
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
CAMPUS MACHADO

 “PROJETO BÁSICO”

 Obra: Reforma de Alojamentos Blocos D e E  = 664 m²
               

 CAMPUS MACHADO – IFSULDEMINAS

Prop.: IFSULDEMINAS - Instituto Federal de Educaça%o, Cie(ncia e Tecnologia do Sul de Minas Gerais 
Campus Machado

End. prop.: Rodovia Machado/Paraguaçu km 03, Bairro Santo Anto( nio
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PROJETO BÁSICO

OBRA PARA BLOCOS DE ALOJAMENTO D e E   MACHADO/IFSULDEMINAS

1. INTRODUÇÃO

1.1.Este  PROJETO  BA3 SICO  CADERNO  DE  ESPECIFICAÇO5 ES  E  ENCARGOS,  visa  orientar  na
contrataça%o  de  empresa  de  engenharia,  especializada no ramo,  para  execuça%o  de  obra  de
engenharia com fornecimento de ma%o de obra e materiais.

1.1.1.Segundo a OT – IBR 002/2009 do IBRAOP (Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras
Pu: blicas)  Obra de Engenharia e:  a aça%o de construir,  reformar, fabricar, recuperar ou
ampliar  um  bem,  na  qual  seja  necessa: ria  a  utilizaça%o  de  conhecimentos  te:cnicos
especí:ficos envolvendo a participaça%o de profissionais habilitados conforme o disposto
na Lei Federal nº 5.194/66. Para efeito desta Orientaça%o Te:cnica, conceitua-se:

1.1.1.1. Ampliar:  produzir  aumento  na  a: rea  construí:da  de  uma  edificaça%o  ou  de
quaisquer dimenso% es de uma obra que ja:  exista.

1.1.1.2. Construir: consiste no ato de executar ou edificar uma obra nova.
1.1.1.3. Fabricar:  produzir ou transformar bens de consumo ou de produça%o atrave:s

de processos industriais ou de manufatura.
1.1.1.4. Recuperar:  tem o sentido de restaurar, de fazer com que a obra retome suas

caracterí:sticas anteriores abrangendo um conjunto de serviços.
1.1.1.5. Reformar: consiste em alterar as caracterí:sticas de partes de uma obra ou de

seu todo, desde que mantendo as caracterí:sticas de volume ou a: rea sem acre:scimos
e a funça%o de sua utilizaça%o atual.

1.2. Estabelece tambe:m as normas gerais e especí:ficas, os me: todos de trabalho e os padro% es de
conduta para a execuça%o dos serviços descritos abaixo no item OBJETO tomando-se como refere(ncia os
documentos  anexos  tais  como:  as  Especificaço% es  Te:cnicas  (Memorial  Descritivo),  a  Planilha
Orçamenta: ria (Sinte: tica e Analí:tica), o Cronograma Fí:sico-Financeiro, os Projetos Executivos e demais
documentos contratuais.
Estabelece  as  condiço% es  e  requisitos  te:cnicos  que  devera%o  ser  obedecidos  pela  CONTRATADA na
execuça%o dos serviços e em conjunto com os projetos anexos na licitaça%o, Normas Te:cnicas Brasileiras
aqui citadas ou na%o, ou ainda aquelas que porventura venham a substituí:-las, servira:  de documento
ha:bil a aça%o da FISCALIZAÇA5 O.

A CONTRATADA, antes do iní:cio de qualquer uma das atividades relacionadas com a obra deve
ter,  obrigatoriamente,  conhecimento  total  e  perfeito  dos  projetos  fornecidos  pela  contratante  na
licitaça%o, com respectivos memoriais, deste caderno de especificaço% es e das condiço% es locais onde sera:
implantada a edificaça%o.
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Encontram-se  anexos  ao  processo  de  licitaça%o  de  Blocos  D  e  E  de  Alojamentos  todos  os
projetos necessa: rios para sua execuça%o, sendo estes agrupados configuram os projetos executivos.

A CONTRATADA, nos termos da legislaça%o vigente, assume integral responsabilidade te:cnica e
civil sobre todos os materiais e serviços adotados na execuça%o das obras.

A CONTRATADA fornecera:  todos os materiais, ma%o-de-obra e o maquina: rio necessa: rio para a
realizaça%o  dos  trabalhos  previstos  em  detalhes  constantes  do presente  memorial,  isto  e: ,  serviços
preliminares,  fundaço% es,  estruturas,  alvenarias,  impermeabilizaço% es  etc.  Para  execuça%o  das  obras
projetadas  o presente  memorial  na%o  limita  a aplicaça%o  da  boa te:cnica  e  experie(ncia  por  parte  da
CONTRATADA,  indicando  apenas  as  condiço% es  mí:nimas  necessa: rias  as  quais  devera%o
obrigatoriamente atender aF s normas e especificaço% es da Associaça%o Brasileira de Normas Te:cnicas
(ABNT), quanto a sua execuça%o e aos materiais empregados.

Considerações preliminares

∙  A execuça%o dos serviços obedecera:  rigorosamente aos projetos anexos na licitaça%o e estas
especificaço% es, na%o podendo ser inserida qualquer modificaça%o sem o consentimento por escrito da
FISCALIZAÇA5 O.

∙ As planilhas, projetos e especificaço% es sa%o elementos que se completam, devendo as eventuais
discorda(ncias serem resolvidas pela FISCALIZAÇA5 O com a seguinte ordem de prevale(ncia: planilha,
projetos e especificaço% es.

∙  Nessas  especificaço% es  fica  esclarecido  que  so:  sera:  permitido  o  uso  de  materiais  ou
equipamentos  similares  aos  especificados  se  rigorosamente  equivalentes,  isto  e: ,  desempenharem
ide(nticas funço% es construtivas e apresentarem as mesmas caracterí:sticas formais e te:cnicas.

∙  De modo algum a atuaça%o da FISCALIZAÇA5 O eximira:  ou atenuara:  a responsabilidade pela
perfeiça%o da obra em todos os seus detalhes.

∙ Os serviços e materiais obedecera%o sempre aF s normas e me: todos pertinentes da ABNT.
∙  Os  materiais  a  serem  empregados  na  obra  devera%o  ser  novos,  de  primeira  qualidade  e

obedecera%o as especificaço% es do presente memorial,  aF s normas da ABNT no que couber e, na falta
destas,  ter  suas  caracterí:sticas  reconhecidas  em  certificados  ou  laudos  emitidos  por  laborato: rios
tecnolo: gicos ido( neos.

∙ Cabera:  aF  CONTRATADA a elaboraça%o dos desenhos “As Built” incidentes sobre todas as a: reas
e projetos relacionados nesse memorial e na planilha orçamenta: ria.

∙  Cabera:  aF  CONTRATADA conseguir todas as aprovaço% es necessa: rias junto aF s concessiona: rias
locais  e  o  respectivo  documento  de  Corpo  de  Bombeiros  e  outros  que  se  fizerem  necessa: rios  e
entregar a respectiva CND junto aF  Receita Federal do Brasil.

2. JUSTIFICATIVA

O processo de licitação para a reforma de Bloco de Alojamento D e E, justifica-se devido à
necessidade de melhorias na qualidade de atendimento aos discentes que fazem sua formação
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profissional no Instituto Federal de Campus Machado.
A Reforma dos Blocos de Alojamento D e E fazem parte do desenvolvimento constante da

Instituição,  que busca sempre a melhoria na  qualidade dos ambientes  de atendimento  dos
discentes,  oferecendo  maior  conforto e segurança aos usuários,  possibilitando dessa  forma
melhores  condições  para  que  os  alunos  desenvolvam  suas  atividades  de  capacitação
profissional. Os Blocos de alojamentos que serão reformados foram construídos na década de
80,  apresentando grande desgaste,  sendo necessário fazer melhorias significativas  a fim de
melhor atender aos alunos.

 
3. OBJETO

 
3.1. Reforma de Blocos de Alojamento D e E no IFSULDEMINAS Campus Machado conforme segue:

Item Descritivo Metros quadrados de obra Valor estimado

1 Reforma dos blocos de alojamento D e E 664,00 R$853.337,35

4. LOCAL

4.1.  A  obra  a  ser  executada  esta:  situada  no IFSULDEMINAS  Campus Machado na  Rodovia
Machado/Paraguaçu Km 03, Bairro Santo Anto( nio, Machado-MG

5. DOS SERVIÇOS

5.1.  A obra sera:  executada pela CONTRATADA obedecendo-se as normas legais e regulares
pertinentes e de acordo com este Caderno Geral de Especificaço% es e Encargos e seus anexos, bem como
o Edital e seus anexos.

6. REGIME DE EXECUÇÃO

6.1.  A obra sera:  executada sob regime de execuça%o indireta,  licitaça%o do tipo menor preço,
mediante empreitada por preço global, de acordo com o disposto na alí:nea “a”, do inciso II do art. 10
da Lei nº 8.666/93.

6.2. Importante frisar que fica desde ja:  a expressa concorda(ncia dos licitantes participantes
pelo  sistema  de  EPG  -  Empreitada  por  Preço  Global  e  portanto  de  acordo  com  o  Decreto

4
IFSULDEMINAS – CAMPUS MACHADO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
CAMPUS MACHADO

7.983/08ABR2013, art.13, II; e Acorda%o 1977/2013 TCU/Plena: rio:

Dec.  7983/2013 - Art.  13.  Em caso de adoça%o dos regimes de empreitada por preço global  e de
empreitada integral, devera%o ser observadas as seguintes disposiço% es para formaça%o e aceitabilidade
dos preços:
II - deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com
a adequaça%o do projeto que integrar o edital de licitaça%o e as alteraço% es contratuais sob alegaça%o de
falhas ou omisso% es em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificaço% es, memoriais e estudos
te:cnicos preliminares do projeto na%o podera%o ultrapassar, no seu conjunto,  dez por cento do valor
total do contrato, computando-se esse percentual para verificaça%o do limite previsto no § 1º do art.
65 da Lei nº 8.666, de 1993 (vide a seguir);
Lei  8666/93 -  Art.  65.  Os contratos  regidos  por  esta  Lei  podera%o  ser  alterados,  com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
§  1º  O  contratado  fica  obrigado  a  aceitar,  nas  mesmas  condiço% es  contratuais,  os  acre:scimos  ou
supresso% es que se fizerem nas obras, serviços ou compras, ate:  25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifí:cio ou de equipamento, ate:  o
limite de 50 (cinquenta por cento) para os seus acre:scimos.

7. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

7.1.  O  orçamento  de  refere(ncia  para  a  execuça%o  da  obra  Reforma  dos  Blocos  D  e  E  de
Alojamento e:  de R$853.337,35 (oitocentos e cinquenta e tre(s mil trezentos e trinta e sete reais e trinta
e cinco centavos) elaborado com base na mediana dos preços apresentados pelo SINAPI/CEF data base
de Fevereiro de 2021, SETOP/MG data base de Janeiro de 2021, conforme disposto no decreto Nº
7.983, de 08 de abril de 2013, desonerados.
 

7.2. Os preços apresentados pela proponente devera%o respeitar os seguintes crite:rios:

7.2.1. O preço global na%o podera:  ser superior ao orçamento de refere(ncia;
7.2.2. A dotaça%o orçamenta: ria estara:  definida no Edital.

8. COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

As proponentes devera%o apresentar os seguintes documentos a tí:tulo de verificaça%o de sua
qualificaça%o te:cnica:

8.1.  Declaraça%o  de  Vistoria,  segundo  modelo  fornecido  pelo  IFSULDEMINAS,  devidamente
assinada pelo seu representante legal da licitante e com o visto do servidor do IFSULDEMINAS, ou
declaraça%o formal de pleno conhecimento das condiço% es e peculiaridades da obra.

8.2.  Certida%o  de  Registro  da  empresa  no  CREA-CAU,  Conselho  Regional de  Engenharia  e
5
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Agronomia e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo, da regia%o a qual esta:  vinculada a licitante,
comprovando atividade relacionada com o objeto deste Projeto Ba: sico.
 

8.3.  Capacidade  te:cnico-profissional  comprovada  mediante  apresentaça%o  de  atestado(s)  ou
declaraça%o  de  capacidade  te:cnica,  expedido  por  pessoa  jurí:dica  de  direito  pu: blico  ou  privado,
devidamente registrado no CREA/CAU da regia%o competente, que comprove ter o responsa:vel te:cnico
executado obras compatí:veis com o objeto deste Projeto Ba: sico.

8.4. Declaraça%o indicando o nome, CPF, nº do registro na entidade profissional competente, do
responsa: vel te:cnico que acompanhara:  a execuça%o dos serviços de que trata o objeto deste Projeto
Ba: sico.
 

8.5. O nome do responsa:vel te:cnico indicado devera:  ser o mesmo que constar do(s) atestado(s)
de responsabilidade te:cnica apresentado que devera:  acompanhar a obra.
 

8.6. Comprovaça%o de que o responsa:vel te:cnico pertence ao quadro permanente da licitante, na
data  fixada  para  apresentaça%o  da  proposta,  profissional  de  ní:vel  superior  com  formaça%o  em
Engenharia  Civil/Arquiteto,  detentor  do  atestado(s)  de  responsabilidade  te:cnica  devidamente
registrado(s) no CREA/CAU da regia%o competente, relativo(s) aF  execuça%o da obra compatí:vel com o
objeto deste Projeto Ba: sico.

8.6.1. A comprovaça%o de ví:nculo profissional se fara:  com a apresentaça%o de co: pia da
carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou de contrato de
prestaça%o de serviço, ou do contrato social da licitante em que conste o profissional
como so: cio.

9. EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS
 

9.1. Engenheiro/Arquiteto:

9.1.1. A obra sera:  dirigida pelo responsa: vel te:cnico apresentado.
9.1.2.  A  FISCALIZAÇA5 O  podera:  vir  a  exigir  da  CONTRATADA  a  substituiça%o  do

engenheiro/arquiteto, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e ou a qualidade
dos serviços, inobedie(ncia dos respectivos projetos e das especificaço% es constantes das Especificaço% es
Te:cnicas (Memorial  Descritivo),  bem como atrasos  parciais  do Cronograma  Fí:sico,  que impliquem
prorrogaça%o do prazo final dos serviços.

9.1.3. Todo o contato entre a FISCALIZAÇA5 O e a CONTRATADA sera: ,  de prefere(ncia,
procedido atrave:s do responsa: vel te:cnico.
 

9.2. Encarregado Geral:
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9.2.1. O encarregado geral auxiliara:  o responsa:vel te:cnico na supervisa%o dos trabalhos.

9.2.2. A pessoa para ocupar o cargo devera:  possuir experie(ncia comprovada adquirida
no exercí:cio de funça%o ide(ntica, em obra com caracterí:sticas semelhantes aF  contratada.

9.2.3. A FISCALIZAÇA5 O podera:  exigir da CONTRATADA a substituiça%o do encarregado
geral, desde que verificada a sua incompete(ncia para a execuça%o das tarefas, bem como apresentar
ha:bitos de conduta na%o sadios e/ou nocivos aF  boa administraça%o da obra.
 

9.3. Dos executores dos serviços:

9.3.1. O dimensionamento da equipe ficara:  a cargo da CONTRATADA, de acordo com o
plano de obra e trabalho previamente estabelecido.

9.3.2.  A  FISCALIZAÇA5 O  podera:  exigir  da  CONTRATADA  a  substituiça%o  de  qualquer
profissional do canteiro, desde que verificada a sua incompete(ncia para a execuça%o das tarefas, bem
como apresentar ha:bitos de conduta na%o sadios e/ou nocivos aF  boa administraça%o da obra.

9.3.3. A substituiça%o de qualquer pessoa sera:  processada, no ma:ximo 48 horas apo: s a
comunicaça%o, por escrito, da FISCALIZAÇA5 O.

10.LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
10.1.  A  CONTRATADA  cuidara:  para  que  todas  as  partes  do  canteiro  permaneçam  sempre

limpas  e  arrumadas,  com  os  materiais  estocados  e  empilhados  em  local  apropriado,  por  tipo  e
qualidade.

10.2.  A  remoça%o  de  todo  entulho  para  fora  do  canteiro  sera:  feita  diariamente  pela
CONTRATADA e a seu o( nus, em hora: rio previamente definido junto a FISCALIZAÇA5 O.

10.3. Os serviços de demoliça%o (se houverem) e remoça%o sera%o executados com equipamentos
que  garantam  perfeita  segurança  no  desenvolvimento  dos  trabalhos  e  fiel  acompanhamento  do
cronograma estabelecido.

10.4. O reaproveitamento do material de demoliça%o sera: , em todo e qualquer caso, decidido
exclusivamente pela FISCALIZAÇA5 O.

10.5.  O  entulho  devera:  ser  transportado  e  depositado  em  caçambas,  cuja  localizaça%o  das
mesmas sera:  estabelecida entre a CONTRATADA e a FISCALIZAÇA5 O. Durante o transporte, os veí:culos
devera%o  ser  carregados  de  modo  a  evitar  o  derramamento  do entulho.  Caso  isso  ocorra,  sera:  de
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responsabilidade  da  CONTRATADA  a  limpeza  dos  locais  de  acordo  com  as  exige(ncias  da
FISCALIZAÇA5 O.

10.6.  Todos  os  elementos  construtivos  removidos  devera%o  ser  depositados  em  local
apropriado e devidamente transportados para a: reas em conformidade com as exige(ncias legais e de
acordo com o co: digo de postura municipal.
 

10.7. Sera%o obedecidas todas as recomendaço% es, com relaça%o aF  segurança do trabalho, contidas
na Norma Reguladora NR 18, aprovada pela Portaria 3214, de 08/06/1978 do Ministe:rio do Trabalho,
publicada no DOU de 06/07/1978.
 

10.8.  Havera:  particular  atença%o  para  o  cumprimento  das  exige(ncias  de  proteger  as  partes
mo: veis  dos  equipamentos  e  de  evitar  que  as  ferramentas  manuais  sejam  abandonadas  sobre
passagens, escadas, andaimes e superfí:cies de trabalho, bem como o respeito ao dispositivo que proí:be
a ligaça%o de mais de uma ferramenta ele: trica na mesma tomada de corrente.

10.9. As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro sera%o dimensionados, especificados e
fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de serviços, observadas as especificaço% es
estabelecidas, em cada caso, nas Especificaço% es Te:cnicas (Memorial Descritivo).

10.10.  Todos  os  materiais  a  serem  empregados  devera%o  ser  novos,  comprovadamente  de
primeira qualidade, e estarem de acordo com as especificaço% es te:cnicas.
 

11.OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Encargos Administrativos:
11.1.1.  Ser  responsa:vel,  em  relaça%o  aos  seus  empregados,  por  todas  as  despesas

decorrentes da execuça%o da obra, tais como:

• Sala: rios;
• Seguros de acidente;
• Taxas, impostos e contribuiço% es, encargos sociais e etc.;
• Indenizaço% es;
• Vale-refeiça%o;
• Vale-transporte;
• Outras que por ventura venham ser criadas e exigidas pelos Governos.

11.1.2. Manter os seus empregados sujeitos aF s condiço% es de hora: rios de funcionamento
e segurança do IFSULDEMINAS-Campus Machado, pore:m, sem qualquer ví:nculo empregatí:cio com o
o: rga%o.

8
IFSULDEMINAS – CAMPUS MACHADO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
CAMPUS MACHADO

11.1.3. Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo
substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente aF  boa ordem e aF s
normas disciplinares do IFSULDEMINAS - Campus Machado.

11.1.4.  Responder  pelos  danos  causados  diretamente  ao  IFSULDEMINAS-Campus
Machado ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execuça%o da obra, na%o excluindo
ou  reduzindo  essa  responsabilidade  aF  presença  da  FISCALIZAÇA5 O  ou  o  acompanhamento  pelo
IFSULDEMINAS.

11.1.5. Responder,  tambe:m, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
propriedade do IFSULDEMINAS-Campus Machado quando esses tenham sido ocasionados por seus
empregados durante a execuça%o dos serviços.

11.1.6. Arcar com todas as despesas decorrentes de qualquer infraça%o, seja qual for,
desde que praticada por seus empregados durante a execuça%o da obra no  IFSULDEMINAS-Campus
Machado.

11.1.7. Assumir inteira e total responsabilidade pela execuça%o da obra, pela resiste(ncia,
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar.

11.1.8. Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execuça%o da obra e dos
serviços: no caso de falhas, erros,  discrepa(ncias ou omisso% es, bem, ainda, transgresso% es aF s Normas
Te:cnicas, regulamentos ou posturas, cabera:  aF  CONTRATADA formular imediata comunicaça%o escrita aF
FISCALIZAÇA5 O ou ao  IFSULDEMINAS-Campus Machado,  de forma a evitar empecilhos ao perfeito
desenvolvimento da obra.

11.1.9. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, aF s suas expensas, no total
ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem ví:cios, defeitos ou incorreço% es resultantes da
execuça%o ou dos materiais utilizados,  no prazo ma:ximo de 5 (cinco) dias, contados da cie(ncia pela
CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela FISCALIZAÇA5 O.

11.1.10. Providenciar, por conta pro: pria, toda a sinalizaça%o necessa: ria aF  execuça%o da
obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente.

11.1.11. Fornecer instalaço% es adequadas para a FISCALIZAÇA5 O da obra.

11.1.12.  Prestar  a  garantia  em  relaça%o  a  obra,  exigida  por  este  Caderno  Geral  de
Especificaço% es e Encargos, conforme o disposto no § 1º do art. 56 da Lei n°8.666/93.

l Art. 56. A crite:rio da autoridade competente, em cada caso, e desde que
prevista no instrumento convocato: rio, podera:  ser exigida prestaça%o de
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garantia nas contrataço% es de obras, serviços e compras.
§1o Cabera:  ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de

garantia: (Redaça%o dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

I - cauça%o em dinheiro ou em tí:tulos da dí:vida pu: blica, devendo estes ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidaça%o e de
custo: dia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econo( micos, conforme
definido pelo Ministe:rio da Fazenda; (Redaça%o dada pela Lei nº 11.079, de 2004)

II – seguro-garantia; (Redaça%o dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

III - fiança banca: ria. (Redaça%o dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)

11.1.13. Submeter aF  aprovaça%o do Setor de Obras de Infraestrutura do IFSULDEMINAS-
Campus Machado, antes do iní:cio dos trabalhos, a relaça%o nominal de seu pessoal te:cnico envolvido
com a execuça%o da obra.

11.1.14.  Permitir,  aos  te:cnicos  da  Coordenaça%o  de  Obras  de  Infraestrutura   do
IFSULDEMINAS-Campus Machado e aFqueles a quem o IFSULDEMINAS formalmente indicar, acesso aF s
suas instalaço% es e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais relacionados com o
objeto.

11.1.15.  Permitir  a  FISCALIZAÇA5 O  da  obra  e  dos  serviços,  conforme  condiço% es
previstas no item Acompanhamento e Fiscalizaça%o.

11.1.16.  Comunicar  aF  Coordenaça%o  de  Obras  de  Infraestrutura  do  IFSULDEMINAS-
Campus Machado, por escrito, qualquer anormalidade de cara: ter urgente e prestar os esclarecimentos
que julgar necessa: rio.

11.1.17.  Responsabilizar-se  pelos  serviços,  operaça%o,  manutença%o  e  segurança  do
canteiro,  vigila(ncia,  organizaça%o  e  manutença%o  do  esquema  de  prevença%o  de  ince(ndio,  bem  como
outras construço% es proviso: rias necessa: rias, conforme previsto nas Especificaço% es Te:cnicas.

11.1.18. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeiça%o de equipamentos,
materiais e serviços pela Comissa%o fiscalizadora do IFSULDEMINAS-Campus Machado e pelos atrasos
acarretados por esta rejeiça%o.

11.1.19. Responsabilizar-se por todo transporte  necessa: rio aF  prestaça%o dos serviços
contratados, bem como por ensaios, testes ou provas necessa: rias, inclusive o mal executado.

11.1.20. Providenciar, aF s suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos
materiais apresentados, junto a instituiço% es ou fundaço% es capacitadas para este fim, quando do uso de
similar  ao  descrito  nas  Especificaço% es  Te:cnicas,  sempre  que  a  FISCALIZAÇA5 O  do  IFSULDEMINAS-
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Campus Machado julgar necessa: rio.

11.1.21. Providenciar,  apo: s  a  assinatura  do  contrato,  a  Anotaça%o  de
Responsabilidade Te:cnica-ART no CREA ou Registro de Responsabilidade Te:cnica-RRT
no  CAU da  regia%o  onde  a  obra  sera:  realizada,  em  nome  do  engenheiro  que  fara  o
acompanhamento da obra, entregando uma via aF  Comissa%o de Fiscalizaça%o instituí:da
pelo IFSULDEMINAS-Campus Machado.
11.1.21.1  Caso  a  contratada  necessite  substituir  o  responsa:vel  te:cnico  pelo
acompanhamento  da  obra,  sera:  necessa: rio  apresentar  qualificaça%o  te:cnica  mí:nima
exigida no edital para o novo profissional. 

11.1.22.  Exigir  de  seus  subcontratados,  quando  for  o  caso,  co: pia  da  ART/RRT  dos
serviços  a  serem  realizados,  apresentando-a  aF  Comissa%o  de  Fiscalizaça%o  instituí:da  pelo
IFSULDEMINAS-Campus Machado, quando solicitado.

11.1.23. Responsabilizar-se pela perfeita execuça%o e completo acabamento dos
serviços  contratados,  obrigando-se  a  prestar  assiste(ncia  te:cnica  e  administrativa
necessa: ria para assegurar andamento conveniente dos trabalhos.

11.1.24.  Submeter  aF  aprovaça%o  da  Comissa%o  fiscalizadora  e  aF  Coordenaça%o  de  Obras  de
Infraestrutura do IFSULDEMINAS-Campus Machado, o(s) nome(s) e o(s) dado(s) demonstrativo(s) da
respectiva  capacidade  te:cnica  do  responsa:vel  te:cnico  que,  porventura,  venha  a  substituir  o
originalmente indicado.

11.1.25. Submeter aF  Comissa%o fiscalizadora e aF  Coordenaça%o de Obras de Infraestrutura
IFSULDEMINAS-Campus  Machado  as  amostras  de  todos  os  materiais  a  serem
empregados nos serviços antes da sua execuça%o.

11.1.26. Garantir, pelo prazo mí:nimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados,
contados a partir  da data da emissa%o do Termo de Recebimento Definitivo,  conforme disposto  no
Co: digo Civil Brasileiro.

11.1.27.  Durante  o  perí:odo  de  garantia,  a  CONTRATADA  devera: ,  sob  pena  de  ser
incluí:da no cadastro de empresas suspensas de participar em licitaça%o realizada pelo IFSULDEMINAS-
Campus  Machado,  atender  aos  chamados  da  Coordenaça%o  de  Obras  de  Infraestrutura  do
IFSULDEMINAS-Campus  Machado  no  prazo  ma:ximo  de  15  (quinze)  dias  corridos,  contado  da
comunicaça%o oficial, podendo este comunicado ser corresponde(ncia eletro( nica ou fí:sica.

11.1.28.  Manter,  durante  toda  a  execuça%o  da  obra,  em  compatibilidade  com  as
obrigaço% es a serem assumidas, todas as condiço% es de habilitaça%o e qualificaça%o exigidas neste Contrato
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e no Edital.

11.1.29.  Efetuar  o  registro  do  Contrato  no  CREA/MG  ou  CAU/MG,  cumprindo-se  o
disposto da Lei nº 6.496, de 07/12/1977.
 

11.1.30. Indenizar ou restaurar os danos causados aF s vias ou logradouros pu: blicos.

11.1.31. Cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança
do Trabalho.

11.1.32.  Obter  junto  a  Prefeitura  Municipal,  na  forma  das  disposiço% es  em  vigor,  a
seguinte documentaça%o:

11.1.32.1.  O  alvara:  de  construça%o  e,  tambe:m  se  necessa: rio,  o  alvara:  de  demoliça%o,
reforma ou ampliaça%o, quando for o caso.

11.1.32.2. A Certida%o de Habite-se apo: s a conclusa%o do serviço, quando for o caso.

11.1.33.  Obter junto ao INSS,  o  Certificado de Matrí:cula (CEI) relativo ao objeto do
contrato, de forma a possibilitar o cadastramento da obra para execuça%o e ao final dos trabalhos, obter
a respectiva Certida%o Negativa de De:bitos (CND).

 11.1.34. Obter junto aF s concessiona: rias locais de energia, a: gua e esgoto e ainda ga: s (se
houver), as respectivas ligaço% es definitivas, ligadas, testadas e aprovadas.

11.1.35. Apresentar aF  Delegacia Regional do Trabalho antes do iní:cio dos trabalhos, as
informaço% es  pertinentes  aF  sua  identificaça%o  e  ao  objeto  do  contrato,  bem  como  o  Programa  de
Condiço% es e Meio Ambiente de Trabalho na Indu: stria da Construça%o - PCMAT, de conformidade com a
Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Sau: de no Trabalho e modificaço% es posteriores.

11.1.36.  Assumir  a  responsabilidade  por  todos  os  encargos  previdencia: rios  e
obrigaço% es sociais previstos na legislaça%o social e trabalhista em vigor,  obrigando-se a salda: -los na
e:poca  pro: pria,  vez  que  os  seus  empregados  na%o  mantera%o  nenhum  ví:nculo  empregatí:cio  com  o
IFSULDEMINAS-Campus Machado.

11.1.37. Assumir, tambe:m, a responsabilidade por todas as provide(ncias e obrigaço% es
estabelecidas na legislaça%o especí:fica de acidentes do trabalho,  quando,  em ocorre(ncia da espe:cie,
forem ví:timas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos serviços ou em
conexa%o com eles, ainda que acontecido em depende(ncia do IFSULDEMINAS-Campus Machado.

11.1.38. Assumir todos os encargos de possí:vel demanda trabalhista, cí:vel ou penal,
relacionadas  a  esse  contrato  e  respectivo  Edital,  originariamente  ou  vinculados  por  prevença%o,
conexa%o ou continge(ncia.
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11.1.39. Sera%o de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, tais
como,  transporte,  equipamentos  de  segurança,  sala: rios,  encargos  sociais,  fiscais,  trabalhistas  e
previdencia: rios,  indenizaço% es  civis  e  quaisquer  outras  que  sejam  devidas  aos  empregados  da
CONTRATADA no desempenho dos serviços, ficando ainda o IFSULDEMINAS-Campus Machado isento
de  ví:nculo  empregatí:cio  com  os  mesmos;  sera%o  ainda  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  os
encargos comerciais resultantes da execuça%o deste Contrato, nos termos do art. 71 e § 1º da Lei nº
8.666/93.

l Art.  71.  O  CONTRATADO  e:  responsa:vel  pelos  encargos  trabalhistas,
previdencia: rios, fiscais e comerciais resultantes da execuça%o do contrato.

§ 1o A inadimple(ncia do CONTRATADO, com refere(ncia aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais na%o transfere aF  Administraça%o Pu: blica a responsabilidade
por seu pagamento,  nem podera:  onerar o objeto do contrato ou restringir  a
regularizaça%o e o uso das obras e edificaço% es, inclusive perante o Registro de
Imo: veis (Redaça%o dada pela Lei nº 9.032, de 1995).

11.1.40. A inadimple(ncia da CONTRATADA, com refere(ncia aos encargos estabelecidos,
na%o  transfere  a  responsabilidade  por  seu  pagamento  ao  IFSULDEMINAS-Campus  Machado,  nem
podera:  onerar o objeto deste contrato,  raza%o pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a
qualquer ví:nculo de solidariedade, ativa ou passiva, com o IFSULDEMINAS-Campus Machado.

11.1.41. Cabera:  aF  CONTRATADA fornecer e conservar, pelo perí:odo que for necessa: rio,
material, equipamentos e ferramentas adequados e a contratar ma%o de obra ido( nea, de modo a reunir
permanentemente  equipe  homoge(nea  e  suficiente  de  empregados  que  possam  assegurar  o
desenvolvimento satisfato: rio da obra.

11.1.42. Observar as leis, regulamentos e posturas edilí:cias referente aos serviços e aF
segurança pu: blica, bem como aF s normas te:cnicas da ABNT e exige(ncias do CREA-MG.

11.1.43.  Responsabilizar-se  pela  observa(ncia  das  leis,  decretos,  regulamentos,
portarias e normas federais,  estaduais e municipais direta e indiretamente aplica: veis ao objeto do
contrato.

11.1.44. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposiço% es e acordos
relativos aF  legislaça%o social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado
na obra.

11.1.45.  Fica  expressamente,  proibido,  a  contrataça%o  de  servidor  pertencente  ao
Quadro de Pessoal do IFSULDEMINAS-Campus Machado durante a vige(ncia do contrato.
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11.1.46. Fica obrigada a aceitar nestas mesmas condiço% es os acre:scimos ou supresso% es
que se fizerem na execuça%o da obra, conforme o § 1º do art. 65 da Lei 8666/93.

l § 1o     O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condiço% es contratuais, os

acre:scimos ou supresso% es que se fizerem nas obras, serviços ou compras, ate:

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso

particular  de  reforma  de  edifí:cio  ou  de  equipamento,  ate:  o  limite  de  50%

(cinquenta por cento) para os seus acre:scimos.

11.1.47. Devera:  manter os documentos de cadastramento no SICAF em pleno vigor,
durante toda a execuça%o do Contrato.

11.1.48. E as demais obrigaço% es contidas na Lei nº 8666/93, independentemente de
transcriço% es.

11.2. Segurança e Sau: de no Trabalho:
11.2.1.  Antes  do  iní:cio  dos  trabalhos,  a  CONTRATADA  devera:  apresentar  aF

FISCALIZAÇA5 O as medidas de segurança a serem adotadas durante a execuça%o do serviço.
11.2.2.  Atender  aF s  normas  e  portarias  sobre  segurança  e  sau: de  no  trabalho  e

providenciar os seguros exigidos em lei, na condiça%o de u: nica e responsa: vel por acidentes e danos que
eventualmente causar a pessoas fí:sicas e jurí:dicas direta ou indiretamente envolvidas na execuça%o do
objeto do contrato.

11.2.3. Sera:  obrigato: rio por parte dos opera: rios, o uso de equipamentos de segurança:
Equipamento  de  Proteça%o  Individual  (EPI)  e  Equipamento  de  Proteça%o  Coletiva  (EPC).  O  na%o
cumprimento desta obrigatoriedade proporcionara:  a interrupça%o dos serviços, a qualquer momento,
pela  FISCALIZAÇA5 O  ou  Comissa%o  de  Acompanhamento  e  Fiscalizaça%o  do  IFSULDEMINAS-Campus
Machado. Na%o podera:  permanecer trabalhando qualquer opera: rio que se recusar ou negligenciar o uso
dos equipamentos mencionados.

11.2.4.  O  fornecimento  dos  equipamentos  de  segurança  e:  de  responsabilidade  da
CONTRATADA.

11.2.5. E3  de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de uniformes aos seus
funciona: rios, formado de conjunto de camisa ou camiseta com logotipo da firma, calça comprida (brim
ou  sarja),  botina  de  couro  com  solado  de  borracha  conforme  convença%o  coletiva  da  categoria.  E3
terminantemente proibido o uso de sanda: lias ou chinelos por parte dos opera: rios. A FISCALIZAÇA5 O
podera:  a qualquer tempo, independente de aviso ou notificaça%o, suspender a execuça%o da obra, sem
o( nus para o IFSULDEMINAS-Campus Machado, se constatar a falta de tais equipamentos e uniforme.
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11.2.6.  A  CONTRATADA  devera:  estocar  e  armazenar  os  materiais  de  forma  a  na%o
prejudicar o tra(nsito de pessoas e a circulaça%o de materiais, obstruir portas e saí:das de emerge(ncia e
impedir o acesso de equipamentos de combate a ince(ndio.

11.2.7. A CONTRATADA mantera:  no canteiro de obras os equipamentos de proteça%o
contra ince(ndio e brigada de combate a ince(ndio, na forma das disposiço% es em vigor.

11.2.8. Sera:  de responsabilidade do CONTRATADO a elaboraça%o e implementaça%o do
PCMAT nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da
NR-18 e os demais dispositivos complementares de segurança.

11.2.9. O PCMAT deve ser apresentado a todos os trabalhadores,  demonstrando sua
importa(ncia  e,  principalmente,  sua  funça%o  de  estabelecer  os  procedimentos  de
segurança. Nenhum PCMAT tera:  sucesso na sua implantaça%o se na%o for absorvido e
compreendido por todos.

11.2.10.  O CONTRATADO devera:  elaborar e implementar, caso cabí:vel,  ate:  o 15º dia
apo: s o iní:cio da obra, o PCMSO – Programa de Controle Me:dico de Sau: de Operacional,
com o objetivo de promover e preservar a sau: de de seus trabalhadores.

11.2.11.  O  PCMAT  e  o  PCMSO  devera%o  ser  mantidos  na  obra,  aF  disposiça%o  da
FISCALIZAÇA5 O e do o: rga%o regional do Ministe:rio do Trabalho.

11.2.12. O CONTRATADO devera:  elaborar e implementar,  caso cabí:vel,  ate:  o  15º dia
apo: s o iní:cio da obra, o PPRA – Programa de Prevença%o de Riscos Ambientais, com o
objetivo de estabelecer uma metodologia de aça%o que garanta a preservaça%o da sau: de
dos trabalhadores frente aos riscos dos ambientes de trabalho.

11.2.13. O PCMSO devera:  ser planejado e implantado com base nos riscos aF  sau: de dos
trabalhadores identificados nas avaliaço% es realizadas pelo PPRA. Na%o podera:  existir um
PCMSO sem que este se baseie em um PPRA atualizado.

11.2.14. O  CONTRATADO  devera:  manter  uma  ficha  te:cnica  de  segurança  com
informaço% es  atualizadas  sobre  segurança  e  sau: de  para  a  proteça%o  dos  seus
funciona: rios e clientes.

11.2.15. O contratado devera:  apresentar 5 (cinco) dias apo: s o recebimento da ordem de
serviço  um histogramas de previsa%o  de  ma%o  de  obra/materiais/equipamentos  para
auxiliar  a  comissa%o  de  fiscalizaça%o  a  acompanhar  o  desenvolvimento  da  obra  e
cumprimento dos prazos de execuça%o. Os dados devem ser atualizados diariamente a
fim de demonstrar o andamento real da obra.

12.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. Cabera:  ao IFSULDEMINAS-Campus Machado, atrave:s da FISCALIZAÇA5 O, acompanhar o

andamento  da  obra  de  acordo  com  este  Projeto  Ba: sico  Caderno  Geral,  Especificaço% es  Te:cnicas
(Memorial Descritivo), Contrato, Edital e anexos, Projetos, Planilhas e Cronograma Fí:sico-Financeiro.

12.2.  Realizar  inspeço% es  perio: dicas  no  local  de  execuça%o  da  obra  podendo  cobrar  da
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CONTRATADA  o  cumprimento  das  medidas  de  segurança  adotadas  nos  trabalhos,  o  estado  de
conservaça%o dos equipamentos de proteça%o individual e dos dispositivos de proteça%o de ma:quinas e
ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observa(ncia das demais condiço% es
estabelecidas pelas normas de segurança e sau: de no trabalho.

12.3. Prestar informaço% es e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

12.4. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfeiço% es ocorridas
na execuça%o da obra, fixando prazo para sua correça%o.

12.5. Permitir o livre acesso dos empregados legalmente registrados da CONTRATADA, ao local
da obra.

12.6. Prestar as informaço% es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Preposto
ou Responsa:vel Te:cnico da CONTRATADA.

12.7. Acompanhar e fiscalizar o andamento da obra, por interme:dio de Comissa%o ou servidor
para tanto formalmente designados, que devera%o, ainda, atestar as faturas.

12.8.  Autorizar  quaisquer  serviços  pertinentes,  decorrentes  de  imprevistos  durante  a  sua
execuça%o,  mediante  orçamento  detalhado  e  previamente  submetido  ao  IFSULDEMINAS-Campus
Machado e aprovado pela Administraça%o, desde que comprovada a necessidade deles.

12.9.  Rejeitar  qualquer  serviço  executado  equivocadamente  ou  em  desacordo  com  as
orientaço% es  passadas  pelo  IFSULDEMINAS-Campus  Machado  ou  com  as  especificaço% es  constantes
deste Caderno Geral e as Especificaço% es Te:cnicas (Memorial Descritivo) e ainda os Projetos Executivos
e Planilhas Orçamenta: rias.

12.10. Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificaço% es constantes
deste Projeto Ba: sico, Caderno Geral, Especificaço% es Te:cnicas (Memorial Descritivo), do Edital e anexos.
Verificar a regularidade da situaça%o fiscal da CONTRATADA e dos recolhimentos sociais e trabalhistas
sob sua responsabilidade, antes de efetuar o respectivo pagamento, consultando o SICAF.

12.11.  Efetuar  os  pagamentos  na  forma  convencionada  neste  instrumento,  desde  que
cumpridas aF s formalidades legais.

13.FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO
 

13.1.  No  iní:cio  da  execuça%o  da  obra  sera:  cobrado  da  CONTRATADA  a  ART-  Anotaça%o  de
Responsabilidade Te:cnica da prestaça%o de serviços emitida pelo CREA-MG ou o RRT - Registro de
Responsabilidade Te:cnica da prestaça%o de serviços emitido pelo CAU-MG.
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13.2. A execuça%o da obra sera:  acompanhada e fiscalizada por Servidor legalmente designado,
instituí:do pelo IFSULDEMINAS-Campus Machado, permitida a contrataça%o de terceiros para assisti-lo
e subsidia: -lo de informaço% es pertinentes a essa atribuiça%o, devendo:

13.2.1.  Promover  as  avaliaço% es  das  etapas  executadas,  observado  o  disposto  no
Cronograma Fí:sico-Financeiro.

13.2.2.  Atestar  os  documentos  referentes  aF  conclusa%o  de  cada  etapa,  nos  termos
contratados, para efeito de pagamento.

13.3.  A autorizaça%o para o iní:cio da obra sera:  efetivada atrave:s de anotaça%o por escrito de
ORDEM  DE  SERVIÇO  fornecida  pela  Coordenaça%o  de  Infraestrutura  do  IFSULDEMINAS-Campus
Machado.

13.4. A CONTRATADA providenciara:  e mantera:  Dia: rio de Obras (livro de capa resistente) com
pa:ginas numeradas em tre(s  vias sendo duas destacaveis,  com espaços distintos para anotaço% es da
contratada e contratante e rubricadas pela IFSULDEMINAS-Campus Machado, onde sera%o anotadas
todas as ocorre(ncias, conclusa%o de eventos, atividades em execuça%o formal, solicitaço% es e informaço% es
diversas que, a crite:rio das partes, devam ser objeto de registro.

13.5. Ao final  da  obra,  o  Dia: rio  referido sera:  de propriedade do IFSULDEMINAS-Campus
Machado.

13.6. O Dia: rio de Obra devera:  ter todas as suas pa:ginas numeradas em ordem sequencial, em
03 (tre(s) vias, e rubricadas pela FISCALIZAÇA5 O. Cabera:  ao responsa:vel te:cnico da CONTRATADA o seu
preenchimento. Diariamente sera:  dada cie(ncia do preenchimento do Dia: rio aF  Comissa%o encarregada
da FISCALIZAÇA5 O dos serviços que, apo: s  efetuar no Dia: rio as anotaço% es referentes aF s ocorre(ncias
relacionadas com a execuça%o da obra, determinando o que for necessa: rio aF  regularizaça%o das faltas ou
defeitos observados, destacara:  uma via de cada pa:gina, para seu controle e arquivo. A outra via sera:
arquivada pela CONTRATADA, ficando no pro: prio Dia: rio.

13.7.  Fica  reservado  ao  IFSULDEMINAS-Campus  Machado,  neste  ato  representado  pela
Coordenaça%o de Obras de Infraestrutura ou seus prepostos, o direito e a autoridade, para resolver todo
e qualquer caso singular e porventura omisso neste Projeto Ba: sico-Caderno Geral e seus anexos, nos
projetos fornecidos, nos que venham a ser elaborados e nos demais documentos te:cnicos e que ja:  na%o
esteja definido em outros documentos te:cnicos ou contratuais, como o pro: prio contrato ou os projetos
e outros elementos fornecidos.

13.8. A FISCALIZAÇA5 O se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, o material que
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estiver em desacordo com o solicitado nas Especificaço% es Te:cnicas e/ou no Memorial Descritivo ou na
Planilha  de  Custos  e  Quantitativos.  Todos  os  materiais  fora  das  especificaço% es  te:cnicas,  de  ma:
qualidade ou em desacordo com a proposta podera%o ser recusados pela FISCALIZAÇA5 O independente
de aviso ou notificaça%o pre:via.

13.9.  A  obra  sera:  fiscalizada  por  pessoal  credenciado,  capacitado  e  designado  pelo
IFSULDEMINAS-Campus Machado, atrave:s da Direça%o Geral do Campus.
 

13.10. Na existe(ncia  de  serviços na%o  descritos,  mas necessa: rios,  a  CONTRATADA somente
podera:  executa: -los apo: s aprovaça%o da autoridade CONTRATANTE.

13.11. As  du: vidas  e/ou  omisso% es,  porventura  existentes  nas  Especificaço% es  Te:cnicas
constantes  dos  Anexos  do  Edital,  sera%o  resolvidas  pela  Coordenaça%o  de  Obras  de
Infraestrutura/ Fiscalizaça%o do IFSULDEMINAS-Campus Machado;

13.12.  Todos os trabalhos devera%o  ser executados por ma%o de obra qualificada,  devendo a
CONTRATADA estar ciente das normas te:cnicas da ABNT, correspondentes a cada um dos serviços
constantes das Especificaço% es Te:cnicas;

13.13.  A  CONTRATADA  ficara:  obrigada  a  executar  fielmente  os  serviços  programados  nas
especificaço% es,  na%o  se  admitindo  modificaço% es  sem  a  pre:via  consulta  e  concorda(ncia  do
IFSULDEMINAS-Campus Machado;

13.14.  A  omissa%o  de  qualquer  procedimento  te:cnico,  ou  normas  neste  ou  nos  demais
documentos te:cnicos, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, na%o exime a CONTRATADA
da obrigatoriedade da utilizaça%o das melhores te:cnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os
objetivos ba: sicos de funcionalidade e adequaça%o dos resultados, bem como todas as normas da ABNT
vigentes e demais pertinentes.

13.15.Na%o  se  podera:  alegar,  em  hipo: tese  alguma,  como  justificativa  ou  defesa,  pela
CONTRATADA,  desconhecimentos,  incompreensa%o,  du: vidas  ou  esquecimento  das  cla:usulas  e
condiço% es deste Projeto Ba: sico, Caderno Geral e seus anexos, do Contrato e do Edital, bem como de
tudo  o  que  estiver  contido  nas  normas,  especificaço% es  e  me: todos  da  ABNT  e  outras  normas
pertinentes. A existe(ncia e a atuaça%o da FISCALIZAÇA5 O em nada diminuira%o a responsabilidade u: nica,
integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos serviços e suas implicaço% es pro: ximas ou
remotas,  sempre em conformidade com o contrato,  o  Co: digo  Civil  e  demais  Leis  ou regulamentos
vigentes e pertinentes no Municí:pio, Estado e na Unia%o.

13.16.A CONTRATADA na%o podera:  executar qualquer serviço que na%o seja autorizado, salvo
aqueles que se caracterizem notadamente como de emerge(ncia.
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14.PAGAMENTO
 

14.1.  Obedecido o  Cronograma  Fí:sico-Financeiro  apresentado,  a  CONTRATADA  solicitara:  aF
FISCALIZAÇA5 O  ou  Comissa%o  de  FISCALIZAÇA5 O  instituí:da  pelo  IFSULDEMINAS-Campus  Machado  a
mediça%o dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela FISCALIZAÇA5 O e autorizada, a
CONTRATADA apresentara:  nota fiscal/fatura de serviços para liquidaça%o e pagamento da despesa pelo
setor  de  pagamentos  do IFSULDEMINAS-Campus  Machado.  Este  pagamento  sera:  mediante  ordem
banca: ria creditada em conta-corrente no prazo  de pagamento na%o superior a trinta dias, contado a
partir  da  data  final  do  perí:odo  de  adimplemento  de  cada  parcela liquidada  e  somente  apo: s
apresentaça%o de todos os documentos,  certido% es e consequente regularidade fiscal e trabalhista ao
Setor de Contratos do IFSULDEMINAS-Campus Machado.

14.2. Somente sera%o pagos os quantitativos efetivamente medidos pela FISCALIZAÇA5 O.

14.3.  As  mediço% es  sera%o  efetuadas  pela  contratada  e  conferida  pela  FISCALIZAÇA5 O,
obedecendo-se o seguinte:

14.3.1. Mensalmente,  em  cumprimento  ao  Cronograma  Fí:sico-Financeiro,  quando
sera%o feitas as mediço% es pela contratada e conferidas pela FISCALIZAÇA5 O ou Comissa%o
Fiscalizadora do IFSULDEMINAS-Campus Machado, considerando-se a fabricaça%o e os
serviços  efetivamente  executados  e  por  ela  aprovados,  tomando  por  base  as
especificaço% es e os desenhos do projeto.

14.3.2. Na%o devera%o ser realizadas mediço% es inferiores ao apontado no cronograma
fí:sico financeiro,  devendo a contratada concluir a etapa para posteriormente emitir
mediça%o.

14.3.2. Podera%o ser emitidos os “Termos de Recebimento” de cada mediça%o, em duas
vias.

15.PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. O prazo de execuça%o da obra e:  de 240 (duzentos e quarenta) dias a contar da data do
recebimento da ORDEM DE SERVIÇO e 15 (quinze) dias para iní:cio, expedida pela Diretoria Geral do
IFSULDEMINAS-Campus Machado.

15.2. O contrato tera:  vige(ncia de 90 dias superiores ao prazo de execuça%o da obra. 

15.3. Sera:  condiça%o para a emissa%o da ORDEM DE SERVIÇO a apresentaça%o pela CONTRATADA,
de ART-Anotaça%o de Responsabilidade Te:cnica do engenheiro perante o CREA/MG, ou o RRT-Registro

19
IFSULDEMINAS – CAMPUS MACHADO



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS
CAMPUS MACHADO

de Responsabilidade Te:cnica do arquiteto perante o CAU/MG, responsa:vel pelos serviços objeto deste
Projeto Ba: sico e, se necessa: rio, a comprovaça%o da matrí:cula especí:fica da obra no INSS e da Garantia
legal.

16.RECEBIMENTO DA OBRA E DOS SERVIÇOS
Executada a obra, esta sera:  recebida:

16.1. CONTRATADA solicitara: , por escrito, a emissa%o do Termo de Recebimento Proviso: rio
da obra, apo: s a submissa%o dos documentos relacionados abaixo:

16.1.1. Carta  de  Habite-se  (expedidas  por  todos  os  o: rga%os  competentes)  ou
documentos equivalentes;

16.1.2. Certida%o Negativa de De:bitos relativos aF s contribuiço% es Previdencia: rias e as de
Terceiros, exclusivamente sobre o CEI da Obra, com a finalidade de averbaça%o de obra
de construça%o Civil;

16.1.3. Certificado de regularidade de Situaça%o perante ao FGTS;

16.1.4. Comprovaça%o  de  Quitaça%o  de  de:bitos,  junto  aF s  concessiona: rias  de  serviços
pu: blicos  relativos aF  obra objeto deste contrato.

16.1.5. Co: pia  de  Regularidade (Baixa)  para com o: rga%os  pu: blicos (CREA,  INSS,  MTE,
etc.) 

16.1.6. CD-ROM contendo todos os projetos “as built”  atualizados  do
empreendimento.

16.1.7. Co: pias impressas de todos os projetos “as built”,  assinados pelos respectivos
responsa: veis te:cnicos e pela FISCALIZAÇA5 O, em duas vias.

16.1.8. Certificados de Garantias e Manuais de todos os equipamentos instalados na
obra.

16.1.9. Documentaça%o Te:cnica do Sistema de Proteça%o contra Descargas atmosfe:ricas
(Atestado de mediça%o e registro  de  valores  medidos  de  resiste(ncia  de
aterramento).

16.1.10. Certificado de Garantias dos serviços de impermeabilizaça%o;

16.1.11. Livro de ocorre(ncias devidamente encerrado;
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16.2. A Contratante realizara:  inspeça%o minuciosa de todos os serviços e obras executadas,
por  meio  de  profissionais  te:cnicos  competentes,  acompanhados  dos  profissionais
encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a adequaça%o dos serviços e constatar
e relacionar os arremates, retoques e reviso% es finais que se fizerem necessa: rios.

16.3. Apo: s tal inspeça%o, sera:  lavrado Termo de Recebimento Proviso: rio, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizaça%o, relatando as eventuais pende(ncias
verificadas.

16.4. Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, aF s suas
expensas,  no  todo  ou  em  parte,  o  objeto  em  que  se  verificarem  ví:cios,  defeitos  ou
incorreço% es resultantes da execuça%o ou materiais empregados, cabendo aF  fiscalizaça%o na%o
atestar a u: ltima e/ou u: nica mediça%o de serviços ate:  que sejam sanadas todas as eventuais
pende(ncias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Proviso: rio.

16.5. O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados sera:  lavrado
em ate:  90 (noventa) dias corridos apo: s a lavratura do Termo de Recebimento Proviso: rio,
pela Comissa%o de Fiscalizaça%o e Recebimento da obra, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exige(ncias da fiscalizaça%o quanto aF s pende(ncias observadas, e somente
depois  de  solucionadas  todas  as  reclamaço% es  porventura  feitas  quanto  aF  falta  de
pagamento  aos  opera: rios  ou  fornecedores  de  materiais  e  prestadores  de  serviços
empregados na execuça%o do contrato.

16.6.     Devera:  ser observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93.

l Art. 69. O CONTRATADO e:  obrigado a reparar, corrigir, reconstruir ou
substituir, aF s suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem ví:cios,  defeitos ou incorreço% es  resultantes  da execuça%o  ou de
materiais empregados.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infraça%o administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 a Contratada que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigaço% es assumidas em decorre(ncia da
contrataça%o;  ensejar  o  retardamento  da  execuça%o  do  objeto;  fraudar  na  execuça%o  do
contrato;  comportar-se  de  modo  inido( neo;  cometer  fraude  fiscal;  ou  na%o  mantiver  a
proposta;
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17.2. A Contratada que cometer qualquer das infraço% es acima discriminadas ficara:  sujeita,
sem prejuí:zo da responsabilidade civil e criminal, aF s seguintes sanço% es:

17.3. Adverte(ncia por faltas leves,  assim entendidas aquelas que na%o acarretem prejuí:zos
significativos para a Contratante;

17.4. Multa  morato: ria  de  ate:  0,2%  (zero  ví:rgula  dois  por  cento)  por  dia  de  atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, ate:  o limite de 10 (dez) dias;

17.5. Em se tratando de inobserva(ncia do prazo fixado para apresentaça%o da garantia (seja
para reforço ou por ocasia%o de prorrogaça%o), aplicar-se-a:  multa de 0,07% (sete cente:simos
por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o ma:ximo de 2% (dois por
cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara:  a Administraça%o
contratante a promover a rescisa%o do contrato; 

17.6. As  penalidades  de  multa  decorrentes  de  fatos  diversos  sera%o  consideradas
independentes entre si.

17.7. Multa compensato: ria de ate:  30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecuça%o total do objeto;

17.8. Em  caso  de  inexecuça%o  parcial,  a  multa  compensato: ria,  no  mesmo  percentual  do
subitem acima, sera:  aplicada de forma proporcional aF  obrigaça%o inadimplida;

17.9. Ale:m  das  multas  previstas  acima,  podera%o  ser  aplicadas  multas,  conforme  graus  e
eventos descritos nas Tabelas 1 e 2 a seguir, ate:  o limite de 20 graus, cumulativamente, a
partir do qual podera:  ser configurada inexecuça%o parcial do contrato.

Tabela 1 – Valores das multas por gravidade das infrações

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 R$ 300.00

2 R$ 500.00

3 R$ 700.00

4 R$ 1,000.00

5 R$ 3,000.00
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6 R$ 5,000.00

Tabela 2 – Classificação das infrações por gravidade

INFRAÇÃO GRAU

Item DESCRIÇÃO  

1 Permitir a presença de empregado desuniformizado, mal
apresentado; por empregado e por ocorre(ncia.

1

2 Manter funciona: rio sem qualificaça%o para a execuça%o dos
serviços; por empregado e por dia.

3

3 Executar serviço incompleto, paliativo substitutivo como
por  cara: ter  permanente,  ou  deixar  de  providenciar
recomposiça%o complementar; por ocorre(ncia.

2

4 Fornecer informaça%o pe:rfida de serviço ou substituiça%o de
material; por ocorre(ncia.

2

5 Executar  serviço  sem  a  utilizaça%o  de  equipamentos  de
proteça%o  individual  (EPI),  quando  necessa: rios,  por
empregado, por ocorre(ncia.

3

6 Suspender ou interromper,  salvo motivo de força maior
ou  caso  fortuito,  os  serviços  contratuais;  por  dia  e  por
tarefa designada.

3

7 Reutilizar material, peça ou equipamento sem anue(ncia da
fiscalizaça%o; por ocorre(ncia.

3

8 Destruir  ou danificar  documentos  por  culpa ou dolo  de 3
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seus agentes; por ocorre(ncia.

9 Utilizar as depende(ncias do IF Machado para fins diversos
do objeto do contrato; por ocorre(ncia.

4

          10 Recusar-se  a  executar  serviço  determinado  pela
fiscalizaça%o, sem motivo justificado; por ocorre(ncia.

4

          11 Permitir  situaça%o  que crie  a  possibilidade de causar  ou
cause dano fí:sico, lesa%o corporal ou conseque(ncias letais;
por ocorre(ncia.

6

          12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorre(ncia 6

Para os itens a seguir, deixar de:

          13 Apresentar  a  ART dos  serviços  para iní:cio  da  execuça%o
destes  no  prazo  definido  pela  fiscalizaça%o,  por  dia  de
atraso;

3

          14 Substituir  empregado  que  tenha  conduta  inconveniente
ou incompatí:vel com suas atribuiço% es; por empregado e
por dia.

1

          15 Manter  a  documentaça%o  de  habilitaça%o  atualizada;  por
item, por ocorre(ncia.

1

          16 Cumprir  hora: rio  estabelecido  pelo  contrato  ou
determinado pela fiscalizaça%o; por ocorre(ncia.

1

          17 Cumprir  determinaça%o  da  fiscalizaça%o  para  controle  de
acesso de seus funciona: rios; por ocorre(ncia.

1

          18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de
impor penalidades aFqueles que se negarem a usa: -los, por
empregado e por ocorre(ncia;

2
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          19 Cumprir determinaça%o formal ou instruça%o complementar
da fiscalizaça%o; por ocorre(ncia.

2

          20 Iniciar execuça%o de serviço nos prazos estabelecidos pela
fiscalizaça%o, observados os limites mí:nimos estabelecidos
por este contrato; por serviço, por dia.

2

          21 Refazer  serviço  na%o  aceito  pela  fiscalizaça%o,  nos  prazos
estabelecidos  no  contrato  ou  determinado  pela
fiscalizaça%o; por ocorre(ncia.

3

          22 Indicar  e  manter  durante  a  execuça%o  do  contrato  o
engenheiro responsa:vel te:cnico pela obra e o engenheiro
de segurança do trabalho (caso seja necessa: rio conforme
exigido pela NR 04), nas quantidades previstas no Edital e
Anexos da Concorre(ncia n.º __/20__; por dia.

4

          23 Cumprir  quaisquer  dos  itens  do  Edital  e  Anexos  da
Concorre(ncia n.º __/20__, mesmo que na%o previstos nesta
tabela  de  multas,  apo: s  reincide(ncia  formalmente
notificada pela fiscalizaça%o; por ocorre(ncia.

4

          24 Efetuar  o  pagamento  de  sala: rios,  vales-transporte,
tí:quetes-refeiça%o, seguros, encargos fiscais e sociais, bem
como  arcar  com  quaisquer  despesas  diretas  e/ou
indiretas relacionadas aF  execuça%o do contrato nas datas
avençadas, por dia e por ocorre(ncia;

5

25 Cumprir  cronograma  fisico  financeiro  conforme  etapas
estabelecidas em edital. Por dia de atraso de cronograma.

1
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18. CONSIDERAÇÕES GERAIS

18.1. Em atendimento a IN nº 1 de 19 de janeiro de 2010, fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar aF  FISCALIZAÇA5 O a comprovaça%o da origem de toda a madeira a ser utilizada na
execuça%o  da  obra.  Fica  a  CONTRATADA  tambe:m  obrigada  a,  sempre  que  houver
disponibilidade local, utilizar agregados reciclados desde que, haja suficiente capacidade
de suprimento na regia%o, custo inferior em relaça%o aos agregados naturais e APROVADOS
PREVIAMENTE PELA FISCALIZAÇA5 O, bem como utilizar materiais reciclados, reutilizados
ou biodegrada:veis desde que APROVADOS PREVIAMENTE PELA FISCALIZAÇA5 O e que na%o
comprometam estruturalmente a edificaça%o nem questo% es relacionadas a conforto te:rmico
e durabilidade dos materiais.

18.2. Ainda em atendimento aF  IN acima referida, informamos que: 1) o edifí:cio foi projetado
para se utilizar o mí:nimo de equipamento meca(nico de climatizaça%o e que caso venha ser
necessa: rio, estes sera%o instalados apenas nos locais demandados; 2) sempre que possí:vel,
deve-se implantar/utilizar um sistema de reuso e de aproveitamento de a: gua de chuva. 

18.3. Quanto aF s indicaço% es de marcas dos materiais e elementos a serem utilizados, deve ser
considerado  como  EQUIVALENTE  o  material  ou  elemento  que  por  analogia  total  ou
equivale(ncia,  apresentar  ide(ntico  desempenho  da  funça%o  te:cnica  e  que  apresentem  as
mesmas  caracterí:sticas  exigidas  nas  Especificaço% es  Te:cnicas  e/ou  Memorial  Descritivo.
Cabera:  aF  CONTRATADA, e ta%o somente a ela, atrave:s de laudos te:cnicos, testes, exames ou
certificados de o: rga%os competentes, comprovar a equivale(ncia.

18.4. A CONTRATADA somente podera:  proceder a qualquer alteraça%o da obra com relaça%o
aos projetos executivos, bem como o emprego de quaisquer materiais diferentes daqueles
apontados  como  marcas  ou  refere(ncia  apo: s  a  autorizaça%o  pre:via  e  expressa  da
FISCALIZAÇA5 O e da CONTRATANTE.

18.5.  Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar aF  Coordenaça%o de Obras de Infraestrutura
do  IFSULDEMINAS,  quando  da  conclusa%o  dos  serviços,  o  “As  Built”,  com  todas  as
informaço% es  e  detalhes atualizados de todas as  alteraço% es  e  modificaço% es,  previamente
autorizadas pela FISCALIZAÇA5 O, ocorridas durante a execuça%o da obra. O “As Built” devera:
ser  entregue  em  CD  com  os  arquivos  em  formato  DWG  AutoCad  2010  e  duas  vias
impressas.

19. DOCUMENTOS ANEXOS

Em atendimento ao disposto no Art.  47 da lei  nº 8666 de 21/06/1993, ale:m deste Projeto
Ba: sico-Caderno Geral, sera%o fornecidos aos licitantes os seguintes elementos:
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19.1. Especificaço% es Te:cnicas/Memorial Descritivo;
19.2. Planilha de refere(ncia com custos e quantitativos (Sinte: tica e Analí:tica);
19.3. Cronograma fí:sico-financeiro;
19.4. Composiça%o do BDI;
19.5. Projetos executivos.

Machado/MG, 30 de março de 2021.

Tales Machado Lacerda
Coordenador de Infraestrutura e Serviços
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