
 

ATO CONVOCATÓRIO 
067/2021 

Processo de Contratação de Empresa Prestadora de Serviços  
 

MODALIDADE: CONCORRÊNCIA 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E CAPACIDADE TÉCNICA 

DATA LIMITE PARA ENTREGA DE ORÇAMENTO: 27/09/2021 

HORÁRIO: 12h00min 

 

 

1 – PREÂMBULO 

 

1.1 – Torna-se público, para conhecimento dos interessados que, no dia 27 de 

setembro de 2021 serão analisados os orçamentos encaminhados ao e-mail 

contratacoesecompras@institutoelo.org.br, visando à contratação de empresa de 

engenharia para reforma nos Centros Socioeducativos, geridos por meio do 

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e 

Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo: 

 

Lote 01: CSE Horto – Rua João Alfredo, 3792 - Bairro Santa Tereza - Belo 

Horizonte/MG - CEP: 31015-012; 

 

Lote 02: CSE Lindéia - Rua Viva Carvalho, nº 64 - Bairro Lindeia - Belo 

Horizonte/MG - CEP: 30.690-540; 

 

 

1.2 – A proposta deverá ser encaminhada ao Instituto, no e-mail 

contratacoesecompras@institutoelo.org.br, até as 12h00min da data acima 

designada, com tolerância máxima de 10 (dez) minutos. 

 

2 – DO OBJETO 

 

2.1 - O objeto da presente competição é a escolha da proposta mais vantajosa 

para contratação de empresa de engenharia para a reforma dos Centros 

Socioeducativos: CSE Horto e CSE Lindeia, sob a forma de execução por regime de 

empreitada, conforme descrito especificações descritas no item 2.2 até o dia 

27/09/2021. 

 

 

2.2 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

 

 

Lote 01: Centro Socioeducativo Horto  

 

 

LOCAL DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 
LAJE DA LAVANDERIA 

 

 Fazer nivelamento com areais, 

cimento e sica; 

 Aplicar manta asfática; 

 Fazer a cobertura cm telhado. 

 



2 LAJE DO CORREDOR 

 Aumentar bilota da tubulação; 

 Canalizar a tubulação na 

faixada da parede com fundos 

para quadra esportiva.  

3 TELHADO DO CORREDOR 

 Retirar de telhas pequenas; 

 Desmontar estrutura de apoio 

das telhas; 

 Assentar telhas translucidas 

cobrindo todo o ambiente; 

 Instalar calhas para 

capacitação de agua pluvial 

no telhado; 

 Instalar lavatório no corredor. 

 

4 AREA RESTRITA 

 Retirar telhado danificado; 

 Instalar telhado translucido; 

 Instalar lavatório na área 

restrita; 

 Descascar pintura da área 

restrita; 

 Textualizar;  

 Pintar a área; 

 Pintar corrimão; 

 Pintar cinco portas; 

 Pintar grade 3,00x2,70. 

 

5 BANHEIRO FUNCIONÁRIOS 

 Remover revestimento que 

está solto 

 Preparar parede para 

revestimento novo; 

 Assentar revestimento em 

todo o ambiente; 

 

6 SALA PROFESSORES  
 Dividir sala em 5 ambienes, 

com divisórias de drywall; 



 Instalar quatro pontos 

telefônicos; 

 Separar sessões de 

interruptores elétricos; 

 Iluminar corredor da entrada 

da sala de informática; 

 

7 
SALÃO DE BELEZA  

 

 Retirar revestimento; 

 Adptar quatro tomadas; 

 Instalar ponto de agua; 

 Instalar ponto de esgoto; 

 Assentar revestimento. 

 

8 BANHEIRO COLETIVO 

 Arrancar dois vasos sanitários; 

 Instalar dois vasos sanitários; 

 Instalar tubo de descarga com 

joelho azul; 

 Instalar bancada de dois 

bojos; 

 Instalar ponto de torneira; 

 Assentar piso cerâmico; 

 Assentar lavatório; 

 Pintar banheiro coletivo com 

tinta óleo. 

 

9 BANHEIRO DOS ADOLESCENETS 

 Retirar vaso sanitário e 

envelopamento; 

 Instalar vaso sanitário; 

 Envelopar vaso sanitário; 

 Trocar descarga de pressão; 

 Trocar tubo de descarga com 

joelho azul. 

 

10 NUCLEO III  Fechar vão de alvenaria entre 



a área molhada e dormitório 

do alojamento 7; 

 Fechar vão debaixo da mesa 

de concreto núcleo III; 

 Dar acabamento em Buraco 

na Sala de Tv núcleo III; 

 Pintar dezoito janelas; 

 Pintar dezoito grades; 

 Pintar nove portas grandes 

das entradas; 

 

11 CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO 

 Retirar revestimento da 

parede que se encontra 

danificado; 

 Assentar revestimento novo. 

 

12 SALA DE ESTOQUE 

 Retirar revestimento 

danificado; 

 Preparar parede; 

 Emassar; 

 Pintar; 

 

 

13 RAMPA DA LAVANDERIA 

 Descansar pintura; 

 Textualizar; 

 Pintar; 

 Embutir fiação elétrica que 

alimenta chuveiro; 

 Pintar corrimão; 

 Pintar porta de ferro 2,10 x 

0,60; 

 Pintar portão 2,10 x 1,30; 

 

14 PINTAR CORREDOR DOS ESCRITÓRIOS 

 Corrigir defeitos nas paredes; 

 Pintar toda extensão do 



corredor; 

 Pintar corredor lateral 

(extensão 3,50); 

 Pintar salas dos escritórios 

(extensão 4,90 x 3,10); 

 Pintar quatro salas corrigindo 

imperfeições (extensão 

5,00x4,00); 

 Pintar sala (extensão 

7,00x4,50); 

 Pintar sala (extensão 

4,50x2,20). 

 
 

15 PINTAR CORREDOR DOS ESCRITÓRIOS  

 Corrigir defeitos na paredes; 

 Pintar toda extensão do 

corredor; 

 Pintar corredor lateral 

(extensão 3,50); 

 Pintar salas dos escritórios 

(extensão 4,90x3,10); 

 Pintar quatro salas corrigindo 

imperfeições (extensão 

5,00x4,00); 

 Pintar sala (extensão 

7,00x4,50); 

 Pintar sala (extensão 4,50 

x2,20).  

 

16 PINTURA EXTERNA 
 

 

 Pintar faixada (extensão 

21,00x4,10); 

 Pintar (extensão 4,50x7,30); 

 Pintar portão de entrada; 

 Pintar portão de entrada; 

 Pintar quatro portas de ferro; 



 Pintar treze janelas; 

 Pintar treze grades de janelas; 

 Pintar dois portões grandes  

(4,00 x 3,00); 

 Pintar uma grade (3,00x4,00). 

 

17 COZINHA 

 Reparar a caixa de gordura; 

 Remover revestimento que 

esta solto; 

 Preparar parede para 

revestimento novo; 

 Reparar encanamento 

entupido; 

 Assentar revestimento em 

todo ambiente. 

 

 

 

 

Lote 02: Centro Socioeducativo Lindeia  

 

 

LOCAL DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1 
QUADRA 
 

 Pintura do piso da quadra 

poliesportiva com as 

marcações esportivas; 

 Pintura das paredes em torno 

da quadra, nas cores verde e 

branca, sendo tinta 

verde esmalte sintético e 

branco a base d’água; 

 Manutenção e troca da rede 

de proteção superior da 

quadra 

 

2 SALA/ESCOLA 

 Manutenção da parte elétrica, 

refazer com eletroduto; 

 Instalação de três lâmpadas 

bastão (LED); 



 Refazer grades 1,50m X 4m; 

 Demolir piso existente e 

assentar novamente a 

cerâmica ( 25m de cerâmica); 

 Pintura da parte superior das 

paredes na cor branca; 

 Pintura da estrutura metálica 

exiatente; 

 Fabricar porta (2,10m X 90 

cm) em estilo “grade”; 

 Fabricação de escada em 

Metalon, para acesso ao 

mesanino; 

3 LAVANDERIA (PARTE SUPERIOR) 

 Refazer parte elétrica com 

interruptor, tomada e 

eletroduto; 

 Pintura das paredes na cor 

branca; 

 Limpeza do material existente 

sobre a laje; 

 

 

4 LAVANDERIA  

 Retirar telhado danificado; 

 Fazer portão para acesso a 

caixa d’água; 

 Pintura das paredes na cor 

branca; 

 Pintura do banheiro; 

 Demolição da Laje existente e 

refazer ampliando a laje junto 

a Sala/Escola; 

 Fixação de tela em torno da 

Sala/Escola e Lavanderia para 

proteção e 

passagem de funcionários; 

5 SALA MULTIUSO  Refazer a parte elétrica de 



tomadas e interruptores; 

 Pintura das paredes nas cores 

verde e branco; 

 

 

6 BANHEIRO DA SEGURANÇA MASCULINO  

 Pintura das paredes e teto na 

cor branca (esmalte sintético); 

 Assentamento de um vento kit; 

 Fechar o buraco do ar 

condicionado em alvenaria; 

 

7 
BANHEIRO DA QUADRA  

 

 Retirar revestimento; 

 

8 SALA DE CORTE DE CABELO 

 Pintura das paredes e do teto; 

 Fechar o buraco da porta com 

grades; 

 Troca das lâmpadas para 

bastão de (LED); 

 Colocar eletroduto e 

interruptor; 

9 CORREDOR/ESCOLA 

 Demolição do piso existente; 

 Assentamento de cerâmica no 

local em que o piso foi 

demolido; 

 Pintura de paredes e metais 

nas cores verde e branca; 

10 SALA DE AULA 

 Refazer a pintura; 

 

11 ENFERMARIA 

 Troca da enfermaria para a 

sala ao lado; 

 Fazer a parte elétrica; 

 Abertura e assentamento de 

janela (1,10m X 1,50m) em 

alumínio; 

 Assentar grade na janela; 



 Fazer hidráulica e esgoto para 

a pia; 

 

 

12 SALA DE ATENDIMENTO 

 Fazer a parte elétrica 

mudando para eletroduto; 

 Pintura das paredes e teto nas 

cores verde e branca; 

 Assentamento de dois vento 

kid; 

 Troca da porta de metal e 

vidro para metal; 

 

13 VESTIÁRIO SEGURANÇA 

 Pintura de paredes e teto; 

 Troca da caixa d’ água de 

amianto para polietileno de 

500L; 

 Pintura do banheiro em 

esmalte sintético branco; 

 Assentamento de vento kid; 

 

14 SALA DA EQUIPE TÉCNICA 1 

 Lixar a tinta existente (parede 

com infiltração); 

 Rebocar com sika; 

 Assentar cerâmica na parede 

toda; 

 Manutenção do forro 

existente; 

 Pintar as paredes da sala. 

 
 

15 
HAL DE ENTRADA DA SALA DA EQUIPE 

TÉCNICA 2  

 Pintura; 

 

16 SALA EQUIPE TECNICA 2 
 

 

 Pintura das paredes, teto e 

grades; 



 

 

17 SALA DE DIREÇÃO DE ATENDIMENTO 

 Instalação de vento kid; 

 Manutenção do forro 

existente; 

 Pintura das paredes; 

 Instalações de tomadas; 

 

 

18 ALOJAMENTO NÚCLEO A 

 Colocação de um bojo na pia 

existente; 

 Instalação de torneiras; 

 Instalação dos acabamentos 

das válvulas; 

 Troca da Iluminação existente 

por (LED) 

 Troca do registro do mictório; 

 Pintura das grades dos 

alojamentos e das paredes 

(Todos os alojamentos do 

núcleo A); 

19 SALA TV  Pintura das paredes e grades; 

20 ALOJAMENTO NÚCLEO B 

 Pintura das grades e das 

paredes de todos os 

alojamentos existentes; 

 Troca do azulejo para pintura; 

 Instalação de chuveiros; 

 Instalação do acabamento dos 

registros que estão sem 

acabamentos; 

21 RECEPÇAO  

 Pintura da recepção; 

 Troca das lâmpadas por 

(LED); 

22 
PARTE SUPERIOR DAS SALAS E 

ALOJAMENTOS 
 Manutenção da parte elétrica; 



 Manutenção da parte 

hidráulica; 

 Refazer o mezanino para as 

caixas d’água; 

23 COZINHA  Pintura das paredes e portas; 

24 BANHEIRO ADMINISTRATIVO  

 Reparo dos revestimentos das 

paredes; 

 Repara da válvula; 

 Troca da lâmpada para (LED); 

25 SETOR ADMINISTRATIVO 

 Troca das lâmpadas para 

(LED); 

 Pintura; 

 

 

* Com o intuito de facilitar a apuração de todas as especificações, a 

empresa participante poderá realizar visitas técnicas nas unidades, 

mediante prévio agendamento através do e-mail: 

flavia.honorio@institutoelo.org.br, ou através do contato: (31) 3653-4149. 

 

3 – DO PREÇO 

 

3.1 Na proposta devem constar todo o material a ser utilizado, e cada concorrente 

deverá computar, no preço todos os custos diretos e indiretos, inclusive os 

resultantes da incidência de quaisquer tributos, contribuições ou obrigações 

decorrentes da legislação trabalhista, fiscal e previdenciária a que estiver sujeito. 

 

3.2 - Os preços deverão ser considerados para prestação dos serviços até o dia 

12/07/2022, devendo ser englobado ao valor total as despesas com fornecimento 

de materiais e ainda mão de obra. 

 

3.3 – Fica definido que todos os pagamentos serão realizados através de boleto 

bancário, incumbindo a empresa vencedora sua emissão com prazo para 

pagamento de 05 (cinco) dias após a conclusão da obra. 

 

4 – DA ENTREGA DA OBRA 

 

4.1 – A obra deverá ser entregue impreterivelmente em até 90 dias corridos, 

contados a partir da data da assinatura do contrato. 

 

5 – DA CAPACIDADE TÉCNICA 

  

A capacidade técnica será avaliada de acordo com os seguintes critérios: 

 

5.1 - Certidão do registro e regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais – CREA/MG, que comprove a 

sua capacidade para execução de obras da natureza do objeto convocatório, com a 

indicação inclusive de seus responsáveis.  

 

mailto:flavia.honorio@institutoelo.org.br


6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

 

Poderá participar do processo pessoa jurídica que atenda as exigências deste edital 

e cuja atividade empresarial abranja o objeto desta concorrência. 

 

7 – DA PROPOSTA 

 

7.1 A proposta deverá conter: 

 

a) Conter especificação clara do serviço/produto ofertado, com informações 

que possibilitem completa avaliação da qualidade do serviço; 

b) Cotar preço unitário; 
c) Consignar os valores em moeda corrente nacional, limitado a 02 (duas) 

casas decimais, desprezando-se as frações excedentes; 

d) Prazo de validade não inferior a 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de 

sua apresentação; 

e) Conter, razão social, CNPJ, endereço, telefone e data (dia, mês e ano) da 

elaboração da proposta. 

 

 

7.2 – Para assinatura do contrato serão exigidos os seguintes documentos do 

proponente: 

 

a) Cópia do contrato social e última alteração contratual da empresa; 
b) Cópia do CNPJ da empresa; 

c) Cópia do RG e CPF do sócio administrador da empresa; 

d) Comprovantes de regularidade fiscal, tributária e trabalhista (certidões 

negativas de débito das Fazendas Federal, Estadual, Municipal, Instituto 

Nacional de Seguridade Social - INSS, Fundo de Garantia por tempo de 

serviço - FGTS e Tribunal Superior do Trabalho - TST. 
e) Endereço e telefone da empresa; 

 
 

7.3 Serão desclassificadas as propostas que vierem desacompanhadas das 

documentações obrigatórias descritas no item 7.2, independentemente do preço 

que ofertem. 
 

 

8 – DO JULGAMENTO 

 

8.1 – Os membros da Comissão e os representantes credenciados examinarão e 

julgarão as propostas de acordo, exclusivamente, com os fatores e critérios 

estabelecidos neste ato convocatório. 

 

8.2 – As propostas serão classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e 

aceitáveis e a qualidade do serviço ofertado. 

 

8.3 – Em caso de empate, serão adotados os seguintes procedimentos: 

 

8.3.1 – Será realizado sorteio entre as empresas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 

8.4 – Será considerada vencedora a proposta que atenda às especificações do 

objeto e oferte o menor preço e capacidade técnica. 

 

8.5 – Serão desclassificadas as propostas que alterem, descaracterizem ou 

desatendam às especificações do objeto, independentemente do preço que ofertem. 



 

8.5.1 – Não serão consideradas, admitidas ou aceitas propostas que ofereçam 

preços baseados nas ofertas das demais participantes, bem como não se 

considerará qualquer oferecimento de vantagem não prevista no instrumento 

convocatório. 

 

8.5.2 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preço o do mercado, 

desclassificando-se as propostas cujos preços o excedam, ou seja, manifestamente 

inexequíveis. 

 

8.5.2.1 – Por preço manifestamente inexequível deve-se entender aquele que seja 

simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatível com os preços de mercado. 

 

9 – DAS CONDIÇÕES DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

 

9.1 – O não atendimento injustificado à convocação configura recusa e não 

interesse em participar do processo de prestação de serviços. 

 

9.2 – Na hipótese prevista no subitem acima, fica facultado ao Instituto Elo 

convocar outra empresa. 

 

 

10 – DAS CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO E DO OBJETO 

 

As condições para atendimento e execução do objeto da presente concorrência, 

serão negociadas em futuro contrato com a empresa vencedora.  

 

11 – DO REAJUSTE 

 

Qualquer proposta de reajuste dos preços praticados após a assinatura do contrato 

de prestação de serviços deverá ser negociada com antecedência e formalizada 

mediante aditivo. 

 

 

12 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

12.1 – Após a divulgação do resultado final do processo, os proponentes poderão 

apresentar recurso no prazo de 02(dois) dias úteis.  

 

12.2 - Os recursos deverão ser entregues na sede do Instituto Elo e serão 

analisados em até 02(dois) dias úteis. 

 

12.3 – O Instituto Elo poderá revogar ou anular este processo, no todo ou em 

parte. 

 

12.4 – A apresentação da proposta implica plena e total aceitação das condições 

deste ato convocatório, ficando automaticamente prejudicada a proposta que 

expressamente contrarie suas normas. 

 

12.5 – Poderá o Instituto Elo deixar de contratar com a proponente melhor 

classificada, se tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que 

comprometa sua idoneidade financeira, capacidade técnica ou administrativa, sem 

que a esta caiba o direito de indenização ou reembolso, seja a que título for. 

 

12.6 – A Comissão, no interesse do Instituto Elo, poderá relevar omissões 

puramente formais observadas na proposta, desde que não contrariem a legislação 

vigente e não comprometa a lisura do processo de compra, sendo possível à 



promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

 

12.7 – Todas as comunicações referentes a este certame serão publicadas no site 

do Instituto Elo. 

 

 

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

Instituto Elo 
  

  

 

 

 


