações 
técnicas, cálculos, desenhos, normas, projeções e disposições especiais. 

Os documentos técnicos para representação desta etapa estão elencados no 
tópico 2.4.5.1 do Procedimentos de Projetos da Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital. 

Os documentos a serem apresentados, referentes ao Anteprojeto, devem 
representar todas as informações técnicas necessárias para o futuro 
detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, 
necessários também ao inter-relacionamento das atividades técnicas de 
projeto e suficientes à elaboração de estimativas aproximadas de custo e de 
prazos dos serviços de obras implicados a seguir. Esses documentos deverão 
ser assinados e digitalizados para que a Fiscalização possa realizar as 
verificações. 

Essa etapa compreende os desenhos técnicos, memoriais e o conjunto de 
documentos que detalham a obra, contendo: 

a. O desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão 
global da obra e identificação clara de todos os seus elementos; 

b. Soluções técnicas globais e localizadas, de forma a minimizar a 
necessidade de modificações durante a realização da(s) obra(s); 

c. Identificação dos serviços a executar e especificação dos materiais e 
equipamentos básicos a serem utilizados; 

d. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais 
para a obra; e 

e. Levantamento preliminar dos quantitativos de serviços propriamente 
avaliados, de modo a fundamentar uma estimativa de custo global da 
obra a ser executada pela Administração Pública. 
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A solução escolhida deve considerar a economicidade da implantação e da 
manutenção da edificação, bem como requisitos de segurança, 
funcionalidade, adequação ao interesse público, condições de acessibilidade, 
conceitos de sustentabilidade, arquitetura bioclimática, eficiência energética, 
facilidade na execução da obra, sua conservação, durabilidade, adoção das 
normas técnicas pertinentes e o mínimo impacto ambiental. 

Nos casos em que for de interesse da CONTRATANTE a paralisação dos 
serviços ao final da etapa de Anteprojeto, a CONTRATADA deverá 
providenciar a Emissão Final de todos os desenhos e documentos previstos 
para esta etapa em conformidade com as diretrizes estabelecidas. 

11.1.3. Projeto Executivo de Arquitetura e Complementares de Engenharia 

A etapa de Projeto Executivo contempla o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com 
as normas técnicas pertinentes. 

Sendo assim, nesta etapa são trabalhados todos os elementos necessários e 
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a(s) obra(s) ou 
serviço(s) elaborado(s) com base nas etapas anteriormente realizadas, de 
modo a assegurar a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto 
ambiental do empreendimento e possibilitar a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução. O Projeto Executivo é 
considerado uma etapa destinada à concepção e à representação final das 
informações técnicas dos projetos e de seus elementos, instalações e 
componentes, completas, definitivas e necessárias à execução dos serviços 
de obra correspondentes. 

Os projetos devem definir qualitativa e quantitativamente os atributos 
técnicos, econômicos e financeiros de um serviço ou obra de engenharia, 
com base em dados, elementos, informações, estudos, discriminações 
técnicas, cálculos, desenhos, normas, projeções e disposições especiais.  

Os documentos a serem apresentados, referente ao Projeto Executivo, 
devem seguir as diretrizes do Procedimento Padrão para Elaboração e 
Apresentação de Projetos de Edificações da SUDECAP, conforme cada 
temática, assim como o Caderno de Encargos da SUDECAP, sendo que 
todos devem ser devidamente assinados e digitalizados para que a 
Fiscalização possa elaborar as verificações. 

Esta etapa é acumulativa e proveniente da etapa anterior – de Anteprojeto de 
Arquitetura e Complementares de Engenharia – e compreende os desenhos 
técnicos, memoriais e o conjunto de documentos que detalham a obra, 
contendo: 

a) O desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global 
da obra e identificação clara de todos os seus elementos; 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de 
forma a minimizar a necessidade de modificações durante a realização 
da(s) obra(s);  

c) Identificação de todos os serviços a executar e especificação de todos os 
materiais e equipamentos a serem utilizados;  

219



 

Secretaria Municipal de Obras  
e Infraestrutura  

 

Licitação SMOBI 014/2022-TP Pág. 27 de 46 
Processo 01-011.772/22-91 
Plano de Obras: 2730:NE5-S-SAC-20 Projeto Básico da Licitação para Consultoria (set/21) 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos 
construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a 
obra; 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de Fiscalização (inclusive critérios de medição) e outros dados 
necessários em cada caso; e 

f) Levantamento dos quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente 
avaliados, de modo a fundamentar o orçamento detalhado do custo global 
da obra a ser elaborado pela Administração Pública. 

Os documentos técnicos para representação desta etapa estão elencados no 
tópico 2.4.7.1 dos Procedimentos de Projetos da Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital. 

11.2. Fases de Desenvolvimento 

Dentro das etapas de execução devem ser consideradas algumas fases de 
desenvolvimento fundamentais para uma boa execução, análise e controle dos 
serviços, tais como: 

11.2.1. Avaliação de órgãos externos 

Fase destinada à apreciação e avaliação do conjunto de informações técnicas 
necessárias para aprovação de órgãos externos com base nas exigências 
legais (municipal, estadual, federal), e à obtenção do alvará ou das licenças e 
demais documentos indispensáveis a sua implantação. Sendo de 
responsabilidade da Contratante a obtenção das licenças ambientais e 
urbanísticas com o total apoio da Contratada. 

11.2.2. Avaliação de conformidade 

A avaliação de conformidade constitui-se por exame, análise, avaliação 
técnica de projetos estruturais e documentos correlatos, fundamentada por 
normas técnicas, especificações da Contratante e outras normas 
complementares e específicas, com o fim de concluir se os requisitos 
mínimos são atendidos. 

Para efeitos dos serviços executados presentes no escopo deste Projeto 
Básico da Licitação, a avaliação de conformidade se baseará nas exigências 
estipuladas pela Norma ABNT NBR 6118/2014 e outras normas que tenham 
interface com projeto de estruturas de concreto simples, armado e protendido. 

Em atendimento a norma ABNT NBR 6118/2014: Projeto de Estruturas de 
Concreto – Procedimento", o Projeto Estrutural será objeto de Avaliação da 
Conformidade, no qual, independente do contrato ter sido concluído, a 
Contratada deverá apresentar a qualquer tempo todas as informações 
requeridas pela Contratante para subsidiar a avaliação, bem como, responder 
aos eventuais questionamentos e apontamentos de inconformidades. 
Ressalta-se que: a) para sanar inconformidades poderá haver a necessidade 
de promover correções nos projetos; b) a produção de documentos para 
atendimento ou em resposta à Avaliação da Conformidade deverá ser 
realizada sem ônus adicional para a Contratante. 
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Esta fase deverá ocorrer antes da construção e, de preferência, 
simultaneamente com a fase de projeto, conforme estipula o item 5.3 da 
referida norma, a ser desenvolvida por profissional independente e diferente 
do projetista, devendo a Contratante realizá-la por conta própria ou por meio 
de contratação externa. 

11.2.3. Verificação Prévia 

A Contratada deverá comunicar por escrito a conclusão dos trabalhos ao fim 
de cada etapa. Este comunicado deverá ser encaminhado juntamente com os 
documentos, projetos e serviços à Contratante. A partir deste momento inicia-
se a fase de Verificação Prévia dos serviços, com o intuito de garantir que os 
produtos desenvolvidos contenham as informações necessárias para ser 
definitivamente verificado.  

Nesta fase, a Contratante terá 05 (cinco) dias úteis para analisar e dar o 
Aceite Prévio ou indeferir a entrega dos serviços recebidos. 

Caso a verificação dos serviços aponte algum problema, falta de documentos 
ou incompatibilização, a Contratante devolverá o volume completo dos 
documentos para a Contratada proceder às alterações e compatibilizações 
necessárias. Será elaborado pela Fiscalização o Relatório de Verificação, que 
será entregue à Contratada. Na hipótese do indeferimento da documentação 
apresentada, a Contratada terá prazo determinado para novo 
encaminhamento dos serviços.  

Uma única nova verificação será permitida. Caso a Contratada não atenda ou 
justifique na íntegra às recomendações do Relatório de Verificação, 
impedindo, assim, o aceite e gerando uma nova verificação, a Contratada 
será considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no 
Contrato. 

11.2.4. Verificação Definitiva 

Esta fase inicia-se após a Verificação Prévia, através de uma Reunião de 
Acompanhamento a ser agendada, para oficializar a entrega dos serviços e 
prestar os esclarecimentos cabíveis. Esta reunião deverá contar com a 
presença do Coordenador e de todos os integrantes da equipe técnica da 
Contratada envolvidos na etapa a ser avaliada, bem como da Fiscalização e 
da Equipe de Avaliação a ser designada pela Contratante. 

A Equipe de Avaliação fará uma análise dos produtos/serviços quanto aos 
critérios de qualidade estabelecidos neste Projeto Básico da Licitação. 
Entretanto, esta fase, bem como a fase de Verificação, não substitui a 
responsabilidade técnica da Contratada, uma vez que não se caracteriza por 
avaliar o dimensionamento e não aprofundará a conferência sobre 
atendimentos de normas técnicas vigentes. Destaca-se que a Contratante 
submeterá os produtos para análise técnica dentro do prazo de garantia civil, 
estando a Contratada, ciente de eventuais correções necessárias e da 
responsabilidade técnica existente. 

O prazo para analisar e dar o Aceite Definitivo ou indeferir a entrega dos 
produtos/serviços recebidos para esta fase será de até 10 (dez) dias úteis 
para as etapas de Serviços Preliminares e Levantamento de Dados, 10 
(dez) dias úteis para a revisão da etapa de Anteprojeto e 15 (quinze) dias 
úteis para a etapa de elaboração de Projetos Executivos, contados a partir 
do recebimento dos produtos/serviços pela equipe de avaliação. 
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Caso os produtos/serviços apresentem a qualidade requerida, estes serão 
ACEITOS DEFINITIVAMENTE para a etapa. Se porventura apresentarem 
inconsistências, erros e não atendam a qualidade requerida, a Contratada 
será acionada e entregue o Relatório de Verificação, podendo, para isto, ser 
realizada reuniões para novos esclarecimentos.  

Uma única nova avaliação será permitida. Caso a Contratada não atenda ou 
justifique na íntegra às recomendações do Relatório de Verificação, 
impedindo assim, o aceite e gerando nova análise, a Contratada será 
considerada inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no Contrato. 

No caso de aceite da documentação será o elaborado pela Fiscalização o 
Registro de Conclusão de Etapa que informará à Contratada que a próxima 
etapa prevista para o desenvolvimento dos projetos poderá ser iniciada. 

11.2.5. Programação de Obra e Orçamentação 

Trata-se de uma fase que ocorre no final da etapa de Projeto Executivo de 
Engenharia, na qual os serviços desenvolvidos no contrato são apresentados 
para o engenheiro/arquiteto designado pelo Departamento de Obras de 
Edificações, e pelo engenheiro/arquiteto orçamentista designado pela 
Gerência de Orçamentação de Edificações., em reunião específica de check 
list. 

Nesta fase, sugere-se que o engenheiro de obra e o engenheiro orçamentista 
avaliem e considerem a necessidade de complementação e/ou revisão nos 
projetos, planilhas, cronograma e memoriais, dentre outros, apontando as 
inconsistências, erros ou falta de qualidade requerida. 

Caso necessário, a Contratada deverá revisar os projetos, planilhas, 
cronograma e memoriais no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a reunião 
de check list. 

Uma única nova reunião para avaliação dos projetos, planilhas, cronograma e 
memoriais será permitida. Caso a Contratada não atenda ou justifique na 
íntegra às recomendações apresentadas na reunião de check list, impedindo 
assim, o aceite e gerando nova análise, a Contratada será considerada 
inadimplente e estará sujeita às sanções previstas no contrato. 

Caso não sejam apontadas inconformidades, principalmente pelo engenheiro 
de obra, a fase poderá ser concluída mediante formalização por meio de 
documento atestando que o projeto possui os elementos necessários para 
execução da obra. 

11.2.6. Emissão Parcial 

Em até 5 (cinco) dias úteis após a emissão do Registro de Conclusão da 
Etapa, a CONTRATADA deve providenciar a entrega da versão final de todos 
os documentos produzidos em cada uma das ETAPAS DE PROJETO 
intermediárias do empreendimento, conforme especificado no tópico 2.5.6 dos 
Procedimentos de Projetos da Superintendência de Desenvolvimento da 
Capital. 
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11.2.7. Emissão Final 

Em até 10 (dez) dias úteis após a autorização para EMISSÃO FINAL, a 
CONTRATADA deve providenciar a entrega da versão final de todos os 
documentos produzidos para o empreendimento, conforme especificado no 
tópico 2.5.7 dos Procedimentos de Projetos da Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital. 

12. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

12.1. Todos os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados por agente público designado 
pela SUDECAP, que terá plenos poderes para verificar e fazer cumprir a perfeita 
elaboração do objeto contratado, de acordo com as exigências contratuais, 
especificações, normas técnicas, instruções técnicas e padrões de qualidade, desde o 
início dos serviços, até o seu recebimento definitivo. 

12.2. A execução dos serviços será fiscalizada pela SUDECAP com apoio de seus 
contratados, que tem atribuição de verificar se os serviços estão sendo cumpridos, se 
as concepções ou soluções propostas atendem as exigências dos Procedimentos de 
Projetos da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, das especificações do 
Caderno de Encargos da SUDECAP, das normas técnicas pertinentes e aplicáveis e 
das legislações vigentes. 

12.3. A Fiscalização realizará a validação das medições devidas pelos serviços executados, 
entregues e aceitos.  

12.4. Caberá à Fiscalização, quando julgar necessário, fazer notificações, recomendar a 
aplicação de advertência, multas ou outras sugerir as penalidades presentes na Lei n° 
8666/1993, conforme estabelece o contrato e tomar todas as providências e demais 
ações necessárias ao que propicie o bom andamento dos serviços. 

12.5. A Fiscalização deverá analisar e deliberar sobre proposições da Contratada que visem 
melhorar os estudos e serviços qualitativamente. As soluções referentes aos trabalhos 
desenvolvidos deverão ser previamente discutidas com a Fiscalização. 

12.6. A segurança e saúde ocupacional serão verificadas por engenheiro/técnico de 
segurança da SUDECAP, em vistorias periódicas e sem aviso prévio. Sendo 
observadas não conformidades ou irregularidades, as mesmas serão anotadas em 
relatório de vistoria, que será entregue à Fiscalização para repassar à Contratada. 
Essas não conformidades e irregularidades deverão ser prontamente solucionadas, 
sob pena de advertência e outras penalidades previstas em contrato. 

12.7. O objeto constante neste Projeto Básico da Licitação será fiscalizado pela Gerência de 
Projetos de Edificações II da SUDECAP (GPRE 2-SD). 

12.8. A Fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante do 
inadequado uso das normas técnicas, instruções técnicas e legislações vigentes, 
vícios redibitórios, especificações de materiais impróprios ou de qualidade 
inadequada. A ocorrência de fatos dessa espécie não implicará em co-
responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e representantes. 
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12.8.1. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela 
execução de todos os serviços, a Contratante reserva-se o direito de exercer 
a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços, diretamente por 
Fiscais e substitutos designados. 

13. MEDIÇÕES 

13.1. Os serviços serão medidos mensalmente, conforme executados entregues e aceitos, 
considerando seus preços unitários da planilha contratual e o cronograma físico 
financeiro do contrato.  

13.1.1. Os serviços não aceitos pela Fiscalização não serão objeto de medição. 

13.1.2. Em nenhuma hipótese poderá haver antecipação de medição de serviços 
sem a devida cobertura contratual. 

13.1.3. As medições serão elaboradas tendo em vista os serviços executados no 
período do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês em curso, pela 
Fiscalização, com a participação da Contratada, sendo formalizadas e 
datadas no último dia de cada mês. 

13.2. Para a efetivação da medição até o dia 15 do mês em curso, a Contratada deverá 
respeitar o prazo de 05 (cinco) dias úteis para análise da minuta de medição. 

13.3. Todos os serviços serão medidos conforme unidade de referência da Planilha 
Contratual e obedecendo aos critérios relacionados abaixo ou, na ausência deste, 
conforme os Procedimentos de Projetos da Superintendência de Desenvolvimento da 
Capital. 

13.3.1. No caso dos projetos em que o critério de medição seja o número de formatos 
apresentados, a escala de apresentação e a distribuição dos desenhos 
deverá ser sempre previamente acordada com a Fiscalização. 

13.3.1.1. Os projetos deverão ser apresentados sempre em formatos A1, ou, 
conforme acordado com a Fiscalização e em casos especiais 
deverá ser adotada a Tabela de Equivalência de Formatos dos 
Procedimentos de Projetos da Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital. 

13.4. Critérios de Medição 

13.4.1.  Levantamentos Topográficos: 

13.4.1.1. 40% do valor total dos serviços na fase de ENTREGA E 
APRESENTAÇÃO; 

13.4.1.2. 40% do valor total dos serviços na fase de APROVAÇÃO; 

13.4.1.3. 20% do valor total dos serviços na fase de EMISSÃO FINAL. 
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São considerados para os serviços: 

62.05.12 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL < 10.000 M 2 - INCLUSIVE DESENHO 

62.05.14 EQUIPE TOPOGRÁFICA P/ APOIO A PROJETOS 

62.05.21 TRANSPORTE DE COORDENADAS E ALTITUDE – RECEPTOR GNSS 

 
13.4.2. Estudos Geológicos/Geotécnicos: 

13.4.2.1. 40% do valor total dos serviços na fase de ENTREGA E 
APRESENTAÇÃO; 

13.4.2.2. 60% do valor total dos serviços nas fases de APROVAÇÃO e 
EMISSÃO FINAL. 

São considerados para os serviços: 

65.01.01 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 ½”  

65.01.02 PERFURAÇÃO SONDAGEM A PERCUSSÃO D=2 ½”  

 
A sondagem a percussão (SPT) será efetuada por metro (m) efetivamente perfurado 
no subsolo. A Contratada será remunerada pela soma das profundidades executadas 
sendo que a quantidade mínima para medição é de 30 metros. 

Para a campanha de sondagem executada será medido também um dia de equipe 
topográfica para locação e georreferenciamento dos furos definidos pelo Plano de 
Sondagem, a ser aprovado, conforme Planilha contratual. Será medido o item 
65.01.02 relativo à mobilização conforme planilha contratual (esses valores são 
independentes da distância entre a empresa fornecedora e o local da sondagem e da 
quantidade de furos a ser executada).  

Em casos especiais, devidamente justificados, a critério da Fiscalização, poderá ser 
medida outra mobilização. Consideram-se casos especiais as transposições de vias 
ou acidentes geográficos naturais ou artificiais. 

13.4.3. Laudos Técnicos: 

13.4.3.1. 40% do valor total dos serviços na fase de ENTREGA E 
APRESENTAÇÃO; 

13.4.3.2. 60% do valor total dos serviços nas fases de APROVAÇÃO e 
EMISSÃO FINAL. 

 São considerados para os serviços: 

62.04.01 LAUDO GEOTÉCNICO PARA FINS DE LICENCIAMENTO 

62.04.15 ANÁLISE DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - NBR 5419 (PARTE 2) 

62.04.16 MEDIÇÃO DE RESISTIVIDADE DO SOLO (MODELAGEM GEOLÉTRICA) NBR´s 5419 e 7117-1 
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13.4.4. Projetos de Arquitetura e Complementares de Engenharia – Etapas de 

Anteprojeto, Projeto Básico E Projeto Executivo 

No caso dos projetos em que o critério de medição seja o número de formatos 
apresentados, a escala de apresentação e a distribuição dos desenhos deverá ser 
sempre previamente acordada com a Fiscalização. 

Os projetos deverão ser apresentados sempre em formatos A1, ou, conforme 
acordado com a Fiscalização e em casos especiais deverá ser adotada a Tabela de 
Equivalência de Formatos dos Procedimentos de Projetos da Superintendência de 
Desenvolvimento da Capital. 

Os serviços e projetos gerados e desenvolvidos na etapa de Anteprojeto integrarão os 
Projetos Executivos e deverão ser complementados com todas as informações 
técnicas necessárias, inclusive aquelas decorrentes do desenvolvimento e/ou 
adequação dos Projetos Executivos. Estas complementações e/ou adequações em 
pranchas já entregues e medidas na etapa de Anteprojeto não serão objeto de nova 
medição. 

As medições dos projetos de arquitetura e engenharia serão realizadas ao longo das 
etapas de Anteprojetos e Projetos Executivos após a formalização da conclusão das 
fases conforme percentuais a seguir: 

13.4.4.1. Formalização de conclusão da fase de ENTREGA E 
APRESENTAÇÃO (Verificação Prévia) da etapa de Anteprojeto: 
20% do valor do serviço vinculado a cada uma das disciplinas 
previstas na planilha contratual; 

13.4.4.2. Formalização de conclusão da fase de APROVAÇÃO (Verificação 
Definitiva) e EMISSÃO PARCIAL da etapa de Anteprojeto: 20% do 
valor do serviço vinculado a cada uma das disciplinas previstas na 
planilha contratual; 

13.4.4.3. Formalização de conclusão da fase de ENTREGA E 
APRESENTAÇÃO (Verificação Prévia) da etapa de Projeto 
Executivo: 20% do valor do serviço vinculado a cada uma das 
disciplinas previstas na planilha contratual; 

13.4.4.4. Formalização de conclusão da fase de CHECKLIST e 
APROVAÇÃO (Verificação Definitiva) da etapa de Projeto 
Executivo: 30% do valor do serviço vinculado a cada uma das 
disciplinas previstas na planilha contratual; 

13.4.4.5. Formalização de conclusão da fase de EMSSÃO FINAL da etapa 
de Projeto Executivo: 10% do valor do serviço vinculado a cada 
uma das disciplinas previstas na planilha contratual. 
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São considerados para os serviços: 

62.01.04 PROJETO ARQUITETÔNICO - EXECUTIVO 

62.01.10 PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) 

62.01.11 PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇÕES) 

62.01.12 PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL 

62.01.14 PROJETO PAISAGÍSTICO ÁREAS LIVRES - OBRAS EDIFICAÇÃO 

62.01.16 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO 

62.01.19 PROJETO ELÉTRICO 

62.01.20 PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 

62.01.21 PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA 

62.01.22 PROJETO HIDRÁULICO / SANITÁRIO 

62.01.23 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

62.01.24 PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

62.01.25 PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

62.01.28 PROJETO DE AR CONDICIONADO 

61.01.34 PROJETO DE SONORIZAÇÃO/ ALARME/ CFTV 

62.01.40 COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO 

62.01.45 PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO 

62.20.09 PROJETO DE EXAUSTÃO MECÂNICA 

 
13.4.5. Perspectiva Colorida 50x70cm, Estimativa de Custo na etapa de Projeto 

Básico, Planilhas de Quantitativos, Levantamento de Custos e Relatório 
Técnico de Planejamento de Execução de Obras 

13.4.5.1. 40% do valor total dos serviços na fase de ENTREGA E 
APRESENTAÇÃO; 

13.4.5.2. 60% do valor total dos serviços nas fases de APROVAÇÃO e 
EMISSÃO FINAL. 

São considerados para os serviços:  

62.01.42 PERSPECTIVA COLORIDA 50X70 CM 

62.01.69 ESTIMATIVA DE CUSTO DO PROJETO BÁSICO 

62.01.70 PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

62.01.71 ORÇAMENTO ANALÍTICO DO PROJETO EXECUTIVO 

62.32.01 RELATÓRIO TÉCNICO DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS 
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13.4.6. O serviço de PGRCC será objeto de medição específica durante a ETAPA de 
Projeto Executivo conforme descrito abaixo: 

13.4.6.1. 50% do valor total dos serviços na fase de ENTREGA E 
APRESENTAÇÃO da etapa de Projeto Executivo; 

13.4.6.2. 50% do valor total dos serviços na fase de APROVAÇÃO E 
EMISSÃO FINAL da etapa de Projeto Executivo. 

 É considerado para o serviço:  

73.01.01 PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) 

 
13.4.7. Projeto Legal e obtenção do alvará de construção 

Para os critérios de medição dos produtos desta etapa têm-se o seguinte: 

13.4.7.1. 30% do valor do serviço na fase de formalização do protocolo do 
projeto junto ao órgão municipal competente, que deve ser 
conduzido pelo RRT do projeto legal, dentro dos padrões e 
legislações vigentes; 

13.4.7.2. O número do protocolo deverá ser comunicado ao fiscal para 
acompanhamento da Contratante. A medição será liberada após 
comprovação que o protocolo foi acatado; 

13.4.7.3. 30% do valor do serviço após comunicado de exame, mediante 
novo protocolo do projeto para atendimento às exigências do 
mesmo. 

13.4.7.4. A medição será liberada após comprovação que o protocolo foi 
acatado. 

13.4.7.5. 40% do valor do serviço na fase de Aprovação do projeto legal e 
emissão do alvará de construção.  

 É considerado para o serviço:  

62.01.68 PROJETO LEGAL 

 
13.4.8. Coordenação 

13.4.8.1. A medição da Coordenação ocorrerá proporcionalmente à 
representação dos serviços medidos, devendo ocorrer da seguinte 
forma: 

CM=
MM

VC − C
×100 unidades 

onde, 

CM – Medição da Coordenação; 
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MM – Medição dos serviços entregues e aceitos/aprovados; 

VC – Valor total contratual; 

C – Valor contratual da Coordenação. 

13.4.8.2. O valor total medido para a Coordenação não poderá ultrapassar o 
seu valor contratual. 

13.4.8.3. Em caso de aditivo contratual de valor, o valor da Coordenação 
poderá ser acrescido proporcionalmente à porcentagem solicitada 
para o aditivo de valor, desde que em resulte de aumento efetivo de 
serviços e esteja devidamente justificado e aprovado pela 
Contratante. 

13.4.8.4. Em caso de redução dos serviços previstos contratualmente não 
haverá medição da Coordenação sobre o valor dos serviços não 
executados. 

13.5. O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da 
data do recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas. 

13.5.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 13.5 deste Projeto 
Básico da Licitação, ocorrerá apenas no caso de regularidade com as 
condições e documentos listados nos itens 13.6 e 13.7. 

13.5.2. Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para 
pagamento previsto no item 13.5 será contado a partir da sua 
reapresentação, devidamente regularizada. 

13.5.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do 
Município, incidirá correção monetária até o pagamento efetivo, processando-
se o cálculo com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
Especial – IPCA-E, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 
ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo, observado o procedimento do 
artigo 18-A do Decreto Municipal n.º 14.252, de 2011. 

13.6. A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à: 

13.6.1. ART, RRT e/ou RRT da Contratada; 

13.6.2. Relação da Equipe Técnica; 

13.6.3. Comprovação de integração dos profissionais da equipe técnica; 

13.6.4. ART, TRT e/ou RRT de todos os profissionais que compõem a equipe 
técnica; 

13.6.5. Documentação relativa à Segurança e Saúde Ocupacional; 

13.6.6. Relatório de Conhecimento do empreendimento; 

13.6.7. Detalhamento e quantificação dos serviços a serem desenvolvidos pela 
Contratada; 
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13.6.8. Apresentação do Planejamento dos Serviços, conforme item 10.3 deste 
Projeto Básico da Licitação. 

13.7. Mensalmente, a liberação do processamento da medição ficará vinculada à: 

13.7.1. Apresentação do Relatório de Acompanhamento dos Serviços, conforme o 
item 10.6 deste Projeto Básico da Licitação; 

13.7.2. Apresentação do Planejamento dos Serviços, conforme item 10.3 deste 
Projeto Básico da Licitação; 

13.7.3. comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, 
devidamente acompanhados de relação nominal de empregados alocados 
no(s) serviço(s) (Guia do FGTS), bem como de todos os encargos 
trabalhistas, se for o caso; 

13.7.4. demonstração de recolhimento do ISS; 

13.7.5. registro do SUCAF ativo e atualizado. 

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

14.1. Decorridos até 90 (noventa) dias corridos da conclusão dos serviços e desde que a 
Contratada tenha corrigido, sem ônus adicional para a Contratante, os desenhos e 
documentos porventura falhos, será emitido o "Termo de Recebimento Definitivo” dos 

projetos e serviços contratados.  

15. OUTRAS INFORMAÇÕES 

15.1. Áreas de Empréstimo e Destinação Final 

A partir das diretrizes da Gerência de Gestão Urbanística e Ambiental da SUDECAP 
(GELUA-SD), determina-se que, havendo a necessidade de bota-fora e/ou 
empréstimos de jazidas, a Contratada deverá elaborar estudo para a classificação do 
material a ser disposto em áreas de destinação final ou tomado de empréstimo, de 
acordo com a Lei Municipal nº 10.522, de 24 de agosto de 2012, Resolução CONAMA 
nº 307, de 5 de julho de 2002 e Ofício-Circular SUDECAP nº 154/2016 (Apêndice 
XXII). A Contratada deverá analisar a distância do local do empreendimento até o 
bota-fora e/ou jazida e/ou estações/usinas de reciclagem de entulho, considerando as 
áreas licenciadas mais próximas (no mínimo três locais para cada tipo de resíduo 
classificado). Será adotado o local de destinação que contemple o menor custo global: 
“transporte + taxa de destinação final adequada de resíduos da construção civil”, e 

todos os valores devem ser apresentados em uma planilha comparativa entre as áreas 
consideradas.  

A Contratada deverá também elaborar um croqui com rota desejável, a fim de 
subsidiar a definição, pela Diretoria de Edificações, do veículo adequado para 
utilização na obra e orçamentação dos serviços pelo setor de Orçamento de 
Empreendimentos da SUDECAP. 

A Contratada necessariamente deverá realizar vistoria ao longo das rotas propostas, 
com relatório fotográfico. 
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15.2. Ao final, com o recebimento definitivo dos produtos, a Contratada, seus profissionais e 
subcontratadas deverão realizar baixa em todas as ART, RRT e TRT relativas aos 
serviços realizados, com a averbação, à margem do registro, da cessão dos direitos 
do autor ao Contratante, na forma prevista nos arts. 19 e 50 da Lei n.º 9.610/1998, c/c 
art. 17 da Lei n.º 5.988/1973, c/c art. 17 da Lei n.º 5.194/1966, c/c art. 13 da Lei n.º 
12.378/2010, c/c Resolução n.º1.029/2010 do CONFEA, c/c Resolução n.º 67/2013 do 
CAU/BR. 

Belo Horizonte, 03 de março de 2022. 
 
 
 

Arqt.ª Adriana Almeida de Castro Bandeira – 79.308-X 
Gerência de Projetos de Edificações II - (GPRE2-SD) 

 
 
 

Eng.º Jackson Moterani Maia – 002863-1 
Gerente da Gerência de Projetos de Edificações II - (GPRE2-SD) 

 
 
 

Eng.ª Viviane Ribeiro Silva Marcelo – 002687-6 
Gerente do Departamento de Projetos de Edificações (DPRE-SD) 
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Apêndice I 
Planilha de Orçamento 
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Apêndice II 
Cronograma Físico Financeiro 
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Apêndice III 
Memória de Cálculo para Preço de Venda 
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Apêndice IV 
Cálculo de Mão de Obra para Consultoria 

 
Este apêndice contém modelo de memória de cálculo de mão de obra para consultoria de projetos 
em formato de planilha eletrônica.  
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Apêndice V 
Encargos Sociais Básicos sobre a Mão de Obra de Consultoria 

  

236



 

Secretaria Municipal de Obras  
e Infraestrutura  

 

Licitação SMOBI 014/2022-TP Pág. 44 de 46 
Processo 01-011.772/22-91 
Plano de Obras: 2730:NE5-S-SAC-20 Projeto Básico da Licitação para Consultoria (set/21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apêndice VI 
Composição de Preços Unitários 

 
Este Apêndice contém as composições de preços extras. 

As composições de serviços oriundos de tabelas de referência podem ser obtidas por 
meio dos seguintes endereços eletrônicos: 

SUDECAP  prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos/ 
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Apêndice VII 
Anotações de Responsabilidade Técnica – ART Orçamentárias 
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Apêndices em meio digital 

 

Apêndice VIII Estudo Preliminar de Implantação 
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PE-002/AF 
4/10/2018 

 

 

OBJETO 

Contratação da engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira 
Jardim, registro CREA-MG nº 178382/D, por meio da Pessoa Jurídica 
ACLARA ENGENHARIA LTDA, para prestação dos serviços de 
engenharia de alteração de Planilha Orçamentária de Execução de 
Obras e de Cronograma Físico-Financeiro, sob coordenação de 
profissional a ser indicado pelo CRCMG, de acordo com os projetos 
complementares executivos de engenharia alterados, referentes à obra 
de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, 
incluindo a revitalização do prédio existente e unificação das áreas das 
duas edificações. 

SETOR 
SOLICITANTE Assessoria da Presidência / Gerência Administrativa e Financeira 

JUSTIFICATIVA 

Em 2017, foi realizada a contratação da empresa F&F 
CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
01.319.304/0001-89, por meio da Tomada de preços nº 002/2017, cujo 
objeto compreende “a prestação de serviços especializados de 
elaboração de projetos complementares executivos, referentes à obra 
de construção do novo prédio que integrará a sede administrativa do 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG, de 
revitalização do edifício existente e da unificação de áreas das duas 
edificações, localizadas no Município de Belo Horizonte, na rua Cláudio 
Manoel, números 617 e 639, respectivamente, bairro Savassi, 
contemplando duas fases de implementação.” 

Contudo, considerando as relevantes mudanças no cenário econômico 
e na estrutura organizacional do Conselho, desde 2014, quando foram 
idealizados os projetos complementares executivos referentes à 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, até o 
contexto atual, motivaram o Conselho Diretor a reavaliar a real 
necessidade de todos os espaços projetados inicialmente.  

Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia 
de Covid-19, quando o CRCMG se viu obrigado a refazer e adaptar 
todo o seu planejamento, diante do cenário econômico nacional, que 
impactou os resultados orçamentários e financeiros do Conselho, 
ocasionando uma queda na arrecadação e um aumento do percentual 
de inadimplência. Além disso, nos últimos anos, o índice de evolução 
de registros profissionais ativos foi negativo, sendo: em 2018, -2,43%; 
em 2019, -2,61%; em 2020, - 0,56%. 

No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão 
focada na sustentabilidade em curto, médio e longo prazos, apesar 
desse cenário econômico desfavorável, o Conselho conseguiu manter 
sua eficiência orçamentária, com um resultado de superavit no ano de 
2020, o qual também foi ocasionado pela economia de recursos. 

  

SOLICITAÇÃO / AUTORIZAÇÃO 
ABERTURA DE PROCESSO DE CONTRATAÇÃO 

Esse documento foi assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO, Thais Soares Donato, Vinícius Tadeu

Rezende Rosa e SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZU6BM-3NUR8-7KPK6-E8BBX
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Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do 
CRCMG foi novamente analisada pelo Conselho Diretor. Ao revisar os 
projetos, foi constado que a necessidade do Conselho consiste apenas 
na construção de um auditório moderno, uma sala para o plenário, com 
instalações adequadas, uma sala de conselheiros, uma recepção mais 
ampla, além de estender a garagem, aumentando o número de vagas; 
e, sobre esse andar, a construção de uma cobertura, que servirá de 
apoio aos eventos realizados no auditório. Com isso, seriam suprimidos 
os espaços que já não se fazem mais necessários no contexto atual, 
como salas da presidência, das diretorias e de reuniões, como forma 
de reduzir custos de construção e manutenção da edificação. 

Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou 
profissionais especializados em engenharia e arquitetura, visando a 
prestação de serviços de alteração dos planos, trabalhos e projetos 
complementares executivos de construção do novo prédio que 
integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente e da 
unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto 
à Cemig e Corpo de Bombeiros. 

 VALOR DA 
CONTRATAÇÃO 

R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) 

 
Belo Horizonte, 24 de maio de 2022. 

 
À superior consideração da Sra. Presidente, 

 
 
 
 

Thais Soares Donato 
Assessora da Presidência 

 
 
 
 

Vinícius Tadeu Rezende Rosa 
Gerente Administrativo e Financeiro 

 
 
 
 
 

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso 
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos 

 
 
 
Autorizo a abertura do respectivo processo, respeitando a legislação vigente e demais 

normas aplicáveis à espécie 
 

 
 
 
 

Contadora Suely Maria Marques de Oliveira 
Presidente do CRCMG 

Esse documento foi assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO, Thais Soares Donato, Vinícius Tadeu

Rezende Rosa e SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZU6BM-3NUR8-7KPK6-E8BBX

Assinado digitalmente por:
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO
CPF: 994.036.416-49
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 24/05/2022 09:20:38 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
CPF: 533.274.896-53
Data: 24/05/2022 09:55:25 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Vinícius Tadeu Rezende Rosa
CPF: 084.184.086-50
Data: 24/05/2022 18:36:59 -03:00

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 25/05/2022 09:35:56 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: ZU6BM-3NUR8-7KPK6-E8BBX

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (CPF 994.036.416-49) em

24/05/2022 09:20

Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 24/05/2022 09:55 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.91.72.162 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

Zg4azkqp/u6Y4zDYtssXwidM03tBPPJQbWRdu771gL4=
SHA-256

Vinícius Tadeu Rezende Rosa (CPF 084.184.086-50) em 24/05/2022 18:36 -

Assinado eletronicamente
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Endereço IP Geolocalização

187.36.170.144
Lat: -20,362491 Long: -40,297718

Precisão: 18 (metros)

Autenticação geadf@crcmg.org.br (Verificado)

Login

ZvVSyrYHEe90NjGNrb4E7rEoFXlZyDgtNR5Xu9UfydI=
SHA-256

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 25/05/2022

09:35

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/ZU6BM-3NUR8-7KPK6-E8BBX

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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MINUTA DE CONTRATO 

 
Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, o 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS, 
com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Cláudio Manoel, 
639, Bairro Savassi, inscrito no CNPJ sob o número 17.188.574/0001-
38, representado por sua presidente, Contadora Suely Maria Marques 
de Oliveira, de ora em diante denominado CRCMG, e, de outro, a 
sociedade empresária ACLARA ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.712.401/0001-07, com sede em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, na Avenida Mem De Sa, 700, Santa Efigênia – Apt. 903, 
CEP 30260-270, neste ato representada por sua sócia-
administradora, engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira 
Jardim, inscrita no CPF sob nº 086.945.106-50, registro CREA-MG nº 
178382/D, de ora em diante denominada CONTRATADA, sujeitando 
as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 e da Lei n.º 13.709, de 
14/8/2018, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. Contratação da engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, registro CREA-
MG nº 178382/D, por meio da Pessoa Jurídica ACLARA ENGENHARIA LTDA, para 
prestação dos serviços de engenharia de alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de 
Cronograma Físico-Financeiro, sob coordenação de profissional a ser indicado pelo CRCMG, 
de acordo com os projetos complementares executivos de engenharia alterados, referentes 
à obra de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a 
revitalização do prédio existente e unificação das áreas das duas edificações. 
 
1.2. Integram este contrato o Termo de Referência (anexo I), a proposta apresentada pela 
CONTRATADA (anexo II) e o projeto arquitetônico do novo prédio aprovado pela Prefeitura 
de Belo Horizonte (anexo III). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CRCMG 
2.1. As obrigações da CONTRATADA e do CRCMG são aquelas previstas no Termo de 
Referência (Anexo I). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE ENTREGA 
3.1. Os serviços deverão ser entregues pela CONTRATADA, conforme cronograma baixo: 
 

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

Entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária 
para Execução das Obras e Cronograma Físico-
Financeiro (Emissão Inicial) 

Em até 40 dias contados da entrega de todos os 
projetos e listas que devam constar dos 
trabalhos, objeto do contrato. 

Entrega da 1ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 
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Entrega da 2ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

Entrega da 3ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

 
3.2. Após a entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária para Execução das Obras e 
Cronograma Físico-Financeiro (Emissão Inicial), poderão ser solicitadas pelo CRCMG à 
CONTRATADA a realização de até três revisões. 
 
3.2.1. As revisões extras, acima das três referidas no item anterior, e as necessárias em 
decorrência de alteração dos projetos apresentados inicialmente, serão consideradas 
acréscimos de serviço, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, devendo ser 
pactuados por aditamento ao contrato. 
 
3.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a 
necessidade de alguma correção nos trabalhos entregues, deverá a CONTRATADA, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados da comunicação do CRCMG, por 
escrito, entregar os trabalhos e documentos complementares, com as devidas correções.   
 
3.4. A análise e aprovação dos trabalhos e documentos complementares serão realizadas 
pelo(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG em até 15 (quinze) dias após 
o respectivo recebimento. 
 
3.5. A aceitação definitiva dos trabalhos não caracteriza responsabilidade técnica e civil da 
Contratante, posto que o profissional ou empresa contratada deverá ser responsável pelos 
trabalhos elaborados. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
4.1. Pela execução dos serviços de alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de 
Cronograma Físico-Financeiro, objeto deste contrato, o CRCMG pagará à CONTRATADA 
o valor total de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) cujo desembolso dar-se-á 
com recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.2.1.01.01.001, 
observado o seguinte cronograma de pagamentos, a serem liberados conforme o 
cumprimento das etapas entregues: 
 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 

Etapa Pagamento 

25% do valor entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária para 
Execução das Obras e Cronograma Físico-Financeiro (Emissão Inicial) R$ 4.400,00 

25% na entrega da 1ª Revisão R$ 4.400,00 

25% na entrega da 2ª Revisão R$ 4.400,00 

25% na entrega da 3ª Revisão R$ 4.400,00 

TOTAL R$17.600,00 
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4.1.1. Realizado o recebimento definitivo, não sendo necessária a execução das etapas de 
revisão, seja da 1ª, da 2ª ou da 3ª, será efetuado o pagamento dos valores renascentes, 
relativos das demais fases. 
 
4.1.2. O recebimento completo e definitivo poderá ocorrer na entrega inicial da Planilha 
Orçamentária para Execução das Obras e Cronograma Físico-Financeiro (Emissão Inicial) 
ou em qualquer das etapas seguintes de revisão. 
 
4.1.3. Em todo caso, sendo executados os serviços, em plena conformidade com o objeto 
do contrato e as especificações do Termo de Referência, efetuar-se-á o pagamento integral 
à CONTRATADA no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 
 
4.2. No preço estipulado acima, estão incluídos os custos das taxas de emissão das ARTs 
junto ao Conselho de Engenharia - CREA. 
 
4.3. No preço estipulado acima, estão incluídos os custos com a impressão dos materiais 
de autoria da CONTRATADA, tais como, Planilha Orçamentária para Execução das Obras, 
Cronograma Físico-Financeiro e mapa de cotação, apenas.  
 
4.4. No preço estipulado acima, não estão inclusas as ações e serviços necessários aos 
processos de licitação das obras. 
 
4.5. No preço estipulado acima, não estão inclusos os custos relativos à aprovação da 
planilha orçamentária em instituições financeiras. 
 
4.6. No preço estipulado acima, não estão inclusos os custos relativos a horas técnicas 
presenciais em reuniões, ficando estipulado o máximo de 1 (uma) reunião quinzenal, 
sempre realizada na presença do coordenador de projetos. 
 
4.7. O valor total estipulado neste contrato é fixo, não comportando qualquer correção no 
curso de sua vigência, excetuando-se os eventuais custos provenientes de revisões extras 
solicitadas ao material. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
5.1. O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais. 
 
5.1.1 A Contratada emitirá a Nota Fiscal 10 (dez) dias após a entrega de cada etapa/revisão 
pertinente.  
 
5.1.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 8.666/1993. 
 
5.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos, 
conforme determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita 
Federal. 
 
5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
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medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante; 
 
5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
 

(6 / 100) 
365 

 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
I = 0,00016438 

 
 
5.5. Em caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA multa 
compensatória no percentual de 10% (dez) que incidirá sobre o valor da parcela inadimplida. 
 
5.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, ficam suspensos os prazos de execução dos 
serviços objeto deste contrato até a regularização do pagamento. 
 
5.7.  O preço constante da proposta da contratada e pactuado no contrato celebrado entre as 
partes é fixo e irreajustável, excetuando-se os eventuais custos provenientes da substituição 
de material previamente aprovado para a geração da Planilha Orçamentária. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA  
6.1. O presente contrato vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
7.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado conforme critérios e condições estabelecidos 
no Termo de Referência (Anexo I), por funcionário do CRCMG, especialmente designado 
pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES  
8.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência (Anexo I). 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO  
9.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS 
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10.1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, (LGPD), é a legislação 
brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. O CRCMG seguindo as 
boas práticas de governança e compliance está comprometido com seus deveres de garantia 
da privacidade e de proteção de dados pessoais, e preza em todas as relações contratuais 
que os envolvidos adotem boas práticas de governança, visando sempre o interesse do 
respeito a legislação vigente. 
 
10.2. Neste sentido, a CONTRATADA declara estar ciente que a CONTRATANTE é uma 
entidade de fiscalização tendo como uma de suas atividades precípuas, o registro de 
categoria profissional, regida pelo princípio do acesso à informação normatizado pela Lei 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Sendo assim, realiza o tratamento de dados para 
o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo 
de executar as competências legais e cumprir as atribuições legais do serviço público, e, 
portanto, eventuais dados pessoais dos sócios, representantes legais, prepostos e demais 
envolvidos na relação do objeto do presente contrato, estarão disponíveis no Portal da 
Transparência, nos termos do art. 23 da LGPD. 
 
10.3. A CONTRATADA no ato da assinatura do presente instrumento, declara que se 
encontra em processo de adequação, ou já está adequada e capaz de garantir a devida 
proteção e manuseio dos dados pessoais que sejam tangíveis, ou que, pessoalmente 
identifiquem ou tornem identificáveis, quaisquer empregados, clientes, agentes, usuários 
final, fornecedor, contatos, ou qualquer pessoa natural cujos dados pessoais sejam objeto de 
tratamento das respectivas instituições a quem pertencem os sócios quotistas incluindo suas 
filiais, subsidiárias, ou grupo econômico a que pertençam, em conformidade com a LGPD. 
 
10.4. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas 
hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para 
propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. 
 
10.5. As partes deverão adotar todas as políticas e medidas protetivas definitivas na LGPD, 
promovendo políticas de proteção de dados com adoção de ferramentas tecnológicas, 
jurídicas e humanas, para coleta e proteção de dados pessoais de pessoas naturais, no 
âmbito do desenvolvimento do objeto do presente contrato. 
 
10.6. Ressalvado o disposto no item 9.7, é vedada à CONTRATADA a subcontratação do 
processamento dos dados pessoais recebidos, bem como a transferência do processamento 
ou tratamento para qualquer empresa ou terceiro, inclusive no exterior, sem o consentimento 
prévio por escrito do CONTRATANTE, no âmbito do objeto deste contrato. 
 
10.7. A CONTRATADA, no âmbito de suas relações comerciais próprias, poderá contratar 
serviços de armazenamento em nuvem para os dados relacionados ao presente contrato, 
desde que essenciais à execução dos serviços e em acordo com as finalidades e os limites 
deste ajuste e as disposições da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD). 
 
10.7.1. A CONTRATADA atesta que a prestadora dos serviços de armazenamento em nuvem 
possui condições de fornecer o nível adequado de proteção dos dados sob a sua guarda, em 
conformidade com as exigências estipuladas na Lei n.º 13.709/2018 (LGPD). 
 
10.7.2. A prestadora dos serviços de armazenamento em nuvem atuará na condição de 
suboperadora dos dados e, no caso de descumprir as determinações da Lei n.º 13.709/2018 
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(LGPD), responderá a CONTRATADA perante o CRCMG. 
 
10.8. A CONTRATADA se compromete a, na execução das suas atividades contratualmente 
previstas, não coletar dados pessoais de terceiros sem a observância dos pressupostos da 
LGPD, tampouco compartilhar ou enviar tais dados para a CONTRATANTE, quando seu 
tratamento estiver em desconformidade com a referida legislação, sob pena de caracterizar 
inadimplemento contratual, passível, inclusive, de motivar a rescisão prevista no presente 
instrumento. 
 
10.9. Os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de dados 
seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e 
adequado controle de acesso baseado em função (role based access control) e com 
transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de 
garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer 
momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros; 
 
10.10. A CONTRATADA se compromete com a qualidade dos dados pessoais eventualmente 
fornecidos à CONTRATANTE em decorrência do presente contrato, zelando pela entrega de 
dados corretos e atualizados, buscando sempre o melhor interesse dos titulares, respeitando 
os seus direitos e reforçando sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com 
o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço 
público, nos termos do artigo 23 da LGPD. 
 
10.11. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos 
dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento 
dos dados pessoais, e os eliminará completamente com todas as cópias porventura 
existentes (seja em formato digital ou físico), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo 
quando a CONTRATADA tenha que mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra 
hipótese da LGPD, sob pena de responsabilização administrativa, cível e penal. 
 
10.12. Em caso de eventual coleta de dados pessoais sensível, esta será realizada mediante 
prévia aprovação do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o 
consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de 
tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços 
especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados 
para outros fins. 
 
10.13. Eventualmente, as partes podem ajustar que o CONTRATANTE será responsável por 
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes no item 10.11 
acima. 
 
10.14. As partes informarão imediatamente entre si caso o titular dos dados, a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou terceiros solicitem informações sobre o 
tratamento de dados pessoais relacionados ao presente contrato ou mesmo determine, 
legalmente amparada, a eliminação ou anonimização dos dados compartilhados. 
 
10.15. A CONTRATADA cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigações 
referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e 
Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e, também, no atendimento de requisições e 
determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e órgãos de controle externo. 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
DO CRCMG 
11.1. A CONTRATADA deverá tomar conhecimento da Política de Segurança da Informação 
do CRCMG, instituída pela Resolução CRCMG nº 441/2021, disponível em 
http://cadastro.crcmg.org.br/ged/, e se comprometer com a observância e o acatamento de 
suas diretrizes, sempre que tiver acesso a qualquer informação ou comunicação do CRCMG, 
oriundas da relação firmada por este instrumento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA/DIGITAL  
12.1. Nos termos da Lei nº 14.063/2020 e do Decreto nº 10.543/2020, as partes e as 
testemunhas concordam expressamente em utilizar assinatura eletrônica para ratificação e 
legitimação dos termos ajustados no presente instrumento, reconhecendo que a 
formalização, por esse procedimento, é bastante suficiente à sua integral validade jurídica e 
vinculação das partes ao Contrato. 
  
12.2. As partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega das vias originais 
(não eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao direito de recusar ou 
contestar a validade das assinaturas digitais ou eletrônicas, na medida máxima permitida pela 
legislação aplicável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  
13.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal - Seção Minas Gerais, para dirimir as 
questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 
E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito. 
 

Belo Horizonte, XX de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 
Contadora Suely Maria Marques de Oliveira 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

ACLARA ENGENHARIA LTDA 
Engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim 

CREA-MG nº 178382/D 
CONTRATADA 

 
Testemunhas   
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Visto do Jurídico  
do CRCMG: 
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TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1.1. Presidência / Gerência Administrativa e Financeira. 
 

2.1. A solução compreende a execução de serviços de engenharia, de natureza não continuada, 
compreendendo a execução de serviços de alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de 
Cronograma Físico-Financeiro, sob coordenação de profissional a ser indicado pelo CRCMG, de acordo 
com os projetos complementares executivos de engenharia alterados, referentes à obra de construção 
do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e 
unificação das áreas das duas edificações. 
 
2.2. Os serviços de alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma Físico-Financeiro 
serão executados com base nos projetos alterados, considerada a diminuição da área construtiva do 
novo prédio, por meio da supressão de um pavimento e adequação dos demais pavimentos, em 
conformidade com os requisitos detalhados e descritos nos anteprojetos, elaborados pelo CRCMG, e 
no projeto arquitetônico já adequado à nova concepção. 
 
Os serviços devem compreender os projetos que compõem as duas fases do escopo, sendo: 
 
• 1ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos para a construção de um prédio novo de dois 

pavimentos e um subsolo, conforme projeto arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo 
Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado do edifício sede do CRCMG (já existente), 
contemplando todas as medidas necessárias para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto a 
Prefeitura de Belo Horizonte, ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e à 
concessionária de energia elétrica CEMIG; 
 
Estrutura interna do prédio:  

o Subsolo: garagem 
o 1º pavimento (térreo): Hall de entrada, recepção, cozinha e auditório; 
o 2º pavimento (térreo): Salão para eventos, banheiro feminino, banheiro masculino, DML e 

cozinha 
 
Observação: Os projetos deverão ser elaborados levando em consideração a futura 
integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo 
(garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns). 
 
 
• 2ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos visando a integração/unificação do novo 

prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo (garagens) e no primeiro pavimento 
/ térreo (áreas comuns), contemplando todas as adequações necessárias em ambos os prédios, 
para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
(CBMMG) e à concessionária de energia elétrica CEMIG, incluindo: 

o Revitalização da fachada do edifício sede do CRCMG (já existente); 
o Adequação do sistema elétrico do edifício sede do CRCMG (já existente) e unificação com 

o novo prédio; 
o Adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG (já existente) e 

unificação com o novo prédio; 
o Adequação do sistema de Incêndio do edifício sede do CRCMG (já existente), incluindo a 

pressurização do vão de escada, conforme normas do CBMMG 
 

Endereços:  
 

ITEM 1 - SETOR SOLICITANTE 

ITEM 2 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Esse documento foi assinado por Thais Soares Donato, Vinícius Tadeu Rezende Rosa e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/SNBS8-QYTWD-

Q9F76-DSWCB
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Prédio novo: Rua Cláudio Manoel nº 617, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Edifício sede já existente: Rua Cláudio Manoel, nº 639, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Abaixo a relação de serviços a serem elaborados, considerando as duas fases de implementação (novo 
prédio, incluída a compatibilização e a revitalização do prédio existente): 
 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 
Escopo:  
 
• Planilha de Quantidades e Preços;  
• Composições de preço unitário referenciadas à fonte publicadora, cabendo abrir apenas as 

composições criadas pelo Orçamentista a fim de comprovar a metodologia utilizada. 
• Cotações de mercado; 
• Demonstrativo de encargos sociais;  
• Demonstrativo de BDI;  
• Referencial de preços; 
• ART/RRT. 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
Escopo:  
 
• Cronograma físico-financeiro;  
• Curva ABC de serviços e de insumos; 
• Demonstrativo da Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e Desmobilização; 

 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
• O profissional deverá atuar sob a coordenação do coordenador de projetos, profissional a ser 

indicado pelo CRCMG, o qual terá pleno conhecimento dos projetos, que ficará encarregado da 
coordenação geral desde o início dos trabalhos de elaboração e da perfeita compatibilização entre 
os diversos projetos complementares envolvidos, atentando para as inter-relações e necessidades 
mútuas.  

 
• Antes de iniciar os trabalhos, os contratados deverão providenciar as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG e/ou CAU-MG relativas aos serviços objeto do 
contrato, entregando ao CRCMG as vias do proprietário e do serviço devidamente quitadas. 

 
• A elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos serão executadas por profissionais 

habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, os quais deverão ser os mesmos 
indicados pela Contratada como integrantes de sua Equipe Técnica 

 
• Realizar a impressão dos materiais de autoria da CONTRATADA, tais como, Planilha Orçamentária 

para Execução das Obras, Cronograma Físico-Financeiro e mapa de cotação, apenas.  
 
• Ainda durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na execução 

dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, ficará a licitante 
obrigada a proceder as correções necessárias, sem custo para o CRCMG.  
 

Esse documento foi assinado por Thais Soares Donato, Vinícius Tadeu Rezende Rosa e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/SNBS8-QYTWD-

Q9F76-DSWCB
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Em 2017, foi realizada a contratação da empresa F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, por meio da Tomada de preços nº 002/2017, cujo objeto 
compreende “a prestação de serviços especializados de elaboração de projetos complementares 
executivos, referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a sede administrativa do 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG, de revitalização do edifício existente 
e da unificação de áreas das duas edificações, localizadas no Município de Belo Horizonte, na rua 
Cláudio Manoel, números 617 e 639, respectivamente, bairro Savassi, contemplando duas fases de 
implementação.” 
 
Contudo, considerando as relevantes mudanças no cenário econômico e na estrutura organizacional do 
Conselho, desde 2014, quando foram idealizados os projetos complementares executivos referentes à 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, até o contexto atual, motivaram o Conselho 
Diretor a reavaliar a real necessidade de todos os espaços projetados inicialmente.  
 
Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia de Covid-19, quando o CRCMG 
se viu obrigado a refazer e adaptar todo o seu planejamento, diante do cenário econômico nacional, que 
impactou os resultados orçamentários e financeiros do Conselho, ocasionando uma queda na 
arrecadação e um aumento do percentual de inadimplência. Além disso, nos últimos anos, o índice de 
evolução de registros profissionais ativos foi negativo, sendo: em 2018, -2,43%; em 2019, -2,61%; em 
2020, - 0,56%. 
 
No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão focada na sustentabilidade em curto, 
médio e longo prazos, apesar desse cenário econômico desfavorável, o Conselho conseguiu manter 
sua eficiência orçamentária, com um resultado de superavit no ano de 2020, o qual também foi 
ocasionado pela economia de recursos. 
 
Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do CRCMG foi novamente analisada 
pelo Conselho Diretor. Ao revisar os projetos, foi constado que a necessidade do Conselho consiste 
apenas na construção de um auditório moderno, uma sala para o plenário, com instalações adequadas, 
uma sala de conselheiros, uma recepção mais ampla, além de estender a garagem, aumentando o 
número de vagas; e, sobre esse andar, a construção de uma cobertura, que servirá de apoio aos eventos 
realizados no auditório. Com isso, seriam suprimidos os espaços que já não se fazem mais necessários 
no contexto atual, como salas da presidência, das diretorias e de reuniões, como forma de reduzir custos 
de construção e manutenção da edificação. 
 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais especializados em 
engenharia e arquitetura, visando a prestação de serviços de alteração dos projetos complementares 
executivos de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício 
existente e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo 
de Bombeiros. 

5.1. Os serviços deverão ser entregues pela CONTRATADA nos seguintes prazos: 
 
5.1.1. em até 40 (quarenta) dias para entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária para Execução 
das Obras e Cronograma Físico-Financeiro (Emissão Inicial), contado a partir da entrega de todos os 
projetos e listas que devam constar dos trabalhos que constituem o objeto do contrato; 
 
5.1.2. em até 20 (vinte) dias para cada revisão, contados a partir da entrega total dos projetos e listas 
relacionados à revisão solicitada, conforme o cronograma baixo: 
 

ITEM 3 – JUSTIFICATIVA COM INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO 

ITEM 4 - INDICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de Custo: 321 Projeto: 5007 Conta contábil:  6.3.2.1.01.01.001 

ITEM 5 – PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU DE ENTREGA DO OBJETO 

Esse documento foi assinado por Thais Soares Donato, Vinícius Tadeu Rezende Rosa e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/SNBS8-QYTWD-

Q9F76-DSWCB
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PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 
Entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária 
para Execução das Obras e Cronograma Físico-
Financeiro (Emissão Inicial) 

Em até 40 dias contados da entrega de todos os 
projetos e listas que devam constar dos 
trabalhos, objeto do contrato. 

Entrega da 1ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

Entrega da 2ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

Entrega da 3ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

 
5.2. Após a entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária para Execução das Obras e Cronograma 
Físico-Financeiro (Emissão Inicial), poderão ser solicitadas pelo CRCMG à CONTRATADA a realização 
de até três revisões. 
 
5.2.1. As revisões extras, acima das três referidas no item anterior, e as necessárias em decorrência 
de alteração dos projetos apresentados inicialmente, serão consideradas acréscimos de serviço, nos 
termos do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, devendo ser pactuados por aditamento ao contrato, 
 
5.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a necessidade de 
alguma correção nos trabalhos entregues, deverá a CONTRATADA, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias consecutivos, contados da comunicação do CRCMG, por escrito, entregar os trabalhos e 
documentos complementares, com as devidas correções.   
 
5.4. A análise e aprovação dos trabalhos e documentos complementares serão realizadas pelo(s) 
responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG em até 15 (quinze) dias após o respectivo 
recebimento. 
 
5.5. A aceitação definitiva dos trabalhos não caracteriza responsabilidade técnica e civil da Contratante, 
posto que o profissional ou empresa contratada deverá ser responsável pelos trabalhos elaborados. 
 

6.1. Os serviços deverão ser prestados nas dependências da própria contratada, podendo ser 
requisitadas reuniões presenciais pontuais na sede do CRCMG.  
 

7.1. Inexigibilidade de licitação. 
 

8.1. Não se aplica. 
 

9.1. Não se aplica. 
 

10.1. Não se aplica.  
 

11.1. O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da 
Nota Fiscal com as devidas deduções legais. 

ITEM 6 – LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO MATERIAL 

ITEM 7 – MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

ITEM 8 – TIPO DE LICITAÇÃO  

ITEM 9 – VALOR DE REFERÊNCIA  

ITEM 10 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

ITEM 11 – FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

Esse documento foi assinado por Thais Soares Donato, Vinícius Tadeu Rezende Rosa e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/SNBS8-QYTWD-
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11.1.1 A Contratada emitirá a Nota Fiscal 10 (dez) dias após a entrega de cada etapa/revisão pertinente. 
 
11.1.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
11.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos, conforme 
determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal. 
 
11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
 
11.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
 

(6 / 100) 
365 

 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
I = 0,00016438 

 
11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, ficam suspensos os prazos de execução dos serviços objeto deste contrato 
até a regularização do pagamento. 
 
11.6.  O preço constante da proposta da contratada e pactuado no contrato celebrado entre as partes é 
fixo e irreajustável, excetuando-se os eventuais custos provenientes da substituição de material 
previamente aprovado para a geração da Planilha Orçamentária. 
 

Não se aplica. 
 

13. O contrato vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura. 
 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato ou descumprimento de obrigações, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
14.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 
 
14.1.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 

ITEM 12 – GARANTIA E MANUTENÇÃO 

ITEM 13 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

ITEM 14 – SANÇÕES E PENALIDADES POR INEXECUÇÃO OU INADIMPLEMENTO 
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14.1.3. Multa de:  
14.1.3.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, podendo configurar, nessa hipótese, 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral 
da avença; 
 
14.1.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 
14.1.3.2.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
14.1.3.3. 3% (três por cento), 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento), sobre o valor total da 
contratação, em caso de descumprimento de obrigações assumidas, por ocorrência, conforme a 
gradação estabelecida nos subitens e tabela abaixo. 
 
14.2. Na aplicação das sanções, o CRCMG levará em consideração a efetiva gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o real dano causado ao Conselho. Sendo assim, as 
multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente, por conveniência 
administrativa. 
 
14.3. As FALTAS LEVES serão puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e/ou multa, no 
percentual de 3% (três por cento), caracterizando-se pelo descumprimento parcial de deveres de 
pequena monta, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços 
da Administração e a despeito delas, a regular prestação dos serviços não fica inviabilizada. 
 
14.4. As FALTAS MÉDIAS serão puníveis com a aplicação da penalidade de multa no percentual de 5% 
(cinco por cento), caracterizando-se pela recorrência de quaisquer FALTAS LEVES ou pelo 
descumprimento parcial ou total de obrigação que acarrete prejuízos aos objetivos da Administração, 
mas sem inviabilizar total ou parcialmente a execução dos serviços. 
  
14.5. As FALTAS GRAVES serão puníveis com a aplicação das penalidades de multa no percentual de 
10% (dez por cento), podendo ser aplicada cumulativamente as sanções de suspensão temporária do 
direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou impedimento de 
licitar e contratar com órgãos e entidades da União, caracterizando-se pela recorrência de quaisquer 
FALTAS MÉDIAS ou pelo descumprimento parcial ou total de obrigação que acarrete prejuízos 
relevantes aos objetivos da Administração, inviabilizando a execução da contratação em decorrência de 
conduta culposa ou dolosa da contratada. 
 
14.6. Afim de nortear na efetiva aplicabilidade das gradações que tratam nos subitens acima, será 
utilizada a seguinte classificação: 
 

TIPO DE FALTA GRAVIDADE 

Veicular qualquer tipo de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Conselho. LEVE 

Abster-se de prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo CRCMG, atendendo às solicitações nos prazos especificados. 

LEVE 

Não disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes, 
bem como de endereço comercial e de telefone de contato ou deixar de atualizá-los 
em caso de alteração. 

MÉDIA 

Prestar os serviços sem obedecer estritamente às condições estabelecidas neste 
Termo de Referência e no Contrato pactuado. 

GRAVE 

Prestar os serviços sem observância da legislação vigente e dos atos normativos 
emanados dos órgãos competentes pela regulamentação da atividade, objeto do 
contrato.  

GRAVE 
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Não cumprir os prazos de entrega e execução dos serviços estipulados neste Termo 
de Referência e no Contrato. 

GRAVE 

Não providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo fiscal do 
Contrato, quanto à execução do objeto. 

GRAVE 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratados. 

GRAVE 

 
14.6.1. As faltas cometidas pela Contratada que não se enquadrarem em nenhuma das ocorrências 
previstas na tabela acima, serão avaliadas caso a caso, no âmbito do Processo Administrativo. 
 
14.7. Reserva-se ao CRCMG o direito de reter e compensar, dos pagamentos da contratada, as multas 
referidas nos subitens anteriores, assegurado o contraditório e a apresentação de defesa prévia, nos 
termos da legislação vigente. 
 
14.8. As sanções previstas nos subitens 14.1.1 e 14.1.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
cumulativamente com as multas previstas no subitem 14.1.3. 
 
14.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
14.9.1. O envio e o recebimento das notificações e comunicações em geral, no âmbito do processo 
administrativo instaurado, serão realizados pelas partes via e-mail. 
 
14.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
 
14.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
14.12. Além das sanções acima previstas, o contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

Não se aplica. 
 

16.1.  O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do Contratante, 
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do artigo 10 do Decreto 
nº 9.507, de 2018. 
 
16.2. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou de vícios redibitórios, não implicando em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.4. O Contrato será fiscalizado por funcionário do CRCMG, especialmente designado pela autoridade 
competente.  

ITEM 15 – INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, SE FOR O CASO 

ITEM 16 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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17.1. Prestar os serviços, objeto deste Procedimento com zelo e diligência, cumprindo as leis e 
normativos pertinentes, atendendo integralmente a todas condições e especificações estabelecidas 
neste Termo de Referência e observando sempre a melhor técnica aplicável. 
 
17.2. Entregar os serviços objeto desse Procedimento, obedecendo aos prazos estipulados no item 5 
deste Termo de Referência.    
 
17.3. Arcar com todos os custos necessários à execução dos serviços, objeto deste procedimento, tais 
como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e 
quaisquer outros que forem pertinentes ao cumprimento do objeto, em conformidade com este Termo 
de Referência. 
 
17.4. Providenciar, em conformidade com a legislação vigente, as devidas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT’s) no 
CAU relativas aos serviços objeto do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietário 
e do serviço devidamente quitadas. No caso de profissionais registrados no CREA de outro Estado da 
Federação, o mesmo deverá providenciar o visto no CREA-MG.  
 
17.5. Manter-se à disposição do CRCMG, para representá-la junto aos demais profissionais 
responsáveis pela elaboração dos projetos, visando os esclarecimentos de quaisquer dúvidas e 
compatibilizações necessárias. 
 
17.6. Atuar em conjunto com o coordenador de projetos a ser indicado pelo CRCMG, o qual ficará 
encarregado da coordenação geral desde o início dos trabalhos de alteração dos Projetos e da perfeita 
compatibilização entre os diversos projetos complementares envolvidos. 
 
17.7. Participar de reuniões periódicas entre os representantes da Contratante e a equipe técnica 
responsável pela elaboração dos projetos, a serem realizadas em local e datas designadas pela 
Contratante. Ficando estipulado o máximo de 1 (uma) reunião quinzenal, sempre realizada na 
presença do coordenador de projetos. 
 

17.8. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução deste instrumento. 
 
17.9. Sugerir medidas visando ao aperfeiçoamento da execução dos serviços. 
 
17.10. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou qualquer outra norma 
referente à obra e a segurança pública. 
 
17.11. Atender às determinações da fiscalização e a ela prestar, com exatidão, as informações do 
CRCMG solicitadas, não criando embaraços. 
 
17.12. Assumir total responsabilidade pela elaboração dos serviços constantes do objeto deste 
procedimento, respondendo, ainda, pela perfeição, segurança e solidez dos trabalhos executados, nos 
termos do Código Civil. 
 
17.13. Proceder, durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na 
execução dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, todas as 
correções necessárias, sem nenhum custo adicional para o CRCMG, no prazo de até 20 (vinte) dias 
consecutivos, contados da data de recebimento da comunicação escrita do CRCMG. 
 

ITEM 17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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17.14. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da contratação. 
 
17.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma da legislação vigente. 
 
17.16. Submeter-se à fiscalização do CRCMG, na execução dos serviços, seguindo as orientações 
repassadas.  
 

18.1. Proporcionar as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, assim como 
prestar, prontamente, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada. 
 
18.2. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 
no contrato. 
 
18.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do funcionário do CRCMG 
designado como Fiscal do Contrato. 
 
18.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pela contratada. 
 
18.5. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço. 
 
18.6. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade. 
 

19.1. Os serviços contratados poderão ser rejeitados quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e nos Anteprojetos, na proposta ou a legislação e normas 
vigentes que tratam da atividade, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado neste 
Termo de Referência, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 
19.2. O objeto será recebido definitivamente após a verificação da conformidade e qualidade do serviço 
executado, mediante termo circunstanciado de recebimento. No prazo estabelecido de até 15 dias para 
a aprovação ou rejeição deste serviço. 
 
19.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado 
pelo gestor do contrato. 
 
19.4. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização 
técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 
 
19.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 
 

21.1. Não se aplica. 
 

ITEM 18 – OBRIGAÇÕES DO CRCMG 

ITEM 19 – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

ITEM 20 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

ITEM 21 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 
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22.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pela assessora da Presidência, Thais Soares 
Donato, e pela Gerência Administrativa e Financeira (GEADF) em consonância com as disposições 
legais e normativas aplicáveis e com o interesse e a conveniência da Administração, sendo objeto de 
exame e aprovação do Ordenador de Despesa do Conselho, e passará a integrar o processo 
administrativo formalizado visando à instauração do certame licitatório e a efetividade da contratação. 
 
22.2. Os Anteprojetos, que integra esse Termo de Referência, foi elaborado pela assessora da 
Presidência, Thais Soares Donato. 
 

 

ITEM 22 – RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

DATA ASSINATURA DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA 

Maio/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DATA ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 

Maio/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DATA ASSINATURA DA PRESIDENTE DO CRCMG 

 
 

Maio/2022 
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Carolina Jardim – Engenheira Civil – CREA: 178382 
 

Contato: contato@aclara.eng.br 
(31) 3327-9038 1 

 
Ref.: PROPOSTA ACLARA 2022-00O – ELABORAÇÃO DE PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS 
  
O escopo desta proposta se refere à elaboração de Planilha Orçamentária para 
execução das Obras de Reforma da Sede atual do CRC-MG e Construção de nova 
Sede do CRC-MG – Belo Horizonte - MG. 
 
 

1. SERVIÇOS 
 
Planilha Orçamentária para execução das Obras 
 
A Planilha Orçamentária será desenvolvida com base em parâmetros nacionais 
oficiais, em especial composições e insumos publicados pela CAIXA Econômica 
Federal através do SINAPI. Não serão apresentadas todas as composições 
abertas, embora sejam referenciadas à fonte publicadora, cabendo abrir apenas as 
composições criadas pelo Orçamentista a fim de comprovar a metodologia 
utilizada. 
Todos os insumos e serviços orçados no mercado contarão com no mínimo 3 
cotações, donde se adotará o valor da mediana. A Formatação oficial da planilha 
deverá ser oferecida pelo cliente ou informada pela instituição financeira onde se 
pretenda financiar a obra - caso esta informação não seja oferecida, a contratada 
lançará mão dos próprios padrões de apresentação. 
 

• Escopo: 
Planilha de Quantidades e Preços; 
Composições de preço unitário; 
Cotações de mercado; 
Demonstrativo de encargos sociais; 
Demonstrativo de BDI; 
Referencial de preços; 
ART/RRT. 
 
O valor para execução individual deste serviço é R$ 13.400,00 (Treze Mil e 
Quatrocentos Reais) 
 
 
Cronograma Físico-Financeiro 
 
O cronograma físico-financeiro será elaborado a partir das recomendações dos 
projetistas e da coordenação, descrevendo a sequência lógica de etapas e serviços, 
e o custeio por fases da execução da obra. 
 

• Escopo: 
Cronograma físico-financeiro; 
Curva ABC de serviços e de insumos; 
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Contato: contato@aclara.eng.br 
(31) 3327-9038 2 

Demonstrativo da Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e 
Desmobilização; 
 
O valor para execução individual deste serviço é R$ 4.200,00 (Quatro Mil e 
Duzentos Reais). 
 
 

2. CONTRATAÇÃO e PAGAMENTO 
 
O pagamento pela contratação dos serviços deverá ser realizado conforme a 
apresentação da Emissão Inicial e das Revisões citadas, cabendo a cada uma das 
entregas realizadas a importância de 25% do valor total do contrato. O 
contratante contará com 5 dias úteis da entrega para a realização do depósito da 
parcela correspondente. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES 
 

3.1. Elaboração 

• A elaboração da planilha contará imprescindivelmente com a apresentação das 
listas de quantitativos pelos projetistas de cada disciplina, não se 
responsabilizado por itens não citados ou não especificados. 

• Não é de responsabilidade do orçamentista interferir na solução de projeto ou 
nos insumos e serviços indicados, cabendo apenas orçar o proposto e criar as 
composições necessárias e que não tenham sido oficialmente publicadas pelas 
fontes consultadas. 

•  Poderão ser realizadas reuniões quinzenais, na presença do Coordenador de 
projetos, de acordo com as demandas do contratante. 
 
 

3.2. Revisões 

•  Será realizada a Emissão Inicial (R0) dos serviços, e 3 até Revisões (R1, R2 e R3), 
conforme as necessidades do contratante, cabendo à contratada a correção de 
erros independentemente das revisões. 

• Não serão realizadas revisões na planilha provenientes de modificações nos 
projetos apresentados. 

• Não serão realizadas revisões na planilha durante a execução das obras, nem 
em virtude de alteração dos insumos e serviços elegidos e indicados nos projetos 
apresentados. 
 
 

3.3. Custos não inclusos na proposta 

• Não estão inclusos nesta proposta os custos para a impressão do material 
emitido em quaisquer das revisões, cabendo assim a emissão do material digital, 
devidamente formatado, à coordenação de projetos para o recebimento oficial, 
avaliação e emissão física, se assim for do interesse do contratante. 

266

mailto:aclara.engenharia@gmail.com


 

Carolina Jardim – Engenheira Civil – CREA: 178382 
 

Contato: contato@aclara.eng.br 
(31) 3327-9038 3 

• Não estão inclusas nesta proposta as ações e serviços necessários aos processos 
de licitação das obras. 

• Não estão inclusos nesta proposta os custos relativos à aprovação da planilha 
orçamentária em instituições financeiras. 

• A minuta deve explicitar a necessidade de aditivo para a inclusão de revisões 
extras e em caso de alteração de documentos aprovados em revisões anteriores. 
 
 

3.4. Prazos 
A minuta também deve estabelecer o prazo de 40 dias para a Emissão Inicial R0, 
contados a partir da entrega total dos projetos e listas R0 que devam constar na 
planilha, e o prazo de 20 dias para cada revisão, contados a partir da entrega total 
dos projetos e listas daquela revisão. 
 
 

3.5. Validade da Proposta 

• Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento pelo 
contratante. 
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Projeto Arquitetônico 
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DESPACHO DE PROCESSO PARA A ASSESSORIA 
JURÍDICA 

 

NÚMERO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 128 

NÚMERO DO PROCESSO E  
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022 

OBJETO 

Contratação da engenheira Carolina 
Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, 
registro CREA-MG nº 178382/D, por 
meio da Pessoa Jurídica ACLARA 
ENGENHARIA LTDA, para prestação 
dos serviços de engenharia de alteração 
de Planilha Orçamentária de Obras e de 
Cronograma Físico-Financeiro, sob 
coordenação de profissional a ser 
indicado pelo CRCMG, de acordo com os 
projetos complementares executivos de 
engenharia alterados, referentes à obra 
de construção do novo prédio que 
integrará a sede do CRCMG, incluindo a 
revitalização do prédio existente e 
unificação das áreas das duas 
edificações. 

 

À 
Assessoria Jurídica do CRCMG 
 
Sr. Assessor, 
 
Encaminhamos o presente processo para análise e emissão de parecer. 
 
 
 
 

Belo Horizonte, 25 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 

Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso 
Diretora Adjunta de Gestão de Recursos 

 

PE-002/AF 

 

Esse documento foi assinado por MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO. Para validar o documento e suas

assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/W4ABK-S5WR9-JKA7W-LV3HY

Assinado digitalmente por:
MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO
CPF: 994.036.416-49
Certificado emitido por AC Prodemge RFB
Data: 25/05/2022 10:54:04 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: W4ABK-S5WR9-JKA7W-LV3HY

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO (CPF 994.036.416-49) em

25/05/2022 10:54

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/W4ABK-S5WR9-JKA7W-LV3HY

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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PARECER JURÍDICO 
 
ASSUNTO:  Processo Administrativo de Contratação nº 128 - Inexigibilidade de 

Licitação nº 07/2022 - inviabilidade de competição. 
 
 
DO RELATÓRIO: 
    
             

Vislumbra-se que o PAC nº 128/2022, possui até a presente data 273 
laudas.  

Verifica-se que o processo administrativo analisado foi devidamente 
instruído por Estudos Técnicos Preliminares (fls. 06 a 13), Mapa de Riscos (fls. 14 a 
16), Termo de Referência (fls. 17 a 28), Propostas de Fornecedores, incluindo 
Carolina Jardim - Aclara Engenharia -  (fls. 42 a 64), justificativa de contratação direta 
por inexigibilidade de licitação (fls. 65 a 78), contrato inicial celebrado com F&F 
Construções e Projetos EIRELI (fls. 80 a 89), Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas relativa ao CNPJ 01.319.304/0001-89 (fls. 100 e 101), notificações 
enviadas ao representante legal da pessoa jurídica Fabio Ferreira Construções e 
Projetos Eireli (fls. 104 a 109), assim como Minuta de Contrato a ser celebrado (fls. 
245 a 271). 

 
Inicialmente, se deu a formalização da demanda (fls. 02 e 03), 

oportunidade em que foi identificada a necessidade da contratação pretendida pela 
Assessoria da Presidência e pela Gerência Administrativa e Financeira, presente a 
concordância da Diretoria Adjunta de Gestão de Recursos, conforme se vê: 

 
“Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do CRCMG foi 
novamente analisada pelo Conselho Diretor. Ao revisar os projetos, foi constado 
que a necessidade do Conselho consiste apenas na construção de um auditório 
moderno, uma sala para o plenário, com instalações adequadas, uma sala de 
conselheiros, uma recepção mais ampla, além de estender a garagem, 
aumentando o número de vagas; e, sobre esse andar, a construção de uma 
cobertura, que servirá de apoio aos eventos realizados no auditório. Com isso, 
seriam suprimidos os espaços que já não se fazem mais necessários no 
contexto atual, como salas da presidência, das diretorias e de reuniões, como 
forma de reduzir custos de construção e manutenção da edificação.  
 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais 
especializados em engenharia e arquitetura, visando a prestação de serviços de 
alteração dos projetos complementares executivos de construção do novo 
prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício existente e 
da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à 
Cemig e Corpo de Bombeiros.” 
 
 
Observa-se no descrito em “RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR” 

(fl. 66) que houve desdobramento sobre a motivação pela qual restaria inviabilizada 

Esse documento foi assinado por WILLIAN FERNANDO DE FREITAS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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a competição de propostas e, consequentemente, caracterizada a inexigibilidade de 
procedimento licitatório (fls. 65 a 78): 

 
“A Lei nº 5.194/1966, que regula o exercício da profissão de 

engenheiro, entre outras, estabelece, em seu art. 18, que somente o autor do 
projeto poderá realizar as alterações no trabalho que tenha elaborado, salvo 
recusa ou impedimento, comprovada a solicitação do interessado: 

 
Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão 
ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado. 
Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor 
do projeto ou plano original a prestar sua colaboração 
profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou 
modificações dêles (sic) poderão ser feitas por outro 
profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade pelo 
projeto ou plano modificado.  
 

Ainda no âmbito da Lei nº 5.194/1966, o seu art. 17 dispõe que os 
direitos autorais sobre projeto de engenharia pertencem ao profissional que o 
elaborar:  

Art. 17. Os direitos de autoria de um plano ou projeto de 
engenharia, arquitetura ou agronomia, respeitadas as relações 
contratuais expressas entre o autor e outros interessados, são 
do profissional que os elaborar.  
Parágrafo único. Cabem ao profissional que os tenha 
elaborado os prêmios ou distinções honoríficas concedidas a 
projetos, planos, obras ou serviços técnicos.  
 

Corroborando tal entendimento, a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 
1998, que tratada e consolida a legislação sobre direitos autorais, em seu art. 7º, 
ratifica a proteção das “criações do espírito”, assim entendidas as obras 
intelectuais, entre as quais se incluem os projetos de engenharia, assim como 
reconhece os diretos morais do autor em relação à modificação de suas obras:  

 
Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do 
espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer 
suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente 
no futuro, tais como:  
(...)  
“x - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à 
geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, 
cenografia e ciência;”. (grifos nossos)  
(...)  
Art. 24. São direitos morais do autor:  
(...)  
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada;  
 

O Tribunal de Contas da União, manifestando-se sobre o tema, por 
meio do Acórdão 1309/2014 – Plenário, também entendeu pela proteção dos 
direitos autorais aos autores dos projetos de engenharia, conforme excerto 
abaixo:  

 
Primeiramente, qualquer modificação em um projeto implica 
um novo registro de ART perante o CREA, uma vez que a 
Anotação de Responsabilidade Técnica serve para identificar 
a responsabilidade técnica pelas obras ou serviços prestados 
por profissionais ou empresas, proporcionando segurança 

Esse documento foi assinado por WILLIAN FERNANDO DE FREITAS. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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técnica e jurídica para quem contrata e para quem é 
contratado. (grifo do autor)  
 
Em princípio, um projeto contratado só deverá ser executado 
para os fins e locais indicados. A sua reprodução, respaldada 
no art. 5º, alínea XXVII da Constituição Federal e no art. 29 da 
Lei 9.610/1998 (Lei dos Direitos Autorias), depende de 
autorização prévia e expressa do autor. Além disso, para que 
os projetos sejam modificados, é imprescindível a 
anuência do respectivo autor, conforme art. 24, IV e 26 da 
Lei 9.610/98, pois as mudanças não autorizadas podem 
ser reclamadas, tendo o contratante que arcar com 
indenização por violação do direito moral e contra a honra 
do profissional autor. (grifo nosso) 
 
Ademais, em princípio, tendo em vista o art. 18 da Lei 
5.194/1966, as alterações do projeto só poderão ser feitas pelo 
profissional que o tenha elaborado. O parágrafo único do 
mesmo artigo prevê que, ‘estando impedido ou recusando-se 
o autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração 
profissional, comprovada a solicitação, as alterações ou 
modificações deles poderão ser feitas por outro 
profissional habilitado, a quem caberá a responsabilidade 
pelo projeto ou plano modificado’. (grifo do autor)  
 
O art. 50 da Lei 9.610/1998 prevê a possibilidade de cessão 
total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre por 
escrito, constando no instrumento de cessão, 
obrigatoriamente, seus elementos essenciais, seu objeto e as 
condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e 
preço.  
 
Portanto, é necessário verificar se, nos editais de contratação 
dos projetos complementares, há permissão dos autores dos 
projetos para outros profissionais fazerem as devidas 
adaptações, no caso de repetição, e registrarem a autoria 
dessas adaptações no Crea, se responsabilizando pelo projeto 
alterado. Ou se consta nos editais que tais adaptações serão 
realizadas pelos próprios autores. Importa definir ainda quais 
são os ônus para a administração em quaisquer das duas 
hipóteses. Trata-se de uma questão de definição da 
responsabilidade técnica no caso de eventual erro de projeto 
que possa causar dano à execução da obra, ou de eventual 
reclamação do autor quanto à abrangência de utilização do 
respectivo projeto, resguardando a administração pública.  
 

Observa-se que o acórdão traz um alerta importante, ao salientar os 
ricos de a Administração ter de arcar com indenização por possível violação de 
direitos autorais, conforme disciplina da Lei n.º 9.610/1998.  

Em exame anterior, o TCU, no Acórdão 1980/2004 - Primeira 
Câmara, também abordou o assunto, apontando para a possibilidade de repúdio 
do autor, em caso de alteração do projeto sem seu consentimento, contudo, 
também reconheceu ser razoável que se busque o próprio autor do projeto para 
que realize as alterações no trabalho original por ele elaborado:  

 
26. Observo que a Lei 5.988/19732 não restringe as alterações 
em projetos arquitetônicos somente ao próprio autor. A 
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proteção aos direitos morais do autor lhe confere a 
possibilidade de, em havendo alteração no projeto, durante 
sua execução ou após a conclusão, sem o seu consentimento, 
repudiar a paternidade da concepção da obra modificada. Ou 
seja, o argumento dos responsáveis não dá respaldo jurídico 
ao referido termo aditivo. Entretanto, é razoável admitir que, 
ante a execução parcial da obra e a necessidade de efetuar 
adequações no projeto, se busque o próprio autor para 
formular as alterações, haja vista ter sido ele selecionado, 
originalmente, pela qualidade e competência 
demonstradas, e não havendo questões estéticas ou 
problemas técnicos que justifiquem a contratação de 
outro profissional. Por outro lado, a contratação foi efetivada 
mediante assinatura de termo aditivo ao contrato original, de 
1986, cujo período de vigência estava esgotado e seu objeto 
concluído. Deveria ter sido assinado novo instrumento 
contratual. Todavia, considero tratar-se de erro de forma, já 
que entendi justificado o mérito da decisão adotada. (grifo 
nosso) 

 
O tema também foi tratado em julgamento do Superior Tribunal de 

Justiça, na oportunidade, o tribunal ressaltou a garantia dos direitos do autor de 
obras intelectuais3, bem como reconheceu que as alterações do projeto original 
somente podem ser realizadas pelo profissional que o elaborou, ressalvados os 
casos de impedimento ou recusa em fazê-lo, conforme entendimento exarado no 
Acórdão da Quarta Turma do STJ, Resp 1290112/PR:  

 
3. São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, 
expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, 
tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, 
compreendendo entre elas, os projetos, esboços e obras 
plásticas concernentes à arquitetura (art. 7º, Lei n. 9.610/1998)  
4. Emergem direitos morais e patrimoniais da criação 
intelectual para o autor, sendo patrimoniais os que concedem 
o direito de utilizar, fruir e dispor da obra, na sua totalidade ou 
parte, regulando as relações jurídicas da utilização econômica.  
5. Quando a obra de arquitetura nasce sob encomenda, 
caberá às partes contratantes a especificação quanto à cessão 
dos direitos patrimoniais, que, então, se circunscreverá aos 
limites do ajuste, tornando, outrossim, ilícitos usos que 
extrapolem a referida cessão.  
6. Em princípio, as alterações do projeto original só poderão 
ser feitas pelo profissional que o tenha elaborado, mas 
estando este impedido ou recusando-se a fazer, comprovada 
a solicitação, as alterações poderão ser feitas por outro 
profissional habilitado, a quem caberá sua responsabilidade a 
partir de então.  
 

Note-se, portanto, que os julgados tanto da Corte de Contas quanto 
do STJ encontram-se alinhados às Leis n.º 9.610/1998 e n.º 5.194/1966, no que 
se refere ao reconhecimento da preservação dos direitos do autor de obras 
intelectuais, entre as quais se enquadram os projetos de engenharia, e da 
razoabilidade (TCU) ou exclusividade (STJ) da sua alteração pelo profissional que 
tenha elaborado o projeto original. Sendo cabível a contratação de terceiro 
habilitado à execução dos serviços, mediante consentimento do autor do projeto 
original ou nos casos de impedimento ou recusa em realizar as alterações.  
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Vê-se que, na interpretação do STJ, o consentimento é residual, 
quando não especificado em ajuste, podendo as alterações no projeto serem 
feitas por terceiros quando verificados o impedimento ou a recusa do autor do 
trabalho original em fazê-lo.  

Assim, diante da demanda apresentada, observadas as disposições 
legais e regulamentares, bem como os entendimentos manifestados nos acórdãos 
supramencionados, o CRCMG realizou consulta junto à empresa contratada para 
elaboração dos projetos complementares originais, Fábio Ferreira Construções e 
Projetos Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, sobre o interesse 
e disponibilidade em executar as alterações dos projetos elaborados por 
responsáveis técnicos por ela designados e contratados. Após a análise do 
anteprojeto elaborado pelo CRCMG, que traz o detalhamento das modificações, 
o responsável legal pela empresa manifestou o interesse em realizar as alterações 
dos projetos. 

Entretanto, durante a fase instrutória, ao se realizar consulta da 
regularidade fiscal e trabalhista da empresa, em atendimento ao disposto no inciso 
IV do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, constatou-se que a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas (CNDT) se encontrava positiva, ou seja, com pendências 
e/ou irregularidades impeditivas da sua emissão. Tal situação foi comunicada à 
empresa em outubro de 2021, sendo solicitado que procedessem à regularização, 
com objetivo de viabilizar o prosseguimento da contratação.  

Adiante, novas e reiteradas comunicações foram feitas solicitando 
atualização da situação e previsão de regularização, tendo sido, inclusive, emitida 
e enviada uma notificação, à empresa, em 18 de janeiro de 2022, estabelecendo 
um prazo de 10 (dez) dias para que fosse apresentada a certidão negativa de 
débitos, sob pena de inviabilizar, em definitivo, o prosseguimento da contratação 
da empresa para a prestação dos serviços de alteração dos projetos 
complementares executivos, tendo em vista que, nos termos do inciso IV do art. 
27 da Lei nº 8.666/1993, a regularidade fiscal e trabalhista é condição 
indispensável para contratar com os órgãos e entidades da Administração Pública, 
constituindo impedimento à contratação a não comprovação desse requisito por 
meio das certidões negativas, entre as quais se incluem a própria CNDT (inciso V 
do art. 29 da Lei nº 8.666/1993).  

Assim, não tendo ocorrido a regularização no prazo 
supramencionado, foi enviada uma nova notificação à empresa comunicando que, 
diante do impedimento de contratá-la, em razão da irregularidade trabalhista, o 
CRCMG buscaria outros prestadores de serviços aptos a realizar as modificações 
do projeto que, neste caso, seriam os próprios responsáveis técnicos pela autoria 
do projeto, de forma individual e direta, observado o que dispõe o art. 18 da Lei nº 
5.194/1966, que atribui ao autor do projeto original as prerrogativas de alterá-lo, 
nesse sentido, mostra-se legítima e apropriada a contratação dos autores de 
forma direta, na condição de responsável técnico para execução dos serviços de 
que trata esta justificativa.  

Vale repisar que até a presente data, a Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas da empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, se encontra 
positiva.  

Diante disso, buscando atender à necessidade da Administração, no 
que se refere à alteração dos projetos complementares executivos do novo prédio 
que integrará sua sede; orientado pelos dispositivos legais e regulamentares que 
tratam de autoria de projetos de engenharia supramencionados; e considerando 
o impedimento de contratação da empresa Fábio Ferreira Construções e Projetos 
Eireli, o CRCMG passou a contatar os profissionais responsáveis pela autoria dos 
projetos originais de forma direta, solicitando a manifestação de interesse em 
proceder as alterações e a apresentação das respectivas proposta de preços.  

Adentrando especificamente à contratação de que trata esta 
justificativa, que se refere à alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de 
Cronograma Físico-Financeiro, é necessário fazer uma análise sistemática das 
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garantias e dos direitos do autor previstas na Lei nº 5.194/1966, notadamente, no 
Capítulo II “Da responsabilidade e autoria”, sendo o tema tratado do art. 17 ao art. 
23 do referido diploma legal.  

Nesse sentido, o art. 20 da Lei nº 5.194/1966, traz como obrigatória 
a identificação expressa da autoria dos trabalhos desenvolvidos pelos 
engenheiros, ainda que conjuntamente, em relação à parte que lhe foi confiada:  

 
Art. 20. Os profissionais ou organizações de técnicos 
especializados que colaborarem numa parte do projeto, 
deverão ser mencionados explicitamente como autores da 
parte que lhes tiver sido confiada, tornando-se mister que 
todos os documentos, como plantas, desenhos, cálculos, 
pareceres, relatórios, análises, normas, especificações e 
outros documentos relativos ao projeto, sejam por eles (sic) 
assinados.  
Parágrafo único. A responsabilidade técnica pela ampliação, 
prosseguimento ou conclusão de qualquer empreendimento 
de engenharia, arquitetura ou agronomia caberá ao 
profissional ou entidade registrada que aceitar esse (sic) 
encargo, sendo-lhe, também, atribuída a responsabilidade 
das obras, devendo o Conselho Federal dotar resolução 
quanto às responsabilidades das partes já executadas ou 
concluídas por outros profissionais.  

 
Nota-se que o dispositivo se referiu de forma bastante abrangente 

aos serviços executados pelos engenheiros, aos quais devem ser atribuídas a 
autoria, entre os quais se incluem “todos os documentos, como plantas, desenhos, 
cálculos, pareceres, relatórios, análises, normas, especificações e outros 
documentos relativos ao projeto”.  

Assim, complementando a obrigatoriedade de se registrar a autoria 
do trabalho desenvolvido, o art. 23 da Lei nº 5.194/1966 determinou que os 
Conselhos Regionais de Engenharia procedessem à criação de “registros de 
autoria de planos e projetos, para salvaguarda dos direitos autorais dos 
profissionais que o desejarem”, o que se denominou “ARTs - Anotação de 
Responsabilidade Técnica”.  

Quanto aos serviços que se pretende contratar, tem-se que o 
trabalho original foi executado no âmbito do contrato celebrado com a empresa 
Fábio Ferreira Construções e Projetos Eireli, decorrente da Tomada de Preços nº 
002/2017, constando do item 2.1.266 do Anexo II – Memorial Descritivo, ou seja, 
integrava o conjunto de serviços e projetos que formavam o objeto da licitação e 
posteriormente o do contrato.  

Assim, em conformidade com o art. 20 e 23 da Lei nº 5.194/1966 c/c 
com o art. 1º da Lei nº 6.496/1977, que determina a individualização/identificação 
da autoria, seja de documentos, como plantas, desenhos, cálculos, pareceres, 
relatórios, análises, normas, especificações e outros documentos relativos ao 
projeto, foi realizada a Anotação de Responsabilidade Técnica (nº 
14201800000004932499) dos serviços de elaboração de Planilha Orçamentária 
de Obras e de Cronograma Físico-Financeiro, executados sob a responsabilidade 
técnica da engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, registro 
CREA-MG nº 178382/D.  

Nesse contexto, individualizada a autoria, por meio da Anotação de 
Responsabilidade Técnica, exsurgem-se para o engenheiro tanto a 
responsabilidade quanto os direitos autorais relativos ao trabalho que elaborou, 
nos termos da legislação de regência. Entendimento este aplicável ao caso em 
tela, uma vez que os serviços prestados pela engenheira Carolina Muniz Freire 
Vinhal Siqueira Jardim, foram executados no conjunto de projetos relativos à obra 
de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a 
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revitalização do prédio existente e unificação das áreas das duas edificações, 
tendo sido a Anotação de Responsabilidade Técnica devidamente registrada junto 
ao CRE-MG. 

Diante disso, entende o CRCMG que, de fato, a autora dos trabalhos 
originais detém maior conhecimento sobre os aspectos técnicos envolvidos no 
empreendimento, considerando o conjunto de estudos, de avaliações, de 
levantamentos, de cálculos e de compreensão da concepção que são pretéritos e 
correspondentes ao desenvolvimento dos trabalhos originais por ela 
desenvolvidos. Entende, ainda, que não é conveniente adotar a tese do repúdio, 
pois, para a Administração, representa maior segurança que a autora do trabalho 
original continue mantendo sua responsabilidade técnica pelo trabalho como um 
todo, considerados tanto os aspectos iniciais dos projetos envolvidos quanto de 
sua adequação às alterações demandadas pelo CRCMG.  

Assim, visando dar prosseguimento à contratação dos serviços de 
engenharia para alteração da Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma 
Físico-Financeiro, o CRCMG realizou consulta junto à autora dos trabalhos 
originais, engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, sobre o seu 
interesse em executar as alterações dos trabalhos por ela elaborados, na 
condição de responsável técnica e detentora dos direitos autorais, conforme a 
ART nº 14201800000004932499, os quais foram prestados no âmbito do contrato 
decorrente da Tomada de Preços nº 002/2017. Após a análise do novo projeto 
arquitetônico e do anteprojeto de arquitetura disponibilizados pelo CRCMG, que 
trazem o detalhamento das modificações, a autora manifestou seu interesse e 
disponibilidade em executar os serviços, tendo apresentado, inclusive, sua 
proposta de preços.  

À vista disso, a escolha da autora do trabalho original também busca 
preserva a segurança estrutural do projeto final como um todo, com as 
adequações pertinentes, uma vez que as alterações serão implementadas por 
profissional que dispõe de ampla compreensão dos projetos originais que 
compõem objeto, quais sejam, projetos relativos à obra de construção do novo 
prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio 
existente e unificação das áreas das duas edificações, executados inicialmente 
no âmbito do contrato decorrente da Tomada de Preços nº 002/2017.  

Tem-se, portanto, que a escolha da autora do projeto para execução 
dos serviços é acertada e encontra-se em harmonia com a legislação e os 
entendimentos do TCU e do STJ, já mencionadas, pois vai ao encontro da 
necessidade da Administração, observadas as argumentações supracitadas, bem 
como mantém a preservação dos direitos autorais, considerando que a autora do 
trabalho original aceitou realizar as alterações propostas, em conformidade com 
as demandas atuais do CRCMG.” 

 
 
Tal documento, Justificativa de Contratação Direta Por Inexigibilidade de 

Licitação, assinado por Thais Soares Donato (Assessora da Presidência) e Vinícius 
Tadeu Rezende Rosa (Gerente Administrativo e Financeiro) com “De acordo” de 
Suely Maria Marques de Oliveira (Presidente do CRCMG), conclui (fl. 76): 

 
“6. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

Diante do exposto, tendo em vista a inviabilidade de competição, conforme 
razões expostas nesta justificativa, considera-se adequado que a contratação da 
engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, registro CREA-MG nº 
178382/D, por meio da empresa Aclara Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob o 
nº 22.712.401/0001-07, para prestação dos serviços de alteração de Planilha 
Orçamentária de Obras e de Cronograma Físico-Financeiro, sob coordenação de 
profissional a ser indicado pelo CRCMG, de acordo com os projetos 
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complementares executivos de engenharia alterados, referentes à obra de 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a 
revitalização do prédio existente e unificação das áreas das duas edificações, seja 
realizada por meio de processo de inexigibilidade de licitação, com fundamento 
no caput do art. 25 da Lei n.º 8.666/1993 (...) ” 

 
 
Por fim, através do “Despacho de Processo para a Assessoria Jurídica” 

(fls. 272 e 273), em 25 de maio de 2022, o Gerente Administrativo e Financeiro 
encaminhou à Assessoria Jurídica o processo administrativo em tela para análise e 
emissão de parecer, o qual se passará a expor. 

 
 
Este é o relatório. 

 
 
DA FUNDAMENTAÇÃO: 
 

 
Registe-se que, em plena e irrestrita homenagem ao princípio da 

segregação de funções, a pleiteada manifestação jurídica constante neste parecer 
não abordará aspectos de ordem técnica.     

 
A contratação de profissionais sob o regime estabelecido pelo art. 25 da 

lei de nº. 8.666/93 constitui fato possível, legal e comum, desde que o contratado 
preencha os requisitos previstos na norma. Sob essa ótica, a doutrina entende que 
a enumeração das possibilidades pela inteligência do art. 25 não abrange todas as 
hipóteses, tratando-se, portanto, de rol exemplificativo, diante da incapacidade 
material do legislador esgotar todas as conjecturas do mundo fático. 

 
Assim, como expoente da tendência doutrinária exposta acima, é trazido 

texto extraído da obra de Marçal Justen Filho, presente em Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, 5ª. edição:                                 

 
“Quando se trata de dispensa, o legislador tomou a si a tarefa de 
discriminar os casos de contratação direta. Por isso, a dispensa de 
licitação depende de previsão explícita em lei, cujo rol é exaustivo e não 
pode ser ampliado. Já nos casos de inexigibilidade, o legislador 
reconheceu a impossibilidade de promover um elenco exaustivo, por ser 
logicamente impossível antever todas as situações em que ocorrerá a 
inviabilidade da competição. Por isso, ainda que a lei indique situações 
de inexigibilidade, o rol normativo tem natureza exemplificativa. Neste 
sentido, toda doutrina se manifestou, como se pode ver em Celso Antônio 
Bandeira de Melo, Carlos Pinto Coelho Mota, Carlos Ari Sundfeld, 
Diógenes Gasparini e Toshio Mukai.” 
 
Destarte, desde que o gestor do CRCMG, partindo de seu prudente 

alvitre, distinga no contratando as qualidades que a lei impõe para que se lhe 
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reconheça a inviabilidade de competição, não há impedimento legal para a 
consecução do objetivo. 

 
Diante do exposto, resta a conclusão de que a contratação sem licitação 

pretendida encontra lastro legal, sendo, contudo, a avaliação da inviabilidade de 
competição, assim como do discernimento da conveniência e oportunidade da 
contratação (um dos princípios basilares de Direito Administrativo) insertas na 
discricionariedade outorgada a Presidente do CRCMG, que, nesta qualidade, deverá 
decidir a questão. 

 
   Este é o nosso parecer, sub censura. 
 
 
   Belo Horizonte, 26 de maio de 2022 
 
 
 

Willian Fernando de Freitas 
Assessor Jurídico 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato. Contratada: STARK TECNOLOGIA E FACILITIES LTDA / CNPJ Nº
27.581.238/0001-04. Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS
GERAIS. Objeto: prestação de serviços de terceirização de mão de obra, visando o
fornecimento, em regime de dedicação exclusiva, de um Desenvolvedor Web - Full Stack e
de um Publicitário ou Designer Gráfico, que serão lotados na sede do CRCMG, localizada na
rua Cláudio Manoel, nº 639, bairro Savassi, Belo Horizonte-MG, durante o período de 12
(doze) meses. Valor global: R$ 227.497,92 (duzentos e vinte e sete mil quatrocentos e
noventa e sete reais e noventa e dois centavos). Assinatura: 25/5/2022. Vigência: 12 (doze)
meses. Pregão Eletrônico nº 002/2022.

EXTRATOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: 2º Aditivo Termo de Cooperação. Partícipes: Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de Minas Gerais - CNPJ 16.589.137/0001-63 e Conselho Regional de
Contabilidade de Minas Gerais - CNPJ: 17.188.574/0001-38. Objeto: cooperação para a
realização de ações que visem atualizar os profissionais registrados no CRCMG e
empresários, sobre as legislações que impactam suas atividades. Valor: sem ônus para os
partícipes. Data de assinatura: 25/05/2022. Vigência: 26/05/2022 a 25/05/2023.

Espécie: 1º Aditivo Termo de Cooperação. Partícipes: Sindicato das Empresas de
Consultoria, Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e Empresas de Serviços
Contábeis de MG, CNPJ 38.783.101/0001-44 e Conselho Regional de Contabilidade de
Minas Gerais - CNPJ: 17.188.574/0001-38. Objeto: cooperação para a transferência de
conhecimentos, realização de atividades educativas, palestras e eventos que visem
atualizar os empresários e profissionais da contabilidade sobre as legislações que impactam
suas atividades. Data de assinatura: 12/05/2022. Vigência: 26/05/2022 a 25/05/2023.

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 7/2022

A Presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais faz saber
que foi autorizada a contratação direta, por meio do Processo Administrativo de
Contratação nº 128/2022 e do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 007/2022, da
engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, registro CREA-MG nº 178382/D,
por meio da Pessoa Jurídica ACLARA ENGENHARIA LTDA / CNPJ nº 22.712.401/0001-07,
para prestação dos serviços de engenharia de alteração de Planilha Orçamentária de Obras
e de Cronograma Físico-Financeiro, sob coordenação de profissional a ser indicado pelo
CRCMG, de acordo com os projetos complementares executivos de engenharia alterados,
referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo
a revitalização do prédio existente e unificação das áreas das duas edificações. Valor total:
R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). Fundamento: art. 25, caput, da Lei
8.666/93.

Belo Horizonte, 26 de maio de 2022.
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2022

OBJETO: Aquisição de materiais de almoxarifado técnico. Recebimento das propostas até
dia 08/06/2022 às 08h00m. Sessão de Disputa dia 08/06/2022 às 09h00m. Edital no
endereço: www.crcsp.org.br, opção: "Licitações", ou site do Banco do Brasil, no endereço:
www.licitacoes-e.com.br.

JEFFERSON DI LORENZO GASCÓN
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva,
corretiva e emergencial nos elevadores da Torre III do CRCSP. Recebimento das propostas
até dia 08/06/2022 às 08h00m. Sessão de Disputa dia 08/06/2022 às 09h00m. Edital no
endereço: www.crcsp.org.br, opção: "Licitações", ou site do Banco do Brasil, no endereço:
www.licitacoes-e.com.br.

JEFFERSON DI LORENZO GASCÓN
Pregoeiro

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
DA 1ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório 2022/003840 - Pregão Presencial - Objeto: Contratação de pessoa
jurídica operadora de planos ou seguros privados de assistência à saúde suplementar para
a prestação de serviço de assistência médica, hospitalar, laboratorial e ambulatorial, com
e sem obstetrícia para o quadro funcional do CRECI-RJ e seus respectivos dependentes,
conforme especificações contidas no edital e termo de referência. Data: 10/06/2022 às
09h30min, na Sede do CRECI/RJ na Av. Presidente Vargas n° 417/19° andar. Edital e
informações complementares no site: www.creci-rj.gov.br (Para o Cidadão/Licitações), e-
mail: licitacao@creci-rj.gov.br ou telefone (21) 3514-1861. Extrato de Contrato - Processo
Administrativo nº 2022/005566 - Referente ao termo de contrato de contratação de
empresa especializada em assessoria em matéria de licitações e contratos celebrado com
o CRECI-RJ/1ª Região. Contratada: Editora Negócios Públicos do Brasil. CNPJ:
06.132.270/0001-32. Vigência: 23/05/2022 à 23/05/2023. Base Legal: Art. 61, Parágrafo
Único da Lei n° 8.666/1993. Extrato de Aditivo de Contrato - Processo Administrativo nº
2022/000810 - Referente ao 1º aditivo de termo de contrato de prestação de serviços de
manutenção preventiva nos aparelhos de ar-condicionado da Sede e das Delegacias
Regionais do CRECI-RJ/1ª Região. Objeto: altera a cláusula 1.1 e suprime as cláusulas 3.3 e
9.1.2 do contrato. Contratada: Kely Luiz da Silva 05689607770. CNPJ: 43.771.507/0001-51.
Vigência: 09/05/2022 à 01/04/2023. Base Legal: Art. 61, § Único da Lei n° 8.666/1993.

MARCELO SILVEIRA DE MOURA
Presidente

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
DA 2ª REGIÃO

EXTRATOS DE CONTRATOS

Espécie: Extrato do Contrato de Aquisição de Gêneros Alimentícios do Processo Secom
nº. 057/2022 - Dispensa. Contratante: Conselho Regional de Corretores de Imóveis da
2ª Região. Contratada: J Brilhante Comercial EIRELI-EPP. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios: café torrado e moído tradicional a vácuo 500gr. Do Prazo do Contrato:
Início em 23/05/2022 e término em 23/05/2023. Data da Assinatura: 19/05/2022. Do
Valor do Contrato: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Das Assinaturas: José Augusto Viana
Neto, Francisco Pereira Afonso e Jayro Ortis Gomes de Oliveira Filho.

Espécie: Extrato do Contrato de Aquisição de Produtos Alimentícios do Processo Secom
nº. 024/2022 - Dispensa Eletrônica nº 015/2022. Contratante: Conselho Regional de
Corretores de Imóveis da 2ª Região. Contratada: Pipeline Tech Corporation Group Ltda.

Objeto: Aquisição de produto alimentício: Capuccino. Do Prazo do Contrato: Início em

23/05/2022 e término em 23/05/2023. Data da Assinatura: 20/05/2022. Do Valor do

Contrato: R$ 5.378,40 (cinco mil trezentos e setenta e oito reais e quarenta centavos).

Das Assinaturas: José Augusto Viana Neto, Francisco Pereira Afonso e Wesley Raphael

Souza da Purificação.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

Processo Secom nº 011/2022
O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região -

CRECISP, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da
Lei 10.520/02, em conformidade com o que consta no Processo Secom nº. 011/2022,
HOMOLOGA o objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática, da licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº. 011/2022, do tipo Menor Preço Global do Grupo, à empresa JLZ
Suprimentos Eireli, para o grupo 01, por ter apresentado, nos termos do Edital de Licitação,
a proposta mais vantajosa para este Conselho.

O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região -
CRECISP, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da
Lei 10.520/02, em conformidade com o que consta no Processo Secom nº. 011/2022,
HOMOLOGA o objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática, da licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº. 011/2022, do tipo Menor Preço Global do Grupo, à empresa 3S
Informática Ltda, para o grupo 02, por ter apresentado, nos termos do Edital de Licitação,
a proposta mais vantajosa para este Conselho.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

Processo Secom nº 067/2022
O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região -

CRECISP, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da
Lei 10.520/02, em conformidade com o que consta no Processo Secom nº. 067/2022,
HOMOLOGA o objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de
instalação de piso laminado com o fornecimento de materiais, da licitação na modalidade
Pregão Eletrônico nº. 015/2022, do tipo Menor Preço, à empresa Aptapetes Comércio de
Decorações Eireli, por ter apresentado, nos termos do Edital de Licitação, a proposta mais
vantajosa para este Conselho.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2022

Processo Secom nº 018/2022
O Presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2ª Região -

CRECISP, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da
Lei 10.520/02, em conformidade com o que consta no Processo Secom nº. 018/2022,
HOMOLOGA o objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de
instalação de Piso Laminado com o fornecimento de materiais, na Delegacia Regional de
Itu, sito à Rua Convenção no 341, Vila Nova - Itu/SP, da licitação na modalidade Pregão
Eletrônico nº. 014/2022, do tipo Menor Preço, à empresa Aptapetes Comércio de
Decorações Eireli, por ter apresentado, nos termos do Edital de Licitação, a proposta mais
vantajosa para este Conselho.

JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

Processo Secom nº. 011/2022
Nos termos do Art. 49 da Lei 8.666/93 e alterações, no uso de minhas

atribuições legais e regimentais e com base nos princípios administrativos da legalidade,
eficiência, da primazia do interesse público e da economicidade, REVOGO o grupo 03 da
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 011/2022 - Processo SECOM nº 011/2022,
Objeto: Aquisição de Suprimentos de Informática.

JOSÉ AUGUSTO VIANA NETO
Presidente do Conselho

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 2ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: TERMO DE CONTRATO Nº 2020/000010, firmado em 16 de dezembro de 2020,
com a IMPRENSA NACIONAL, CNPJ sob o nº 04.196.645/0001-00; Objeto: prestação de
serviços, pela CONTRATADA, de publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e
demais matérias de interesse do(a) CONTRATANTE, conforme estabelecido no Decreto nº
9.215, de 29/11/2017, combinado com a Portaria nº 283, de 2/10/2018, alterações
posteriores e demais cominações legais; Amparo: inexigibilidade; Processo: PAC
2020/000050; Vigência: indeterminada; Cobertura Orçamentária: 6.2.2.1.1.01.04.04.029
PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS; Valor: R$ 15.000,00; Nota de Empenho:
275/2022, de 18 de março de 2022.

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022

O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF,
através de sua Comissão Especial de Licitações, comunica aos interessados que, no dia 30
de junho de 2022, às 10 horas, abrirá as propostas de preços e que, no mesmo dia 30 de
junho de 2022, às 10:30 horas, através do endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br,
abrirá a sala de disputa para a realização de Licitação na modalidade PREGÃO E L E T R Ô N I CO,
do tipo "MENOR PREÇO GLOBAL" para aquisição de dois veículos para o CONSELHO
REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 7ª REGIÃO - CREF7/DF sediado em Brasília - Distrito
Federal, nos termos do Edital, que ficará à disposição dos interessados no site
www.cref7.org.br e também no site www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações no e-
mail financeiro@cref7.org.br ou pelos telefones (61) 3771.4061 - 3771.4071.

NICOLE CHRISTINE DE AZEVEDO SILVA
Presidente do Conselho
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MAPA DE RISCOS 

Objeto Alterações dos projetos complementares executivos do novo prédio que integrará a sede do CRCMG. 

Equipe de Planejamento 
Thais Soares Donato 
Vinícius Tadeu Rezende Rosa 
Izaias Angelo Gomes 

FASE DA ANÁLISE 
(  ) Planejamento da contratação 
(  ) Seleção do fornecedor 
(X) Execução do Contrato 

Nº Risco Consequência Tipo 

Avaliação 
Estratégia para eliminar ou minimizar 

a ocorrência do risco 
Estratégia de contingência caso o 

risco se concretize 

S
E

V
E

R
ID

A
D

E
 

A
B

R
A

N
G

Ê
N

C
IA

 

F
R

E
Q

U
E

N
C

IA
 

C
LA

S
S

E
 

Ação Responsável Ação Responsável 

1 Atraso na entrega do objeto. 
Atraso no início de 
execução da obra 

como um todo.  
Externa 2 1 2 4 

Fiscalização efetiva e 
acompanhamento do 
contrato, requerendo 
informações sobre o 

andamento da 
execução e o 

cumprimento do prazo 
previsto no ajuste.  

Fiscal do 
Contrato 

Abertura de processo 
administrativo para 

apuração de 
responsabilidade, 

podendo haver 
aplicação de sanções. 

Gestor do 
contrato / 

Presidência 

 

Fata de capacidade técnica de 
profissionais contratados em 
caso de impossibilidade ou 

recusa dos autores dos 
projetos originais 

          

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, VINICIUS TADEU REZENDE ROSA e Thais Soares Donato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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2 
Entrega do objeto em 

desacordo com o que foi 
contrato.  

Não atendimento à 
necessidade da 
Administração.  

Externa 3 1 1 3 

Atuação efetiva do 
fiscal do contrato, 

promovendo a 
conferência minuciosa 

quando do recebimento 
do objeto.  

Fiscal do 
Contrato 

 
Não aceitação do 

objeto. 
 

Abertura de processo 
administrativo para 

apuração de 
responsabilidade, 

podendo haver 
aplicação de sanções. 

 
Na hipótese de não 

haver o adimplemento, 
proceder à abertura de 

novo processo de 
contratação. 

Gestor do 
contrato / 

Presidência 

 
 

A identificação, análise, avaliação e tratamento dos riscos dos processos de contratação do CRCMG são realizados em consonância com o Procedimento 
Geral PG-007/SQ – Gestão de riscos e oportunidades, considerando que o CRCMG possuí uma Política de Gestão de Riscos instituída, conforme Portaria CRCMG 
nº 132/2017, bem como observando os critérios estabelecidos pela Instrução Normativa SG/MPDG nº 05/2017. 
 
Abrangência:  
1: Local - Afeta aquele processo especificamente a que está relacionado. 
2: Adjacente - Afeta mais de um processo. 
3: Global - Afeta vários processos, internos e externos, impactando o Sistema de Gestão da Qualidade. 
 
Frequência: 
1: Rara - A ocorrência daquela falha é pequena. 
2: Eventual - A ocorrência daquela falha é ocasional. 
3: Frequente - A falha ocorre sempre, por diversas vezes. 
 
Severidade:  
1: Baixa - Levemente prejudicial. Impactos que não comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo. 

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, VINICIUS TADEU REZENDE ROSA e Thais Soares Donato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse
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2: Moderada - Prejudicial. Impactos que comprometem o desenvolvimento do processo ou o atendimento aos objetivos. 
3: Alta - Extremamente prejudicial. Impactos que comprometem substancialmente o desenvolvimento do processo, bem como o atendimento aos objetivos. 
 
Classificação do risco  
A classificação do risco consiste na multiplicação dos valores atribuídos aos fatores severidade, abrangência e frequência: CLASSE = SEVERIDADE x 
ABRANGÊNCIA x FREQUÊNCIA. 
 
A pontuação mínima possível a um determinado impacto é 1 (1 x 1 x 1), indicando que o aspecto não provoca qualquer efeito adverso. A pontuação máxima possível 
é 27 (3 x 3 x 3), o que significa que o aspecto é extremamente prejudicial. 
 
A classificação do impacto em ser ou não significativo obedece ao agrupamento definido abaixo: 
 
Resultado de 1 a 4: Risco tolerável. 
Resultado de 6 a 12: Risco moderado. 
Resultado de 18 a 27: Risco crítico. 
 
Os riscos externos e os riscos internos classificados como toleráveis não requerem uma ação específica de tratamento, devendo ser monitorados. 
 
Cabe à Comissão de Governança, Riscos e Compliance realizar a priorização dos riscos classificados como críticos e moderados, classificando aqueles que são 
considerados riscos-chave e avaliando a necessidade de abertura de plano de ação, e levar à aprovação do Conselho Diretor. 
 
Tratamento do risco: 
O tratamento de riscos envolve a seleção de uma ou mais opções para modificar os riscos e a implementação dessas opções, que podem ser, entre outras: 
a) aceitar o risco; 
b) transferir ou compartilhar o risco com outra parte; 
c) evitar o risco pela decisão de descontinuar ou não iniciar a atividade; 
d) abrir plano de ação para mitigar ou reduzir o risco. 
 
 

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, VINICIUS TADEU REZENDE ROSA e Thais Soares Donato. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://assinador.crcmg.org.br/validate/5AJYY-9C36M-NVUT5-CCPT2

Assinado eletronicamente por:
Thais Soares Donato
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Assinado eletronicamente por:
Izaias Angelo Gomes
CPF: 046.926.156-05
Data: 02/05/2022 09:01:00 -03:00

Assinado digitalmente por:
VINICIUS TADEU REZENDE ROSA
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287



MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: 5AJYY-9C36M-NVUT5-CCPT2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Izaias Angelo Gomes (CPF 046.926.156-05) em 02/05/2022 09:01 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.91.72.162
Lat: -19,940175 Long: -43,934132

Precisão: 2782 (metros)

Autenticação izaias@crcmg.org.br (Verificado)

Login

T9uAXZwb8Da5eSh0/SJ3akv2oUzb+zpt/82z4IPloeI=
SHA-256

VINICIUS TADEU REZENDE ROSA (CPF 084.184.086-50) em 02/05/2022

10:05

Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 03/05/2022 11:42 - Assinado

eletronicamente
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Endereço IP Geolocalização

187.1.60.2 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

VEuze6QowTZVXurMiH8m8Xr209LsCJSptbUm+4kWCFE=
SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/5AJYY-9C36M-NVUT5-CCPT2

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS

Sistema de Controle Orçamentário

Data

Hora :

: 26.05.2022

10:05

NOTA DE EMPENHO

Nº Empenho Tipo do Empenho ProcessoData do Empenho

Conta de Despesa

6.3.2.1.01.01.001

CNPJ / CPF

Dotação Orçamentária

7874 - ACLARA ENGENHARIA LTDA 22.712.401/0001-07

Exercício

909 ESTIMATIVA26.05.2022 2022

Descrição da Conta

OBRAS E INSTALAÇÕES 

Favorecido :

Endereço

CEP

:

:

:

AVENIDA MEM DE SA, 700

30260-270

Bairro : SANTA EFIGENIA

Cidade : BELO HORIZONTE UF : MG

Empenhos Acumulados Valor deste Empenho Saldo Atual

R$1.692.281,00 R$268.699,28 R$17.600,00 R$1.405.981,72

Valor por Extenso

Dezessete Mil, Seiscentos Reais

CONTRATAÇÃO DA ENGENHEIRA CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM, 
REGISTRO CREA-MG Nº 178382/D, POR MEIO DA PESSOA JURÍDICA ACLARA ENGENHARIA LTDA, 
PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ALTERAÇÃO DE PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS E DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SOB COORDENAÇÃO DE 
PROFISSIONAL A SER INDICADO PELO CRCMG, DE ACORDO COM OS PROJETOS 
COMPLEMENTARES EXECUTIVOS DE ENGENHARIA ALTERADOS, REFERENTES À OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO QUE INTEGRARÁ A SEDE DO CRCMG, INCLUINDO A 
REVITALIZAÇÃO DO PRÉDIO EXISTENTE E UNIFICAÇÃO DAS ÁREAS DAS DUAS EDIFICAÇÕES - 
CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2022.

1 R$17.600,00 R$17.600,00

Histórico do Empenho Qtde Parcelas Valor Unitário Valor Total Empenhado

Favorecido

Dados da Modalidade ( Fundamentação Legal )

Modalidade NúmeroComplemento

Inexigibilidade 007/2022

Banco : Agência : Conta :

Projeto

5007 - AQUISIÇÃO,  
CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E 

Nº. Reserva

950

Número do Evento

1284

Descrição do Evento

OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS 

SubProjeto

 - 

Núm. Controle

0

Belo Horizonte, 26 de Maio de 2022

___________________________________

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 26/05/2022 10:41:59

Assinado por MARIO
ROGERIO MAROTTA
(26972905672)
Data: 26/05/2022
10:47:51

Assinado por SUELY
MARIA MARQUES DE
OLIVEIRA (68658842649)
Data: 26/05/2022
10:48:49
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Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 0128/2022 
MODALIDADE Inexigibilidade de Licitação 
Nº DA MODALIDADE 007/2022 
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Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br 

 
CONTRATO 

 
Contrato de prestação de serviços que entre si fazem, de um lado, o 
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS, 
com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na Rua Cláudio Manoel, 
639, Bairro Savassi, inscrito no CNPJ sob o número 17.188.574/0001-
38, representado por sua presidente, Contadora Suely Maria Marques 
de Oliveira, de ora em diante denominado CRCMG, e, de outro, a 
sociedade empresária ACLARA ENGENHARIA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 22.712.401/0001-07, com sede em Belo Horizonte, 
Minas Gerais, na Avenida Mem De Sa, 700, Santa Efigênia – Apt. 903, 
CEP 30260-270, neste ato representada por sua sócia-
administradora, engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira 
Jardim, inscrita no CPF sob nº 086.945.106-50, registro CREA-MG nº 
178382/D, de ora em diante denominada CONTRATADA, sujeitando 
as partes contratantes às normas constantes da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, da Lei nº 10.406, de 10/01/2002 e da Lei n.º 13.709, de 
14/8/2018, mediante as cláusulas e condições que se seguem: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
1.1. Contratação da engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim, registro CREA-
MG nº 178382/D, por meio da Pessoa Jurídica ACLARA ENGENHARIA LTDA, para 
prestação dos serviços de engenharia de alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de 
Cronograma Físico-Financeiro, sob coordenação de profissional a ser indicado pelo CRCMG, 
de acordo com os projetos complementares executivos de engenharia alterados, referentes 
à obra de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a 
revitalização do prédio existente e unificação das áreas das duas edificações. 
 
1.2. Integram este contrato o Termo de Referência (anexo I), a proposta apresentada pela 
CONTRATADA (anexo II) e o projeto arquitetônico do novo prédio aprovado pela Prefeitura 
de Belo Horizonte (anexo III). 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CRCMG 
2.1. As obrigações da CONTRATADA e do CRCMG são aquelas previstas no Termo de 
Referência (Anexo I). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE ENTREGA 
3.1. Os serviços deverão ser entregues pela CONTRATADA, conforme cronograma baixo: 
 

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 

Entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária 
para Execução das Obras e Cronograma Físico-
Financeiro (Emissão Inicial) 

Em até 40 dias contados da entrega de todos os 
projetos e listas que devam constar dos 
trabalhos, objeto do contrato. 

Entrega da 1ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM, Thais

Soares Donato, WILLIAN FERNANDO DE FREITAS e SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/UGVTT-NM6GB-9ENST-NWTQE
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Entrega da 2ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

Entrega da 3ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

 
3.2. Após a entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária para Execução das Obras e 
Cronograma Físico-Financeiro (Emissão Inicial), poderão ser solicitadas pelo CRCMG à 
CONTRATADA a realização de até três revisões. 
 
3.2.1. As revisões extras, acima das três referidas no item anterior, e as necessárias em 
decorrência de alteração dos projetos apresentados inicialmente, serão consideradas 
acréscimos de serviço, nos termos do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, devendo ser 
pactuados por aditamento ao contrato. 
 
3.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a 
necessidade de alguma correção nos trabalhos entregues, deverá a CONTRATADA, no 
prazo máximo de 20 (vinte) dias consecutivos, contados da comunicação do CRCMG, por 
escrito, entregar os trabalhos e documentos complementares, com as devidas correções.   
 
3.4. A análise e aprovação dos trabalhos e documentos complementares serão realizadas 
pelo(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG em até 15 (quinze) dias após 
o respectivo recebimento. 
 
3.5. A aceitação definitiva dos trabalhos não caracteriza responsabilidade técnica e civil da 
Contratante, posto que o profissional ou empresa contratada deverá ser responsável pelos 
trabalhos elaborados. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS 
4.1. Pela execução dos serviços de alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de 
Cronograma Físico-Financeiro, objeto deste contrato, o CRCMG pagará à CONTRATADA 
o valor total de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) cujo desembolso dar-se-á 
com recursos previstos em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.2.1.01.01.001, 
observado o seguinte cronograma de pagamentos, a serem liberados conforme o 
cumprimento das etapas entregues: 
 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS 

Etapa Pagamento 

25% do valor entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária para 
Execução das Obras e Cronograma Físico-Financeiro (Emissão Inicial) R$ 4.400,00 

25% na entrega da 1ª Revisão R$ 4.400,00 

25% na entrega da 2ª Revisão R$ 4.400,00 

25% na entrega da 3ª Revisão R$ 4.400,00 

TOTAL R$17.600,00 

 

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM, Thais

Soares Donato, WILLIAN FERNANDO DE FREITAS e SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/UGVTT-NM6GB-9ENST-NWTQE
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4.1.1. Realizado o recebimento definitivo, não sendo necessária a execução das etapas de 
revisão, seja da 1ª, da 2ª ou da 3ª, será efetuado o pagamento dos valores renascentes, 
relativos das demais fases. 
 
4.1.2. O recebimento completo e definitivo poderá ocorrer na entrega inicial da Planilha 
Orçamentária para Execução das Obras e Cronograma Físico-Financeiro (Emissão Inicial) 
ou em qualquer das etapas seguintes de revisão. 
 
4.1.3. Em todo caso, sendo executados os serviços, em plena conformidade com o objeto 
do contrato e as especificações do Termo de Referência, efetuar-se-á o pagamento integral 
à CONTRATADA no valor de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 
 
4.2. No preço estipulado acima, estão incluídos os custos das taxas de emissão das ARTs 
junto ao Conselho de Engenharia - CREA. 
 
4.3. No preço estipulado acima, estão incluídos os custos com a impressão dos materiais 
de autoria da CONTRATADA, tais como, Planilha Orçamentária para Execução das Obras, 
Cronograma Físico-Financeiro e mapa de cotação, apenas.  
 
4.4. No preço estipulado acima, não estão inclusas as ações e serviços necessários aos 
processos de licitação das obras. 
 
4.5. No preço estipulado acima, não estão inclusos os custos relativos à aprovação da 
planilha orçamentária em instituições financeiras. 
 
4.6. No preço estipulado acima, não estão inclusos os custos relativos a horas técnicas 
presenciais em reuniões, ficando estipulado o máximo de 1 (uma) reunião quinzenal, 
sempre realizada na presença do coordenador de projetos. 
 
4.7. O valor total estipulado neste contrato é fixo, não comportando qualquer correção no 
curso de sua vigência, excetuando-se os eventuais custos provenientes de revisões extras 
solicitadas ao material. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
5.1. O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da Nota Fiscal com as devidas deduções legais. 
 
5.1.1 A Contratada emitirá a Nota Fiscal 10 (dez) dias após a entrega de cada etapa/revisão 
pertinente.  
 
5.1.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade 
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 
documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 8.666/1993. 
 
5.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos, 
conforme determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita 
Federal. 
 
5.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 
liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM, Thais

Soares Donato, WILLIAN FERNANDO DE FREITAS e SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e
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comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 
Contratante; 
 
5.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
 

(6 / 100) 
365 

 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
I = 0,00016438 

 
 
5.5. Em caso de atraso no pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA multa 
compensatória no percentual de 10% (dez) que incidirá sobre o valor da parcela inadimplida. 
 
5.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, ficam suspensos os prazos de execução dos 
serviços objeto deste contrato até a regularização do pagamento. 
 
5.7.  O preço constante da proposta da contratada e pactuado no contrato celebrado entre as 
partes é fixo e irreajustável, excetuando-se os eventuais custos provenientes da substituição 
de material previamente aprovado para a geração da Planilha Orçamentária. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA  
6.1. O presente contrato vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO  
7.1. O contrato será acompanhado e fiscalizado conforme critérios e condições estabelecidos 
no Termo de Referência (Anexo I), por funcionário do CRCMG, especialmente designado 
pela autoridade competente. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES  
8.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 
Referência (Anexo I). 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO  
9.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 da 
Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONFORMIDADE COM A LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS 
10.1. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, (LGPD), é a legislação 
brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais. O CRCMG seguindo as 
boas práticas de governança e compliance está comprometido com seus deveres de garantia 
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da privacidade e de proteção de dados pessoais, e preza em todas as relações contratuais 
que os envolvidos adotem boas práticas de governança, visando sempre o interesse do 
respeito a legislação vigente. 
 
10.2. Neste sentido, a CONTRATADA declara estar ciente que a CONTRATANTE é uma 
entidade de fiscalização tendo como uma de suas atividades precípuas, o registro de 
categoria profissional, regida pelo princípio do acesso à informação normatizado pela Lei 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Sendo assim, realiza o tratamento de dados para 
o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo 
de executar as competências legais e cumprir as atribuições legais do serviço público, e, 
portanto, eventuais dados pessoais dos sócios, representantes legais, prepostos e demais 
envolvidos na relação do objeto do presente contrato, estarão disponíveis no Portal da 
Transparência, nos termos do art. 23 da LGPD. 
 
10.3. A CONTRATADA no ato da assinatura do presente instrumento, declara que se 
encontra em processo de adequação, ou já está adequada e capaz de garantir a devida 
proteção e manuseio dos dados pessoais que sejam tangíveis, ou que, pessoalmente 
identifiquem ou tornem identificáveis, quaisquer empregados, clientes, agentes, usuários 
final, fornecedor, contatos, ou qualquer pessoa natural cujos dados pessoais sejam objeto de 
tratamento das respectivas instituições a quem pertencem os sócios quotistas incluindo suas 
filiais, subsidiárias, ou grupo econômico a que pertençam, em conformidade com a LGPD. 
 
10.4. O tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas 
hipóteses dos arts. 7º e/ou 11 da Lei 13.709/2018 às quais se submeterão os serviços, e para 
propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. 
 
10.5. As partes deverão adotar todas as políticas e medidas protetivas definitivas na LGPD, 
promovendo políticas de proteção de dados com adoção de ferramentas tecnológicas, 
jurídicas e humanas, para coleta e proteção de dados pessoais de pessoas naturais, no 
âmbito do desenvolvimento do objeto do presente contrato. 
 
10.6. Ressalvado o disposto no item 9.7, é vedada à CONTRATADA a subcontratação do 
processamento dos dados pessoais recebidos, bem como a transferência do processamento 
ou tratamento para qualquer empresa ou terceiro, inclusive no exterior, sem o consentimento 
prévio por escrito do CONTRATANTE, no âmbito do objeto deste contrato. 
 
10.7. A CONTRATADA, no âmbito de suas relações comerciais próprias, poderá contratar 
serviços de armazenamento em nuvem para os dados relacionados ao presente contrato, 
desde que essenciais à execução dos serviços e em acordo com as finalidades e os limites 
deste ajuste e as disposições da Lei n.º 13.709/2018 (LGPD). 
 
10.7.1. A CONTRATADA atesta que a prestadora dos serviços de armazenamento em nuvem 
possui condições de fornecer o nível adequado de proteção dos dados sob a sua guarda, em 
conformidade com as exigências estipuladas na Lei n.º 13.709/2018 (LGPD). 
 
10.7.2. A prestadora dos serviços de armazenamento em nuvem atuará na condição de 
suboperadora dos dados e, no caso de descumprir as determinações da Lei n.º 13.709/2018 
(LGPD), responderá a CONTRATADA perante o CRCMG. 
 
10.8. A CONTRATADA se compromete a, na execução das suas atividades contratualmente 
previstas, não coletar dados pessoais de terceiros sem a observância dos pressupostos da 
LGPD, tampouco compartilhar ou enviar tais dados para a CONTRATANTE, quando seu 
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tratamento estiver em desconformidade com a referida legislação, sob pena de caracterizar 
inadimplemento contratual, passível, inclusive, de motivar a rescisão prevista no presente 
instrumento. 
 
10.9. Os dados obtidos em razão desse contrato serão armazenados em um banco de dados 
seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log) e 
adequado controle de acesso baseado em função (role based access control) e com 
transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de 
garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer 
momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros; 
 
10.10. A CONTRATADA se compromete com a qualidade dos dados pessoais eventualmente 
fornecidos à CONTRATANTE em decorrência do presente contrato, zelando pela entrega de 
dados corretos e atualizados, buscando sempre o melhor interesse dos titulares, respeitando 
os seus direitos e reforçando sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com 
o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço 
público, nos termos do artigo 23 da LGPD. 
 
10.11. Encerrada a vigência do contrato ou não havendo mais necessidade de utilização dos 
dados pessoais, sejam eles sensíveis ou não, a CONTRATADA interromperá o tratamento 
dos dados pessoais, e os eliminará completamente com todas as cópias porventura 
existentes (seja em formato digital ou físico), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo 
quando a CONTRATADA tenha que mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra 
hipótese da LGPD, sob pena de responsabilização administrativa, cível e penal. 
 
10.12. Em caso de eventual coleta de dados pessoais sensível, esta será realizada mediante 
prévia aprovação do CONTRATANTE, responsabilizando-se a CONTRATADA por obter o 
consentimento dos titulares (salvo nos casos em que opere outra hipótese legal de 
tratamento). Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços 
especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados 
para outros fins. 
 
10.13. Eventualmente, as partes podem ajustar que o CONTRATANTE será responsável por 
obter o consentimento dos titulares, observadas as demais condicionantes no item 10.11 
acima. 
 
10.14. As partes informarão imediatamente entre si caso o titular dos dados, a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) ou terceiros solicitem informações sobre o 
tratamento de dados pessoais relacionados ao presente contrato ou mesmo determine, 
legalmente amparada, a eliminação ou anonimização dos dados compartilhados. 
 
10.15. A CONTRATADA cooperará com o CONTRATANTE no cumprimento das obrigações 
referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e 
Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e, também, no atendimento de requisições e 
determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e órgãos de controle externo. 
 
10. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
DO CRCMG 
11.1. A CONTRATADA deverá tomar conhecimento da Política de Segurança da Informação 
do CRCMG, instituída pela Resolução CRCMG nº 441/2021, disponível em 
http://cadastro.crcmg.org.br/ged/, e se comprometer com a observância e o acatamento de 
suas diretrizes, sempre que tiver acesso a qualquer informação ou comunicação do CRCMG, 
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oriundas da relação firmada por este instrumento.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ASSINATURA ELETRÔNICA/DIGITAL  
12.1. Nos termos da Lei nº 14.063/2020 e do Decreto nº 10.543/2020, as partes e as 
testemunhas concordam expressamente em utilizar assinatura eletrônica para ratificação e 
legitimação dos termos ajustados no presente instrumento, reconhecendo que a 
formalização, por esse procedimento, é bastante suficiente à sua integral validade jurídica e 
vinculação das partes ao Contrato. 
  
12.2. As partes renunciam à possibilidade de exigir a troca, envio ou entrega das vias originais 
(não eletrônicas) assinadas do instrumento, bem como renunciam ao direito de recusar ou 
contestar a validade das assinaturas digitais ou eletrônicas, na medida máxima permitida pela 
legislação aplicável. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO  
13.1. Fica eleito o foro da Justiça Federal - Seção Minas Gerais, para dirimir as 
questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja. 
 
E por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor, para um só efeito. 
 

Belo Horizonte, 27 de maio de 2022. 
 
 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS 
Contadora Suely Maria Marques de Oliveira 

Presidente 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

ACLARA ENGENHARIA LTDA 
Engenheira Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira Jardim 

Sócia-administradora 
CREA-MG nº 178382/D 

CONTRATADA 
 

Testemunhas:   
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TERMO DE REFERÊNCIA  
 

1.1. Presidência / Gerência Administrativa e Financeira. 
 

2.1. A solução compreende a execução de serviços de engenharia, de natureza não continuada, 
compreendendo a execução de serviços de alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de 
Cronograma Físico-Financeiro, sob coordenação de profissional a ser indicado pelo CRCMG, de acordo 
com os projetos complementares executivos de engenharia alterados, referentes à obra de construção 
do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e 
unificação das áreas das duas edificações. 
 
2.2. Os serviços de alteração de Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma Físico-Financeiro 
serão executados com base nos projetos alterados, considerada a diminuição da área construtiva do 
novo prédio, por meio da supressão de um pavimento e adequação dos demais pavimentos, em 
conformidade com os requisitos detalhados e descritos nos anteprojetos, elaborados pelo CRCMG, e 
no projeto arquitetônico já adequado à nova concepção. 
 
Os serviços devem compreender os projetos que compõem as duas fases do escopo, sendo: 
 
• 1ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos para a construção de um prédio novo de dois 

pavimentos e um subsolo, conforme projeto arquitetônico já aprovado na Prefeitura de Belo 
Horizonte (anexo), em um lote localizado ao lado do edifício sede do CRCMG (já existente), 
contemplando todas as medidas necessárias para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto a 
Prefeitura de Belo Horizonte, ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e à 
concessionária de energia elétrica CEMIG; 
 
Estrutura interna do prédio:  

o Subsolo: garagem 
o 1º pavimento (térreo): Hall de entrada, recepção, cozinha e auditório; 
o 2º pavimento (térreo): Salão para eventos, banheiro feminino, banheiro masculino, DML e 

cozinha 
 
Observação: Os projetos deverão ser elaborados levando em consideração a futura 
integração/unificação do novo prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo 
(garagens) e no primeiro pavimento / térreo (áreas comuns). 
 
 
• 2ª FASE: Elaboração de todos os projetos executivos visando a integração/unificação do novo 

prédio com o edifício sede do CRCMG (já existente), no subsolo (garagens) e no primeiro pavimento 
/ térreo (áreas comuns), contemplando todas as adequações necessárias em ambos os prédios, 
para viabilizar a vistoria e aprovação da obra junto ao corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
(CBMMG) e à concessionária de energia elétrica CEMIG, incluindo: 

o Revitalização da fachada do edifício sede do CRCMG (já existente); 
o Adequação do sistema elétrico do edifício sede do CRCMG (já existente) e unificação com 

o novo prédio; 
o Adequação do sistema de ar-condicionado do edifício sede do CRCMG (já existente) e 

unificação com o novo prédio; 
o Adequação do sistema de Incêndio do edifício sede do CRCMG (já existente), incluindo a 

pressurização do vão de escada, conforme normas do CBMMG 
 

Endereços:  
 

ITEM 1 - SETOR SOLICITANTE 

ITEM 2 – DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
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Prédio novo: Rua Cláudio Manoel nº 617, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Edifício sede já existente: Rua Cláudio Manoel, nº 639, Savassi, Belo Horizonte – MG 
 
Abaixo a relação de serviços a serem elaborados, considerando as duas fases de implementação (novo 
prédio, incluída a compatibilização e a revitalização do prédio existente): 
 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
 
Escopo:  
 
• Planilha de Quantidades e Preços;  
• Composições de preço unitário referenciadas à fonte publicadora, cabendo abrir apenas as 

composições criadas pelo Orçamentista a fim de comprovar a metodologia utilizada. 
• Cotações de mercado; 
• Demonstrativo de encargos sociais;  
• Demonstrativo de BDI;  
• Referencial de preços; 
• ART/RRT. 

 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 
Escopo:  
 
• Cronograma físico-financeiro;  
• Curva ABC de serviços e de insumos; 
• Demonstrativo da Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e Desmobilização; 

 
CONDIÇÕES GERAIS 
 
• O profissional deverá atuar sob a coordenação do coordenador de projetos, profissional a ser 

indicado pelo CRCMG, o qual terá pleno conhecimento dos projetos, que ficará encarregado da 
coordenação geral desde o início dos trabalhos de elaboração e da perfeita compatibilização entre 
os diversos projetos complementares envolvidos, atentando para as inter-relações e necessidades 
mútuas.  

 
• Antes de iniciar os trabalhos, os contratados deverão providenciar as devidas Anotações de 

Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA-MG e/ou CAU-MG relativas aos serviços objeto do 
contrato, entregando ao CRCMG as vias do proprietário e do serviço devidamente quitadas. 

 
• A elaboração dos projetos e a coordenação dos trabalhos serão executadas por profissionais 

habilitados e especializados, com registro no CREA e/ou CAU, os quais deverão ser os mesmos 
indicados pela Contratada como integrantes de sua Equipe Técnica 

 
• Realizar a impressão dos materiais de autoria da CONTRATADA, tais como, Planilha Orçamentária 

para Execução das Obras, Cronograma Físico-Financeiro e mapa de cotação, apenas.  
 
• Ainda durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na execução 

dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, ficará a licitante 
obrigada a proceder as correções necessárias, sem custo para o CRCMG.  
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Em 2017, foi realizada a contratação da empresa F&F CONSTRUÇÕES E PROJETOS EIRELI-ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.319.304/0001-89, por meio da Tomada de preços nº 002/2017, cujo objeto 
compreende “a prestação de serviços especializados de elaboração de projetos complementares 
executivos, referentes à obra de construção do novo prédio que integrará a sede administrativa do 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais – CRCMG, de revitalização do edifício existente 
e da unificação de áreas das duas edificações, localizadas no Município de Belo Horizonte, na rua 
Cláudio Manoel, números 617 e 639, respectivamente, bairro Savassi, contemplando duas fases de 
implementação.” 
 
Contudo, considerando as relevantes mudanças no cenário econômico e na estrutura organizacional do 
Conselho, desde 2014, quando foram idealizados os projetos complementares executivos referentes à 
construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, até o contexto atual, motivaram o Conselho 
Diretor a reavaliar a real necessidade de todos os espaços projetados inicialmente.  
 
Essas mudanças foram intensificadas, recentemente, pela pandemia de Covid-19, quando o CRCMG 
se viu obrigado a refazer e adaptar todo o seu planejamento, diante do cenário econômico nacional, que 
impactou os resultados orçamentários e financeiros do Conselho, ocasionando uma queda na 
arrecadação e um aumento do percentual de inadimplência. Além disso, nos últimos anos, o índice de 
evolução de registros profissionais ativos foi negativo, sendo: em 2018, -2,43%; em 2019, -2,61%; em 
2020, - 0,56%. 
 
No entanto, como o CRCMG tem a prática de adotar uma gestão focada na sustentabilidade em curto, 
médio e longo prazos, apesar desse cenário econômico desfavorável, o Conselho conseguiu manter 
sua eficiência orçamentária, com um resultado de superavit no ano de 2020, o qual também foi 
ocasionado pela economia de recursos. 
 
Neste contexto, a proposta de construção e ampliação da sede do CRCMG foi novamente analisada 
pelo Conselho Diretor. Ao revisar os projetos, foi constado que a necessidade do Conselho consiste 
apenas na construção de um auditório moderno, uma sala para o plenário, com instalações adequadas, 
uma sala de conselheiros, uma recepção mais ampla, além de estender a garagem, aumentando o 
número de vagas; e, sobre esse andar, a construção de uma cobertura, que servirá de apoio aos eventos 
realizados no auditório. Com isso, seriam suprimidos os espaços que já não se fazem mais necessários 
no contexto atual, como salas da presidência, das diretorias e de reuniões, como forma de reduzir custos 
de construção e manutenção da edificação. 
 
Diante disso, torna-se necessária a contratação de empresa ou profissionais especializados em 
engenharia e arquitetura, visando a prestação de serviços de alteração dos projetos complementares 
executivos de construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, da revitalização do edifício 
existente e da unificação de áreas das duas edificações, incluindo a aprovação junto à Cemig e Corpo 
de Bombeiros. 

5.1. Os serviços deverão ser entregues pela CONTRATADA nos seguintes prazos: 
 
5.1.1. em até 40 (quarenta) dias para entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária para Execução 
das Obras e Cronograma Físico-Financeiro (Emissão Inicial), contado a partir da entrega de todos os 
projetos e listas que devam constar dos trabalhos que constituem o objeto do contrato; 
 
5.1.2. em até 20 (vinte) dias para cada revisão, contados a partir da entrega total dos projetos e listas 
relacionados à revisão solicitada, conforme o cronograma baixo: 
 

ITEM 3 – JUSTIFICATIVA COM INTERESSE PÚBLICO EVIDENCIADO 

ITEM 4 - INDICAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

Centro de Custo: 321 Projeto: 5007 Conta contábil:  6.3.2.1.01.01.001 

ITEM 5 – PRAZO PREVISTO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU DE ENTREGA DO OBJETO 
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PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS 
Entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária 
para Execução das Obras e Cronograma Físico-
Financeiro (Emissão Inicial) 

Em até 40 dias contados da entrega de todos os 
projetos e listas que devam constar dos 
trabalhos, objeto do contrato. 

Entrega da 1ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

Entrega da 2ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

Entrega da 3ª Revisão 
Em até 20 dias contados a partir da entrega de 
todos dos projetos e listas relacionados à revisão 
solicitada. 

 
5.2. Após a entrega da versão inicial da Planilha Orçamentária para Execução das Obras e Cronograma 
Físico-Financeiro (Emissão Inicial), poderão ser solicitadas pelo CRCMG à CONTRATADA a realização 
de até três revisões. 
 
5.2.1. As revisões extras, acima das três referidas no item anterior, e as necessárias em decorrência 
de alteração dos projetos apresentados inicialmente, serão consideradas acréscimos de serviço, nos 
termos do § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, devendo ser pactuados por aditamento ao contrato, 
 
5.3. Caso o(s) responsável(is) técnico(s) designado(s)o pelo CRCMG identifique(m) a necessidade de 
alguma correção nos trabalhos entregues, deverá a CONTRATADA, no prazo máximo de 20 (vinte) 
dias consecutivos, contados da comunicação do CRCMG, por escrito, entregar os trabalhos e 
documentos complementares, com as devidas correções.   
 
5.4. A análise e aprovação dos trabalhos e documentos complementares serão realizadas pelo(s) 
responsável(is) técnico(s) designado(s) pelo CRCMG em até 15 (quinze) dias após o respectivo 
recebimento. 
 
5.5. A aceitação definitiva dos trabalhos não caracteriza responsabilidade técnica e civil da Contratante, 
posto que o profissional ou empresa contratada deverá ser responsável pelos trabalhos elaborados. 
 

6.1. Os serviços deverão ser prestados nas dependências da própria contratada, podendo ser 
requisitadas reuniões presenciais pontuais na sede do CRCMG.  
 

7.1. Inexigibilidade de licitação. 
 

8.1. Não se aplica. 
 

9.1. Não se aplica. 
 

10.1. Não se aplica.  
 

11.1. O CRCMG efetuará o pagamento em até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento da 
Nota Fiscal com as devidas deduções legais. 

ITEM 6 – LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ENTREGA DO MATERIAL 

ITEM 7 – MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

ITEM 8 – TIPO DE LICITAÇÃO  

ITEM 9 – VALOR DE REFERÊNCIA  

ITEM 10 – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

ITEM 11 – FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 
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11.1.1 A Contratada emitirá a Nota Fiscal 10 (dez) dias após a entrega de cada etapa/revisão pertinente. 
 
11.1.2. A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, 
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, 
mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
11.2. Serão descontados sobre o pagamento a ser realizado, as devidas retenções de tributos, conforme 
determina a Instrução Normativa nº. 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal. 
 
11.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 
da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, 
não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
 
11.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, sendo: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I = 
 

(6 / 100) 
365 

 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
I = 0,00016438 

 
11.5. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 
alguma forma, para tanto, ficam suspensos os prazos de execução dos serviços objeto deste contrato 
até a regularização do pagamento. 
 
11.6.  O preço constante da proposta da contratada e pactuado no contrato celebrado entre as partes é 
fixo e irreajustável, excetuando-se os eventuais custos provenientes da substituição de material 
previamente aprovado para a geração da Planilha Orçamentária. 
 

Não se aplica. 
 

13. O contrato vigerá pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura. 
 

14.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato ou descumprimento de obrigações, a 
Administração poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
 
14.1.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais 
consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o 
serviço contratado; 
 
14.1.2. Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com 
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
 

ITEM 12 – GARANTIA E MANUTENÇÃO 

ITEM 13 – PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

ITEM 14 – SANÇÕES E PENALIDADES POR INEXECUÇÃO OU INADIMPLEMENTO 
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14.1.3. Multa de:  
14.1.3.1. 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, podendo configurar, nessa hipótese, 
inexecução total ou parcial da obrigação assumida, conforme o caso, sem prejuízo da rescisão unilateral 
da avença; 
 
14.1.3.2. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto; 
 
14.1.3.2.1. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem 
acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 
 
14.1.3.3. 3% (três por cento), 5% (cinco por cento) ou 10% (dez por cento), sobre o valor total da 
contratação, em caso de descumprimento de obrigações assumidas, por ocorrência, conforme a 
gradação estabelecida nos subitens e tabela abaixo. 
 
14.2. Na aplicação das sanções, o CRCMG levará em consideração a efetiva gravidade da conduta do 
infrator, o caráter educativo da pena, bem como, o real dano causado ao Conselho. Sendo assim, as 
multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente, por conveniência 
administrativa. 
 
14.3. As FALTAS LEVES serão puníveis com a aplicação da penalidade de advertência e/ou multa, no 
percentual de 3% (três por cento), caracterizando-se pelo descumprimento parcial de deveres de 
pequena monta, assim entendidas como aquelas que não acarretam prejuízos relevantes aos serviços 
da Administração e a despeito delas, a regular prestação dos serviços não fica inviabilizada. 
 
14.4. As FALTAS MÉDIAS serão puníveis com a aplicação da penalidade de multa no percentual de 5% 
(cinco por cento), caracterizando-se pela recorrência de quaisquer FALTAS LEVES ou pelo 
descumprimento parcial ou total de obrigação que acarrete prejuízos aos objetivos da Administração, 
mas sem inviabilizar total ou parcialmente a execução dos serviços. 
  
14.5. As FALTAS GRAVES serão puníveis com a aplicação das penalidades de multa no percentual de 
10% (dez por cento), podendo ser aplicada cumulativamente as sanções de suspensão temporária do 
direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou impedimento de 
licitar e contratar com órgãos e entidades da União, caracterizando-se pela recorrência de quaisquer 
FALTAS MÉDIAS ou pelo descumprimento parcial ou total de obrigação que acarrete prejuízos 
relevantes aos objetivos da Administração, inviabilizando a execução da contratação em decorrência de 
conduta culposa ou dolosa da contratada. 
 
14.6. Afim de nortear na efetiva aplicabilidade das gradações que tratam nos subitens acima, será 
utilizada a seguinte classificação: 
 

TIPO DE FALTA GRAVIDADE 

Veicular qualquer tipo de publicidade acerca do Contrato, salvo se houver prévia 
autorização da Administração do Conselho. LEVE 

Abster-se de prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pelo CRCMG, atendendo às solicitações nos prazos especificados. 

LEVE 

Não disponibilizar uma conta de e-mail para fins de comunicação entre as partes, 
bem como de endereço comercial e de telefone de contato ou deixar de atualizá-los 
em caso de alteração. 

MÉDIA 

Prestar os serviços sem obedecer estritamente às condições estabelecidas neste 
Termo de Referência e no Contrato pactuado. 

GRAVE 

Prestar os serviços sem observância da legislação vigente e dos atos normativos 
emanados dos órgãos competentes pela regulamentação da atividade, objeto do 
contrato.  

GRAVE 
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Não cumprir os prazos de entrega e execução dos serviços estipulados neste Termo 
de Referência e no Contrato. 

GRAVE 

Não providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo fiscal do 
Contrato, quanto à execução do objeto. 

GRAVE 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratados. 

GRAVE 

 
14.6.1. As faltas cometidas pela Contratada que não se enquadrarem em nenhuma das ocorrências 
previstas na tabela acima, serão avaliadas caso a caso, no âmbito do Processo Administrativo. 
 
14.7. Reserva-se ao CRCMG o direito de reter e compensar, dos pagamentos da contratada, as multas 
referidas nos subitens anteriores, assegurado o contraditório e a apresentação de defesa prévia, nos 
termos da legislação vigente. 
 
14.8. As sanções previstas nos subitens 14.1.1 e 14.1.2 poderão ser aplicadas à CONTRATADA 
cumulativamente com as multas previstas no subitem 14.1.3. 
 
14.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto 
na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 
 
14.9.1. O envio e o recebimento das notificações e comunicações em geral, no âmbito do processo 
administrativo instaurado, serão realizados pelas partes via e-mail. 
 
14.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado 
o princípio da proporcionalidade. 
 
14.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 
14.12. Além das sanções acima previstas, o contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos 
artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 

Não se aplica. 
 

16.1.  O acompanhamento e a fiscalização do contrato consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito 
cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes do Contratante, 
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do artigo 10 do Decreto 
nº 9.507, de 2018. 
 
16.2. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela 
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na 
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da 
Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas 
ou de vícios redibitórios, não implicando em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
16.4. O Contrato será fiscalizado por funcionário do CRCMG, especialmente designado pela autoridade 
competente.  

ITEM 15 – INDICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO, SE FOR O CASO 

ITEM 16 – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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17.1. Prestar os serviços, objeto deste Procedimento com zelo e diligência, cumprindo as leis e 
normativos pertinentes, atendendo integralmente a todas condições e especificações estabelecidas 
neste Termo de Referência e observando sempre a melhor técnica aplicável. 
 
17.2. Entregar os serviços objeto desse Procedimento, obedecendo aos prazos estipulados no item 5 
deste Termo de Referência.    
 
17.3. Arcar com todos os custos necessários à execução dos serviços, objeto deste procedimento, tais 
como materiais, equipamentos, alimentação, transporte, hospedagem, instalações, mão de obra e 
quaisquer outros que forem pertinentes ao cumprimento do objeto, em conformidade com este Termo 
de Referência. 
 
17.4. Providenciar, em conformidade com a legislação vigente, as devidas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART’s) no CREA e/ou Registros de Responsabilidade Técnicas (RRT’s) no 
CAU relativas aos serviços objeto do contrato, entregando ao Fiscal do Contrato as vias do proprietário 
e do serviço devidamente quitadas. No caso de profissionais registrados no CREA de outro Estado da 
Federação, o mesmo deverá providenciar o visto no CREA-MG.  
 
17.5. Manter-se à disposição do CRCMG, para representá-la junto aos demais profissionais 
responsáveis pela elaboração dos projetos, visando os esclarecimentos de quaisquer dúvidas e 
compatibilizações necessárias. 
 
17.6. Atuar em conjunto com o coordenador de projetos a ser indicado pelo CRCMG, o qual ficará 
encarregado da coordenação geral desde o início dos trabalhos de alteração dos Projetos e da perfeita 
compatibilização entre os diversos projetos complementares envolvidos. 
 
17.7. Participar de reuniões periódicas entre os representantes da Contratante e a equipe técnica 
responsável pela elaboração dos projetos, a serem realizadas em local e datas designadas pela 
Contratante. Ficando estipulado o máximo de 1 (uma) reunião quinzenal, sempre realizada na 
presença do coordenador de projetos. 
 

17.8. Tomar todas as providências necessárias para a fiel execução deste instrumento. 
 
17.9. Sugerir medidas visando ao aperfeiçoamento da execução dos serviços. 
 
17.10. Observar as leis, regulamentos e posturas exigidos pelo Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU ou qualquer outra norma 
referente à obra e a segurança pública. 
 
17.11. Atender às determinações da fiscalização e a ela prestar, com exatidão, as informações do 
CRCMG solicitadas, não criando embaraços. 
 
17.12. Assumir total responsabilidade pela elaboração dos serviços constantes do objeto deste 
procedimento, respondendo, ainda, pela perfeição, segurança e solidez dos trabalhos executados, nos 
termos do Código Civil. 
 
17.13. Proceder, durante a execução da obra, caso seja detectada alguma falha que interfira na 
execução dos projetos, caracterizando-se, dessa forma, erros na prestação dos serviços, todas as 
correções necessárias, sem nenhum custo adicional para o CRCMG, no prazo de até 20 (vinte) dias 
consecutivos, contados da data de recebimento da comunicação escrita do CRCMG. 
 

ITEM 17 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
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suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/UGVTT-NM6GB-9ENST-NWTQE
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17.14. Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da contratação. 
 
17.15. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato, na forma da legislação vigente. 
 
17.16. Submeter-se à fiscalização do CRCMG, na execução dos serviços, seguindo as orientações 
repassadas.  
 

18.1. Proporcionar as condições necessárias à execução dos serviços ora contratados, assim como 
prestar, prontamente, as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
contratada. 
 
18.2. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidas 
no contrato. 
 
18.3. Acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços, por intermédio do funcionário do CRCMG 
designado como Fiscal do Contrato. 
 
18.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços entregues em desacordo com as obrigações assumidas 
pela contratada. 
 
18.5. Comunicar à contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço. 
 
18.6. Notificar a contratada, por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer 
débitos de sua responsabilidade. 
 

19.1. Os serviços contratados poderão ser rejeitados quando em desacordo com as especificações 
constantes neste Termo de Referência e nos Anteprojetos, na proposta ou a legislação e normas 
vigentes que tratam da atividade, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado neste 
Termo de Referência, à custa da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 
19.2. O objeto será recebido definitivamente após a verificação da conformidade e qualidade do serviço 
executado, mediante termo circunstanciado de recebimento. No prazo estabelecido de até 15 dias para 
a aprovação ou rejeição deste serviço. 
 
19.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado 
pelo gestor do contrato. 
 
19.4. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização 
técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as 
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 
 
19.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 
 

20.1. Não será admitida a subcontratação do objeto. 
 

21.1. Não se aplica. 
 

ITEM 18 – OBRIGAÇÕES DO CRCMG 

ITEM 19 – DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

ITEM 20 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

ITEM 21 – DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

Esse documento foi assinado por Thais Soares Donato, Vinícius Tadeu Rezende Rosa e SUELY MARIA MARQUES DE

OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/SNBS8-QYTWD-

Q9F76-DSWCB
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suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/UGVTT-NM6GB-9ENST-NWTQE

306



 
 
 

10 
Rua Cláudio Manoel, 639 - Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep: 30140-105 

Telefone: (31) 3269-8400 - www.crcmg.org.br 
 

22.1. O presente Termo de Referência foi elaborado pela assessora da Presidência, Thais Soares 
Donato, e pela Gerência Administrativa e Financeira (GEADF) em consonância com as disposições 
legais e normativas aplicáveis e com o interesse e a conveniência da Administração, sendo objeto de 
exame e aprovação do Ordenador de Despesa do Conselho, e passará a integrar o processo 
administrativo formalizado visando à instauração do certame licitatório e a efetividade da contratação. 
 
22.2. Os Anteprojetos, que integra esse Termo de Referência, foi elaborado pela assessora da 
Presidência, Thais Soares Donato. 
 

 

ITEM 22 – RESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA 

DATA ASSINATURA DA ASSESSORA DA PRESIDÊNCIA 

Maio/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DATA ASSINATURA DO GERENTE ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO 

Maio/2022 

 
 
 
 
 
 
 

DATA ASSINATURA DA PRESIDENTE DO CRCMG 

 
 

Maio/2022 
 

Esse documento foi assinado por Thais Soares Donato, Vinícius Tadeu Rezende Rosa e SUELY MARIA MARQUES DE
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Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 24/05/2022 09:48 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.91.72.162 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

ivh3ing1OButt6oniDum9v7E5pH+LWG8mD1MEl/qCBg=
SHA-256

Vinícius Tadeu Rezende Rosa (CPF 084.184.086-50) em 24/05/2022 18:37 -

Assinado eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

187.36.170.144
Lat: -20,362491 Long: -40,297718

Precisão: 18 (metros)

Autenticação geadf@crcmg.org.br (Verificado)

Login

LiOlO1EJpgWU6iDf9DL6VAU5swbhr9D2Ac8fM8m7tlQ=
SHA-256
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SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 25/05/2022

09:35

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/SNBS8-QYTWD-Q9F76-DSWCB

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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Carolina Jardim – Engenheira Civil – CREA: 178382 
 

Contato: contato@aclara.eng.br 
(31) 3327-9038 1 

 
Ref.: PROPOSTA ACLARA 2022-00O – ELABORAÇÃO DE PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA DE OBRAS 
  
O escopo desta proposta se refere à elaboração de Planilha Orçamentária para 
execução das Obras de Reforma da Sede atual do CRC-MG e Construção de nova 
Sede do CRC-MG – Belo Horizonte - MG. 
 
 

1. SERVIÇOS 
 
Planilha Orçamentária para execução das Obras 
 
A Planilha Orçamentária será desenvolvida com base em parâmetros nacionais 
oficiais, em especial composições e insumos publicados pela CAIXA Econômica 
Federal através do SINAPI. Não serão apresentadas todas as composições 
abertas, embora sejam referenciadas à fonte publicadora, cabendo abrir apenas as 
composições criadas pelo Orçamentista a fim de comprovar a metodologia 
utilizada. 
Todos os insumos e serviços orçados no mercado contarão com no mínimo 3 
cotações, donde se adotará o valor da mediana. A Formatação oficial da planilha 
deverá ser oferecida pelo cliente ou informada pela instituição financeira onde se 
pretenda financiar a obra - caso esta informação não seja oferecida, a contratada 
lançará mão dos próprios padrões de apresentação. 
 

• Escopo: 
Planilha de Quantidades e Preços; 
Composições de preço unitário; 
Cotações de mercado; 
Demonstrativo de encargos sociais; 
Demonstrativo de BDI; 
Referencial de preços; 
ART/RRT. 
 
O valor para execução individual deste serviço é R$ 13.400,00 (Treze Mil e 
Quatrocentos Reais) 
 
 
Cronograma Físico-Financeiro 
 
O cronograma físico-financeiro será elaborado a partir das recomendações dos 
projetistas e da coordenação, descrevendo a sequência lógica de etapas e serviços, 
e o custeio por fases da execução da obra. 
 

• Escopo: 
Cronograma físico-financeiro; 
Curva ABC de serviços e de insumos; 

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM, Thais

Soares Donato, WILLIAN FERNANDO DE FREITAS e SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e

suas assinaturas acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/UGVTT-NM6GB-9ENST-NWTQE
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Demonstrativo da Administração Local, Canteiro de Obras e Mobilização e 
Desmobilização; 
 
O valor para execução individual deste serviço é R$ 4.200,00 (Quatro Mil e 
Duzentos Reais). 
 
 

2. CONTRATAÇÃO e PAGAMENTO 
 
O pagamento pela contratação dos serviços deverá ser realizado conforme a 
apresentação da Emissão Inicial e das Revisões citadas, cabendo a cada uma das 
entregas realizadas a importância de 25% do valor total do contrato. O 
contratante contará com 5 dias úteis da entrega para a realização do depósito da 
parcela correspondente. 

 
 

3. CONSIDERAÇÕES 
 

3.1. Elaboração 

• A elaboração da planilha contará imprescindivelmente com a apresentação das 
listas de quantitativos pelos projetistas de cada disciplina, não se 
responsabilizado por itens não citados ou não especificados. 

• Não é de responsabilidade do orçamentista interferir na solução de projeto ou 
nos insumos e serviços indicados, cabendo apenas orçar o proposto e criar as 
composições necessárias e que não tenham sido oficialmente publicadas pelas 
fontes consultadas. 

•  Poderão ser realizadas reuniões quinzenais, na presença do Coordenador de 
projetos, de acordo com as demandas do contratante. 
 
 

3.2. Revisões 

•  Será realizada a Emissão Inicial (R0) dos serviços, e 3 até Revisões (R1, R2 e R3), 
conforme as necessidades do contratante, cabendo à contratada a correção de 
erros independentemente das revisões. 

• Não serão realizadas revisões na planilha provenientes de modificações nos 
projetos apresentados. 

• Não serão realizadas revisões na planilha durante a execução das obras, nem 
em virtude de alteração dos insumos e serviços elegidos e indicados nos projetos 
apresentados. 
 
 

3.3. Custos não inclusos na proposta 

• Não estão inclusos nesta proposta os custos para a impressão do material 
emitido em quaisquer das revisões, cabendo assim a emissão do material digital, 
devidamente formatado, à coordenação de projetos para o recebimento oficial, 
avaliação e emissão física, se assim for do interesse do contratante. 

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM, Thais

Soares Donato, WILLIAN FERNANDO DE FREITAS e SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e
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• Não estão inclusas nesta proposta as ações e serviços necessários aos processos 
de licitação das obras. 

• Não estão inclusos nesta proposta os custos relativos à aprovação da planilha 
orçamentária em instituições financeiras. 

• A minuta deve explicitar a necessidade de aditivo para a inclusão de revisões 
extras e em caso de alteração de documentos aprovados em revisões anteriores. 
 
 

3.4. Prazos 
A minuta também deve estabelecer o prazo de 40 dias para a Emissão Inicial R0, 
contados a partir da entrega total dos projetos e listas R0 que devam constar na 
planilha, e o prazo de 20 dias para cada revisão, contados a partir da entrega total 
dos projetos e listas daquela revisão. 
 
 

3.5. Validade da Proposta 

• Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias a contar da data de recebimento pelo 
contratante. 

Esse documento foi assinado por Izaias Angelo Gomes, CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM, Thais
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Anexo III 
 
 
 

Projeto Arquitetônico 
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Código de validação: UGVTT-NM6GB-9ENST-NWTQE

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

Izaias Angelo Gomes (CPF 046.926.156-05) em 27/05/2022 09:41 - Assinado

eletronicamente

Endereço IP Geolocalização

177.91.72.162
Lat: -19,940175 Long: -43,934132

Precisão: 2782 (metros)

Autenticação izaias@crcmg.org.br (Verificado)

Login

5MFTD9dpq/UzS7gGvWl9V6zlZorHgXW8yXjPD+JwuwI=
SHA-256

CAROLINA MUNIZ FREIRE VINHAL SIQUEIRA JARDIM (CPF 086.945.106-50)

- ACLARA ENGENHARIA LTDA (CNPJ 22.712.401/0001-07) em 29/05/2022

15:36

Thais Soares Donato (CPF 533.274.896-53) em 30/05/2022 14:45 - Assinado

eletronicamente
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Endereço IP Geolocalização

179.134.117.132 Não disponível

Autenticação assessoria@crcmg.org.br

Email verificado

FCirhAWhGerpqRz13WnvRtccenwMHzYmV07rNN4Vpm0=
SHA-256

WILLIAN FERNANDO DE FREITAS (CPF 654.085.786-15) em 30/05/2022

15:00

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 30/05/2022

15:35

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/UGVTT-NM6GB-9ENST-NWTQE

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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PG-001/AQ 
21/6/2021 

REV CIRC 091/2022 

PORTARIA CRCMG N.º 107, DE 27 DE MAIO DE 2022. 
 
 

Designa funcionários para executar as 
atividades de fiscal e de gestor do contrato 
celebrado entre o CRCMG e a empresa 
ACLARA ENGENHARIA LTDA, cujo objeto 
consiste na contratação da engenheira 
Carolina Muniz Freire Vinhal Siqueira 
Jardim, registro CREAMG nº 178382/D, 
para prestação dos serviços de engenharia 
de alteração de Planilha Orçamentária de 
Obras e de Cronograma Físico-Financeiro, 
sob coordenação de profissional a ser 
indicado pelo CRCMG, de acordo com os 
projetos complementares executivos de 
engenharia alterados, referentes à obra de 
construção do novo prédio que integrará a 
sede do CRCMG, incluindo a revitalização 
do prédio existente e unificação das áreas 
das duas edificações. 

 
 

A PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 
MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 

Considerando as exigências previstas no artigo 67 da Lei n.º 8.666/1993 e 
na Instrução Normativa n.º 5/2017; 
 
 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1º Designar a funcionária Thais Soares Donato para executar as 
atividades de fiscal técnico do contrato celebrado entre o CRCMG e a empresa ACLARA 
ENGENHARIA LTDA, ficando responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação 
da execução do objeto nos moldes contratados, observando o fiel cumprimento de todas 
as cláusulas contratuais. 
 

Art. 2º Designar o funcionário Vinícius Tadeu Rezende Rosa para executar 
as atividades de gestor do contrato celebrado entre o CRCMG e a empresa ACLARA 
ENGENHARIA LTDA, ficando responsável pela coordenação das atividades relacionadas 
à fiscalização, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e da formalização 
dos procedimentos referentes aos aspectos que envolvam a prorrogação, a alteração, o 
reequilíbrio, o pagamento, eventuais aplicações de sanções e extinção dos contratos, 
dentre outras ações. 
 

Art. 3º Designar o funcionário Izaias Angelo Gomes para executar as 
atividades de fiscal técnico substituto do contrato celebrado entre o CRCMG e a empresa 

Esse documento foi assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas
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PG-001/AQ 
21/6/2021 

REV CIRC 091/2022 

ACLARA ENGENHARIA LTDA, ficando responsável por atuar na fiscalização técnica do 
contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular. 
 

Art. 4º Designar a funcionária Maria Aparecida Lopes Monteiro Cardoso para 
executar as atividades de gestor substituto do contrato celebrado entre o CRCMG e a 
empresa ACLARA ENGENHARIA LTDA, ficando responsável por atuar na gestão do 
contrato nas ausências e nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular. 
 

§ 1º O fiscal técnico do contrato deverá registrar todas as ocorrências 
relacionadas à execução do contrato, encaminhando-as ao gestor do contrato, para que 
sejam adotadas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 
contratuais, conforme disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei n.º 8.666/1993. 
 

§ 2º O recebimento provisório dos serviços ficará a cargo do fiscal técnico e 
o recebimento definitivo ficará a cargo do gestor do contrato. 
 

§ 3º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal 
e do gestor do contrato deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a 
adoção das medidas cabíveis. 
 

Art. 5º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura e terá 
validade durante a vigência do contrato. 

 
 
 
 

Contadora Suely Maria Marques de Oliveira 
Presidente  

Esse documento foi assinado por SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA. Para validar o documento e suas assinaturas

acesse https://assinador.crcmg.org.br/validate/N56GR-8D88D-RSBH5-R4DUG

Assinado digitalmente por:
SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA
CPF: 686.588.426-49
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 30/05/2022 11:32:15 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: N56GR-8D88D-RSBH5-R4DUG

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

SUELY MARIA MARQUES DE OLIVEIRA (CPF 686.588.426-49) em 30/05/2022

11:32

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://assinador.crcmg.org.br/validate/N56GR-8D88D-RSBH5-R4DUG

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://assinador.crcmg.org.br/validate

.
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Izaias Gomes - CRCMG

De: Izaias Gomes - CRCMG

Enviado em: terça-feira, 31 de maio de 2022 09:23

Para: 'Thais Donato - CRCMG'; Vinícius Rosa - CRCMG (geadf@crcmg.org.br); 

'Diretoria Adjunta de Gestão de Recursos - CRCMG'; 'izaias@crcmg.org.br'

Assunto: Portaria nº 107/2022 - Designação de Fiscais e Gestores de Contrato

Anexos: PORTARIA 107-2022 - FISCAL DE CONTRATO - ACLARA ENG-

VersaoImpressao.pdf; Contrato - Serviços de engenharia (Planilha 

Orçamentária).pdf

Prezados, bom dia. 

Encaminho anexa a Portaria nº 107/2022, que os designou como fiscais e gestores do Contrato celebrado entre o 

CRCMG e a empresa ACLARA ENGENHARIA LTDA, cujo objeto consiste na contratação da engenheira Carolina Muniz 

Freire Vinhal Siqueira Jardim, registro CREAMG nº 178382/D, para prestação dos serviços de engenharia de alteração 

de Planilha Orçamentária de Obras e de Cronograma Físico-Financeiro, sob coordenação de profissional a ser indicado 

pelo CRCMG, de acordo com os projetos complementares executivos de engenharia alterados, referentes à obra de 

construção do novo prédio que integrará a sede do CRCMG, incluindo a revitalização do prédio existente e unificação 

das áreas das duas edificações. 

 

Anexa ainda cópia do respectivo contrato. 

 

Atenciosamente, 

 

  
Izaias Angelo Gomes  
Auxiliar Administrativo– GEADF 
Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 
Tel.:(31) 3269-8421 /  crcmg.org.br 
  
 

         

Clique aqui para atualizar seu endereço, telefone ou e-mail 
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