
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Órgão: Município de Belo Horizonte – Secretaria Municipal de Governo 

  

Endereço: Avenida Afonso Pena, 1212 – Centro - Belo Horizonte/MG – CEP: 30.130-908. 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de lixamento, limpeza, rejuntamento, 

estucagem, polimento e aplicação de sinteco em piso de madeira, com fornecimento de material e mão-de-obra 

localizado na Avenida Afonso Pena, nº 1212, 5º andar – Centro - Belo Horizonte – MG, conforme condições, 

quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O serviço a ser contratado será utilizado para recuperação do piso de tacos de madeira existente no 5º andar do 

prédio sede desta Municipalidade. A manutenção realizada até a presenta data foi a colagem de tacos soltos e 

limpeza diária, no entanto, estes pisos encontram-se bastante deteriorados e desgastados pelo tempo de uso. 

 

Esta manutenção é imprescindível para manter um piso adequado, limpo e seguro. A recuperação deste piso se 

mostra vantajosa, pois além de estética compatível com o local, tem grande durabilidade, desde que seja 

realizada manutenção adequada de tempos em tempos.  

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO, MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

 

O serviço compõe as etapas de raspação, calafetação com massa acrílica, recolocação de tacos/parquet (caso  

necessário), aplicação do sinteco catalisado e limpeza de rodapé. 

 

3.1 Etapas para a restauração do piso de tacos: 

 

Descrição do Serviço: lixamento, calafetação e aplicação de sinteco em piso de madeira, com fornecimento de 

material e mão-de-obra  

Materiais:  

• Lixa  

• Cola branca  

• Verniz ou resina  

• Sinteco  

 

Procedimentos:  

-Espalhamento de pequena quantidade de óleo limpo e bastante viscoso em toda a superfície de tacos a ser 

raspada, a fim de evitar deslizamento do tambor (rolo) da máquina de lixar; 

- Desengrossamento da superfície, à máquina de rolo ou, preferencialmente, de disco, utilizando lixa grossa (n° 

16);  

 - Raspagem dos tacos à máquina, usando lixa média (n° 40);  

- Calafate das juntas com argamassa preparada com o pó da raspagem e cola ou massa plástica industrializada 

Lixamento dos tacos a máquina, utilizando lixa fina (n° 80), a fim de preparar o piso para aplicação do acabamento  

- Raspagem dos tacos junto dos rodapés com máquina manual  

- Aplicação da primeira demão de verniz (de boa qualidade em acordo com as NBRs pertinentes) de resina dura 

especifica ou cera; 

- Raspagem manual com palha de aço  

- Aplicação de duas demãos finas do verniz, da mesma resina, ou da cera  
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- Aplicação de sinteco de primeira qualidade, incluindo o lixamento e aplicação de verniz nos rodapés e limpeza 

de cada unidade onde for aplicado. 

- Executar estucagem. 

- Aplicação de no mínimo 03 (três) demãos de supersinteco semifosco ou de alto brilho, de primeira qualidade. 

 

Critérios de Medição: Para o cálculo será utilizada a área efetivamente tratada. 

 

Garantia: o prazo de garantia dos serviços deverá ser de, no mínimo, 12 (doze meses), a contar do recebimento 

definitivo. 

 

3.2 Do Prazo Para Prestação Dos Serviços 

 

O prazo para mobilização é de 10 dias e a partir do início da execução serão necessárias cerca de 3 semanas para 

finalização do mesmo, podendo ser prorrogado por igual período desde que seja apresentada justificativa 

motivada com a devida anuência do servidor designado para acompanhar a execução do serviço 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

4.1. Acompanhar e fiscalizar o serviço contratado, através da Gerência de Administração Predial da Secretaria 

Municipal de Governo. 

 

4.2. Fiscalizar os serviços realizados pela Contratada, as condições de habilitação e qualificações neste Termo, 

durante toda a execução do serviço. 

 

4.3. Prestar todas as informações necessárias com clareza à Contratada para a execução dos serviços 

contratados. 

 

4.4. Pagar no vencimento as faturas apresentadas pela Contratada. 

 

4.5. Notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas 

na prestação dos serviços. 

 

4.6. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços e permitir o livre acesso às 

instalações aos empregados da Contratada em serviço. 

 

4.7. Promover a retirada, proteção de mobiliários, persianas, cortinas, eletrodomésticos, deixando o ambiente 

totalmente desocupado para execução do serviço pela contratada. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

5.1. Efetuar a prestação dos serviços conforme fixado no Termo de Referência. 

 

5.2. Cumprir rigorosamente os prazos pactuados. 

 

5.3. Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pelo Contratante quanto à prestação do 

serviço. 

 

5.4. Garantir a boa qualidade do serviço prestado. 
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5.5. Responsabilizar-se pelos salários, encargos sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e 

quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução deste contrato. 

 

5.6. Manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 55 da Lei nº 8.666/93. 

 

5.7. Apresentar sempre que solicitado pelo Contratante, comprovação de cumprimento das obrigações 

tributárias e sociais, legalmente exigíveis. 

 

5.8. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao Contratante ou a terceiros, 

por sua culpa ou dolo, na pessoa de preposto ou terceiros a seu serviço, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo Contratante. 

 

5.9. Submeter-se às normas e determinações do Contratante no que se referem à prestação deste serviço. 

 

5.10. Apresentar, até 03 (três) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço, cronograma das tarefas 

inerentes aos serviços contratados, consoante o presente Termo de Referência;  

 

5.11. Apresentar à Gerência de Administração Predial, com, no mínimo, 03 (três) dias úteis de antecedência, 

relação por escrito, contendo os nomes, RG e CPF dos funcionários encarregados de executar os serviços; 

 

5.12. A contratada executará os serviços de recuperação do piso nas dependências da Prefeitura, com emprego 

de pessoal, produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos suficientes a assegurar plena eficácia da 

execução, sob sua inteira responsabilidade, observadas as diretrizes emanadas da contratante, no que se refere 

a horários e acesso às áreas em que serão efetivados; 

 

5.13. Designar um profissional (nome e telefone) para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos 

serviços, inclusive pela regularidade técnica e disciplinar no tocante à atuação dos trabalhadores, o qual reportar-

se-á diretamente à Fiscalização contratual; 

 

5.14. Obedecer às normas de segurança e medicina do trabalho para esse tipo de atividade, ficando por sua conta 

o fornecimento, antes do início da execução dos serviços, dos Equipamentos de Proteção Individual -EPI; 

 

5.15. Comunicar, por escrito, imediatamente, à Fiscalização, a impossibilidade de execução de qualquer 

obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis; 

 

5.16. Designar para a execução dos serviços somente profissionais habilitados; 

 

5.17. Não permitir a permanência de seus profissionais sem crachá de identificação (que deverá possuir nome 

ou logotipo da empresa) em horários ou locais estranhos àqueles definidos pela Contratante; 

 

5.18. Apresentar Relatório dos Serviços, juntamente com a Nota Fiscal correspondente, informando, 

discriminadamente: locais, datas do início e término do serviço, a fim de possibilitar o ateste pela Fiscalização do 

Contratante; 

 

5.19. Executar todos os serviços com obediência às normas de Segurança e Medicina do Trabalho e com esmero 

e correção, refazendo tudo quanto for impugnado pela Fiscalização do CONTRATANTE, sejam os já realizados ou 

os em execução, sem ônus para o CONTRATANTE e sem acréscimo do prazo contratual; 
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5.20. Assumir, objetivamente, inteira responsabilidade civil, penal e administrativa pela execução dos serviços 

por qualquer dano ou prejuízo, pessoal ou material, causados, voluntária ou involuntariamente, por seus 

prepostos; 

 

5.21. Durante e/ou em consequência da execução dos serviços contratados, providenciando, sem alteração do 

prazo estipulado para a execução do objeto, imediata reparação dos danos ou prejuízos impostos ao 

CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive, se houver, as despesas com custas judiciais e honorários advocatícios; 

 

5.22. Não armazenar os produtos, equipamentos, ferramentas e instrumentos nos prédios do CONTRATANTE;  

 

5.23. Emitir até 2 (dois) dias após a conclusão dos serviços atestado de entrega com anuência do fiscal do 

contrato; 

 

5.24. Fornecer equipamentos, ferramentas e produtos para a perfeita execução dos serviços, bem como se 

responsabilizar pelo seu transporte; 

 

5.25. Manter devidamente limpos os locais onde se realizarem os serviços, utilizando material de limpeza 

próprio; 

 

5.26. Planejar, conduzir e executar os serviços com integral observância das disposições contidas neste Termo 

de Referência, cumprindo o cronograma de serviços que lhe será entregue no início da execução do contrato; 

 

5.27. Impedir a exposição direta de seus funcionários e terceiros aos produtos aplicados;  

 

5.28. Substituir imediatamente qualquer empregado responsável pela execução dos serviços que causar 

embaraço a boa execução do contrato ou por recomendação da fiscalização; 

 

5.29. Responsabilizar-se pelas despesas diretas e indiretas e quaisquer outros ônus decorrentes da execução dos 

serviços contratados; 

 

5.30. Cumprir todas as legislações federais, estaduais e municipais pertinentes e vigentes durante a execução do 

serviço, sendo a única responsável por prejuízos decorrentes de infrações a que der causa; 

 

5.31. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE, na pessoa do gestor do contrato, qualquer anormalidade 

verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias. 

 

6. SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação dos serviços, salvo autorização expressa do CONTRATANTE. 

 

7. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

 

7.1. Menor preço aferido de forma global, considerando o valor estimado para contratação. 

 

7.2. No preço proposto deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, matérias de consumo e peças 

conforme descrito neste Termo e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto da 

prestação de serviços. 

 

8. REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO 
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Os interessados deverão apresentar os documentos previstos no art. 28 a 31 da Lei Federal 8.666/93 e 

alterações. 

 

8.1. Será considerado habilitado o licitante que atender ao disposto: 

 

8.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) última(s) alteração(ões) 

referente(s) à natureza da atividade comercial e à administração da empresa, ou a última alteração 

consolidada. 

 

        8.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou Sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual /Distrital e Municipal do domicílio ou 

sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para 

comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

 

        8.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA: 

 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do resultado do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do licitante, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 

a.1) Será considerado aceito, na forma da lei, o balanço patrimonial assim apresentado: 

 

a.1.1) Para sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (Sociedades Anônimas): publicado 

em Diário Oficial ou em jornal de grande circulação ou fotocópia registrada ou 

autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do fornecedor ou em outro órgão 

equivalente; 

a.1.2) Para as demais sociedades empresárias: cópias legíveis e autenticadas do Balanço 

Patrimonial e a demonstração do resultado do último exercício social, com os respectivos 

termos de abertura e de encerramento registrados na Junta Comercial ou órgão 

equivalente; 
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a.1.3) Para sociedades com menos de 1 ano de existência: fotocópia do Balanço de 

Abertura devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio do fornecedor ou em outro órgão equivalente. 

 

a.2) Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação 

das fórmulas abaixo, sendo considerada habilitada a empresa que apresentar resultado igual ou 

maior que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados:  

 

LG =  Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

                       Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo  

 

LC =      Ativo Circulante  

                     Passivo Circulante  

 

a.2.1) A empresa que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices 

referidos no subitem acima, deverá comprovar capital social mínimo ou patrimônio 

líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta; 

 

a.2.2) Reserva-se ao pregoeiro o direito de efetuar os cálculos, caso o memorial dos 

cálculos dos índices não seja apresentado. 

 

b) Os Microempreendedores Individuais (MEI) estão dispensados da apresentação do Balanço 

Patrimonial, nos termos da LC 123/06 e alterações.   

 

c) Certidão Negativa de Falência/Concordata ou Recuperação Judicial ou extrajudicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa 

física, quando for o caso. 

 

c.1) Na hipótese em que a certidão for positiva para recuperação judicial ou extrajudicial, deve o 

licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano 

de recuperação em vigor. 

 

      8.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado 

comprovando que a licitante presta ou prestou serviços de natureza compatível com o objeto deste 

pregão.  

 

a.1 O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou da(s) 

Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) mesmo(s), com a 

devida identificação do responsável pela assinatura do atestado. 

a.2 O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da empresa, 

com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante; 

a.3 Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio licitante. 

 

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

9.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Licitante e/ou 

da Adjudicatária/Contratada, sujeitando-a às seguintes penalidades: 

          

9.1.1. advertência. 
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9.1.2. multas nos seguintes percentuais: 

 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 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. 

 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação em 

caso de recusa do infrator em assinar o contrato. 

 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a licitação, na hipótese de o infrator 

retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo ou as obrigações 

assumidas. 

 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da adjudicação da licitação, quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas. 

 

e) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for descumprida na 

hipótese de o infrator 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. 

 

f)  multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato quando o infrator der 

causa à rescisão do contrato.  

 

g)  multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar a rescisão do 

contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública superiores aos contratados. 

 

9.1.3. impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF – Sistema 

Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos termos do art. 7º da Lei nº 

10.520/02. 

 

9.1.4. declaração de inidoneidade para licitar e 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, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.2. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

 

9.2.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

9.3. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal Adjunto 

competente. 

 

9.4. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal competente. 

 

9.5. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar será 

facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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9.6. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa prévia no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

9.7. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para apresentação 

de recurso. 

 

9.8. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente, após a 

análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução do objeto contratado. 

 

9.8.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos para defesa 

e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

9.9. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução total do 

Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse público 

devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

9.10. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva, inclusive 

aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou inexequível. 

 

10. DA FISCALIZAÇÃO  

 

10.1. No curso da execução dos serviços, caberá ao Município, por meio da Gerência de Administração Predial 

da Secretaria Municipal de Governo, fiscalizar a fiel observância das disposições contratuais, promovendo a 

verificação da regularidade da prestação dos serviços prestados.  

 

10.2. A fiscalização exercida pelo Município não implica corresponsabilidade sua ou do servidor designado para 

o acompanhamento do Contrato, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da empresa a ser contratada 

por danos que, em decorrência de culpa ou dolo, sejam causados ao Município ou a terceiros.  

 

10.3. O Município comunicará, por escrito, as deficiências porventura verificadas na execução dos serviços, 

cabendo à empresa a ser contratada a imediata correção, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

 

11. DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO 

 

O valor de referência estimado é de R$ R$ 33.800,00 (trinta e três mil e oitocentos reais). 

 

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

Os recursos para a execução dos serviços correrão pela seguinte dotação orçamentária:  

 

• 2000.1100.04.122.007.2900.339039-28.0000 

 

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

13.1. O pagamento será efetuado pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de 

Governo, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data da apresentação da fatura respectiva.  

 

13.1.1.  O pagamento será realizado em 2 (duas) parcelas, conforme cronograma elaborado entre 

Contratada e Contratante. 
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13.1.2. A execução dos serviços será dividida em 2 (duas) etapas, conforme cronograma elaborado, as 

quais representarão iguais parcelas e serão pagas em conformidade com o subitem 13.1. 

 

13.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar a prestação dos serviços executados e o 

período da prestação do serviço. 

 

13.3. A CONTRATADA deverá emitir a nota Fiscal/fatura conforme legislação vigente.  

 

13.4. Na decorrência de necessidade de providências complementares e/ou irregularidades na emissão dos 

documentos fiscais por parte da CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando 

sua contagem a partir da data de sua reapresentação devidamente regularizada, caso em que não será devida 

atualização financeira. 

 

13.5. A CONTRATADA deverá observar a obrigatoriedade de destacar os impostos conforme determina a Lei 

12.741/2012. 

 

14. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

 

14.1. O contrato terá vigência de 03 (três) meses, contados a partir da data de sua assinatura. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1. Poderá a Administração revogar a presente licitação, no todo ou em parte, por conveniência administrativa 

ou interesse público devidamente justificado, sem que caiba ao licitante direito à indenização, salvo em caso de 

dano efetivo disso resultante e na forma da lei. 

 

15.2. A empresa a ser contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato de Prestação 

de Serviço, conforme previsto na Lei nº 8.666/1993. 

 

15.3. A tolerância do Município de Belo Horizonte com qualquer atraso ou inadimplência por parte da empresa 

a ser contratada não importará de forma alguma em alteração ou novação. 

 

15.4. A empresa a ser contratada não poderá caucionar ou utilizar o Contrato para qualquer operação financeira. 

 

15.5. Não será permitida, durante a execução do contrato, a subcontratação parcial do objeto contratado, 

associação da empresa a ser contratada com outrem, cessão ou transferência, parcial, bem como fusão, cisão ou 

incorporação, salvo no caso de autorização prévia do Município ou nos casos previstos neste Termo, mantida em 

qualquer caso a integral responsabilidade da empresa a ser contratada. 

 

15.6. A empresa a ser contratada deverá manter em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, em cumprimento ao disposto no Inciso XIII do artigo 

55 da Lei 8.666/93. 

 

 

 

 

Jorge Francisco dos Santos 

Gerência de Administração Predial – GERAP 
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DADOS DO EMPREENDIMENTO 

TIPO DE SERVIÇO 
 

LIXAMENTO, LIMPEZA, REJUNTAMENTO, ESTUCAGEM E POLIMENTO 

TÉCNICO 

 

WASHINGTON GOMES 

CONCESSIONÁRIA/CONTRATADA REGIONAL PERÍODO DE EXECUÇÃO 

TRECHO 

AV. AFONSO PENA, 1212 

BAIRRO 

CENTRO 

DATA DA COMUNICAÇÃO 

31/03/2022 

 

 
Belo Horizonte, 04 de abril de 2022. 

 

 
Em vistoria ao 5° andar do Edifício Sede da PBH no dia 01/04/2022 foi constatado a 

necessidade de revitalizar todo o piso de madeira dos ambientes quem compõem a 

Secretaria Municipal de Governo, pois o mesmo se encontra desgastado tanto por ações 

do tempo quanto antrópicas. 

 
A superfície de piso em tacão de madeira a partir do Hall da SMG é de cerca de 500,00m² 

e deverá ser tratada com sinteco à base de água catalisado sem cheiro, rejuntamento 

acrílico e acabamento semi-brilho. 

 
O serviço compõe as etapas de rapação, calafetação com massa acrílica, recolocação 

de tacos/parquet, aplicação do sinteko catalisado e limpeza de rodapé. O prazo para 

mobilização é de 10 dias e a partir do início da execução serão necessárias cerca de 3 

semanas para finalização do mesmo. 

 
Outro ponto no orçamento é que para executar o serviço supracitado será necessário 

desocupar toda a área de uma só vez, no entanto este serviço não está contemplado 

nos orçamentos que seguem anexo 
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Foto 1 – Planta do 5º Pavimento Sede PBH-SMG, em destaque os ambientes a serem 
revitalizados – Data 01/04/2022 

 

 

Foto 2 – Vista da Circulação – Data 01/04/2022. 
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Foto 3 – Vista da Circulação – Data 01/04/2022. 

 

 

Foto 4 – Vista de Sala – Data 01/04/2022. 
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Foto 5 – Vista de Sala – Data 01/04/2022. 

 

 

Foto 6 – Vista de Sala – Data 01/04/2022. 
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Foto 7 – Vista de Sala – Data 01/04/2022. 

 

   

 

 

 

 
Foto 8 – Vista de Sala – Data 01/04/2022. 
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Foto 9 – Vista de Sala – Data 01/04/2022. 

 

 

Foto 10 – Vista de Sala – Data 01/04/2022. 
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Foto 11 – Vista de Sala – Data 01/04/2022. 

 
 

Foto 12 – Vista de Sala – Data 01/04/2022. 
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