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ERRATA Nº 001/2021 

EDITAL DO PREGÃO Nº 001/2021 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2021 

 

RENUMERA OS ITENS DA “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DO ANEXO I - TERMO DE 

REFERÊNCIA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021 E ALTERA A REDAÇÃO DO ITEM 

“3.1.1 - ARQUITETÔNICO” QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 

 

DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS 
 

1.3 – ARQUITETÔNICO:  
 
- Elaboração dos Projetos de Arquitetura e Engenharia para construção de um prédio 
com dois pavimentos para acomodação do novo Plenário para a Câmara Municipal 
de Ribeirão das Neves, com capacidade para 300 (trezentas) pessoas no andar térreo 
e ainda espaço com capacidade para 25 (vinte e cinco) gabinetes para Vereadores no 
pavimento superior. 
- Aprovação do Projeto conforme a legislação do Município; 
- Detalhamento em arquivo AUTOCAD e PDF conforme as Normas Técnicas;  
- Elaboração de Memorial Descritivo em Word e PDF;  
- Elaboração de Planilha de Quantitativos em Excel e PDF. 

1.4 – ESTRUTURAL (FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO):  
 
- Dimensionamento dos elementos estruturais necessários de Fundação (Blocos, 
Cintas, Radier e Estacas/Tubulões/Sapatas);  
- Dimensionamento das Fundações conforme análise do Boletim de Sondagem; 
 - Detalhamento em arquivo AUTOCAD e PDF conforme as Normas Técnicas;  
- Elaboração de Memorial Descritivo em Word e PDF;  
- Elaboração de Planilha de Quantitativos em Excel e PDF. 

1.5 – ESTRUTURAL (ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO):  
 
- Dimensionamento dos elementos estruturais em concreto armado (Pilares, Vigas e 
Lajes de toda edificação); 
 - Detalhamento em arquivo AUTOCAD e PDF conforme as Normas Técnicas;  
- Elaboração de Memorial Descritivo em Word e PDF;  
- Elaboração de Planilha de Quantitativos em Excel e PDF. 

1.6 - ELÉTRICO:  
 
- Dimensionamento das Iluminações, Tomadas, Disjuntores, Quadro de Distribuição, 
Condutores, Eletrôdutos, etc;  
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- Detalhamento em arquivo AUTOCAD conforme normas técnicas;  
- Elaboração de Memorial Descritivo em Word e PDF; 
- Elaboração de Planilha de Quantitativos em Excel e PDF. 

1.7 - ENTRADA DE ENERGIA (PADRÕES CEMIG):  
 
- Análise para determinar se a entrada será aérea ou subterrânea;  
- Dimensionamento dos elementos necessários para ligação das caixas de medição e 
entrada de energia;  
- Dimensionamento das caixas de medição conforme Normas da Cemig;  
- Detalhamento em arquivo AUTOCAD conforme as normas técnicas; 
- Aprovação do Projeto junto a CEMIG.  
- Elaboração de Memorial Descritivo em Word e PDF;  
- Elaboração de Planilha de Quantitativos em Excel e PDF. 

1.8 - HIDROSSANITÁRIO:  
 
- Dimensionamento das tubulações de Alimentação, Água Fria, Esgoto, Águas Pluviais 
e Drenagem;  
- Dimensionamento da Caixa d’água, Caixa de Inspeção, Caixa de Gordura, pontos de 
ralos, etc;  
- Detalhamento em arquivo AUTOCAD conforme as normas técnicas;  
- Elaboração de Memorial Descritivo em Word e PDF;  
- Elaboração de Planilha de Quantitativos em Excel e PDF. 

1.9 - SPDA:  
 
- Análise de gerenciamento de risco de SPDA;  
- Dimensionamento dos elementos necessários para o sistema de SPDA, conforme 
padrões da edificação;  
- Detalhamento em arquivo AUTOCAD conforme as normas técnicas;  
- Elaboração de Memorial Descritivo em Word e PDF;  
- Elaboração de Planilha de Quantitativos em Excel e PDF. 

1.10 - TELECOMUNICAÇÕES:  
 
- Dimensionamento dos sistemas de Telefonia/Internet/TV;  
- Detalhamento em arquivo AUTOCAD conforme as normas técnicas;  
- Elaboração de Memorial Descritivo em Word e PDF;  
- Elaboração de Planilha de Quantitativos em Excel e PDF. 

1.11 – INCÊNDIO (COM APROVAÇÃO):  
 
Os principais motivos da aprovação do projeto de prevenção e combate a incêndio e 
pânico pretendido se dá por:  
- Cumprimento do Decreto que rege: “todas as edificações de uso coletivo devem ter 
projeto de incêndio aprovado, e instalações de incêndio instaladas e liberadas pelo 
Corpo de Bombeiros, estando aptas ao uso se e somente se estas possuírem o AVCB 
(auto de vistoria do Corpo de Bombeiros)”.  
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1.12 – CONDIÇÕES TÉCNICAS:  
 
- Os serviços serão executados em conformidade com as normas técnicas e legais 
vigentes no País, Estado e Município. A principal norma legal a ser observada é a Lei 
Estadual 14130/01, regulamentada pelo Dec. 44746/08, alterado pelo Dec. 
46.595/2014;  
 
- Os projetos serão executados por uma equipe de técnicos e projetistas com larga 
experiência no ramo, orientados por um engenheiro civil especializado em segurança 
contra incêndio e pânico. Estes estarão à disposição dos clientes, com a finalidade de 
assessoramento técnico e esclarecimento de dúvidas que possam surgir. Todo o 
projeto será arquivado em um banco de dados, possibilitando assim consultas 
posteriores;  
 
- Os desenhos serão feitos em AUTOCAD, sendo entregue uma cópia em papel sulfite, 
aprovada pelo Corpo de Bombeiros, além do arquivo eletrônico em cd;  
 
- Acompanharão também memoriais técnicos descritivos, listas de materiais e 
especificações, quando necessárias, de maneira a permitir ao cliente um maior 
controle físico financeiro, de gastos e etc; 
 
 - Os custos das taxas referentes à tramitação do projeto no CBMMG como, relativa à 
análise de projeto, não estão inclusas nesta proposta. Sendo estas de 
responsabilidade da contratante e deverão ser recolhidas antecipadamente;  
 
- Estão inclusas em nosso escopo quantas visitas se fizerem necessárias para 
realização de levantamentos in loco e reuniões com objetivo de sanar todas as 
pendências referentes ao projeto; 
 
 - É de responsabilidade da contratante a execução da obra e todo tramite do projeto 
junto ao Corpo de Bombeiros até a fase de aprovação e obtenção de novo AVCB (Auto 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros);  
 
- A emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) dependerá da correta 
instalação dos sistemas preventivos a serem projetados, bem como das adequações 
físicas a serem apontadas em projeto. 

 

Câmara Municipal de Ribeirão das Neves, 16 de julho de 2021.  

 

RODRIGO WALACE CORRÊA 
PREGOEIRO 


