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Este Termo de Referencia, parte integrante do edital de licitação estabelece o conjunto de elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar a prestação de serviços, objeto 

da licitação. 

 

Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflito entre a planilha de orçamento e as especificações 

técnicas, prevalecerá o que estiver contemplado nos seguintes elementos, na seguinte ordem: 

• Termo de Referencia; 

• Planilha contratual. 

 

 

1. OBJETO 

 

Constitui escopo da presente licitação a prestação de serviços de promoção, organização, execução e 

assessoria a ações educativas e de mobilização social e capacitação para os voluntários dos Núcleos de 

Defesa Civil - NUDEC e Núcleos de Alerta de Chuvas - NAC e para as comunidades moradoras das áreas 

de risco, sob coordenação do Programa Estrutural de Áreas de Risco – PEAR e para os demais programas 

integrantes da Política Municipal de Habitação, divididos nos seguintes lotes: 

 

Tabela I 

Lote Descrição 

I Alimentação  

Lote exclusivo para Beneficiários da LCF 

123/2006 

II Transporte e aluguel de veículos 

III Serviços Especializados 

IV Locação e Mobiliário 

V Material Gráfico e de Escritório Cota Principal 

VI Material Gráfico e de Escritório Cota Reservada 

  

 



 
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

  Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura - SMOBI 
TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I Página N.º 2/10 

Assunto/Objeto:  

 

Prestação de serviços de promoção, organização, execução e assessoria a ações educativas e de 

mobilização social e capacitação para os voluntários NUDEC e NAC e para as comunidades 

moradoras das áreas de risco, sob coordenação do Programa Estrutural de Áreas de Risco – PEAR e 

para os demais programas integrantes da Política Municipal de Habitação.  

 

PLANO DE OBRAS: CUSTEIO FMHP Data: 31/07/2019 

PROCESSO: 01.114.975/18-13 LICITAÇÃO: PREGÃO URBEL/SMOBI 002/2019 

 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

A prestação de serviços de promoção, organização, execução e assessoria a ações de mobilização social e 

ações educativas e de capacitação se justifica como fomento aos voluntários dos NUDEC – Núcleos de 

Defesa Civil e NAC – Núcleos de Alerta de Chuva e para as comunidades das áreas de risco do município 

de Belo Horizonte, coordenação do Programa Estrutural de Áreas de Risco – PEAR.  

 

Os NUDEC e NAC caracterizam-se como grupos operativos em áreas de risco, compostos por moradores 

destas mesmas áreas, e têm como uma das principais funções viabilizarem a gestão compartilhada do risco 

e das soluções possíveis; disseminar nas suas comunidades a política pública para áreas de risco, e 

desenvolver a cultura do risco e da prevenção. 

 

As mesmas ações e serviços serão aplicados na mobilização social necessária para o desenvolvimento das 

atividades realizadas nos demais programas desenvolvidos dentro da Politica Municipal de Habitação. Serão 

produzidos materiais informativos e de divulgação para capacitação dos parceiros da política, como a 

mobilização dos coordenadores de núcleos por moradia que são um elo essencial para a renovação da 

Politica Municipal de Habitação.  

 

 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO 

 

Os serviços e materiais deverão ser de 1a qualidade, atendendo às especificações estabelecidas pela 

contratante conforme descritas no presente item;  

 
O não atendimento das exigências mencionadas acima implicará em rejeição dos serviços e materiais. 
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3.1 DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

3.1.1     Lote I - Alimentação 
 

3.1.1.1 Fornecimento de caixa com 48 copos de água mineral (200 ml); 

 
3.1.1.2 Fornecimento de kit Lanche I – Fornecimento de lanche constituído por pão de queijo ou 

similar e de suco embalado, sabor a definir e número de pessoas a definir conforme 

solicitado pela CONTRATANTE; o quantitativo deverá ser mensurado conforme o número 

de pessoas estabelecido; 

 

3.1.1.3 Fornecimento de kit Lanche II - Fornecimento de lanche embalado individualmente em 

embalagem plástica contendo um tipo de sanduiche com pão, presunto, queijo, alface e 

tomate, e uma bebida (suco de fruta embalado, água ou refrigerante) e uma fruta da estação 

a definir conforme solicitado pela CONTRATANTE. 

 

3.1.2     Lote II – Transporte e Aluguel de Veículos 
 

3.1.2.1 Veículo de transporte coletivo (micro-ônibus) com capacidade para 22 passageiros, com ar 

condicionado, incluindo: combustível e motorista habilitado. Diária de 10 horas e franquia de 

100 km/dia. Na diária deverá estar incluso o seguro de cobertura integral e danos a 

terceiros, limpeza e manutenção do veículo, além de taxas, impostos e encargos trabalhistas 

do funcionário;  

 
3.1.2.2 Veículo de transporte coletivo urbano (ônibus) com capacidade mínima para 45 passageiros, 

convencional, incluindo: combustível, motorista habilitado portando celular.  Diária de 10 

horas e franquia de 100 km/dia. Na diária deverá estar incluso o seguro de cobertura integral 

e danos a terceiros, limpeza e manutenção do veículo, além de taxas, impostos e encargos 

trabalhistas do funcionário; 

 

3.1.2.3 Locação de carro de som em condições de uso, com documentação em dia e com motorista 

habilitado e, bem como a veiculação de novelinha (spot) fornecida pela CONTRATANTE. O 

roteiro a cumprir será indicado pela CONTRATANTE e fiscalizado pela CONTRATADA. 

 
OBSERVAÇÃO:  
 
A responsabilidade pela emissão de contratos de locação se for o caso, bem como as 
responsabilidades dele advindas, ficará a cargo da CONTRATADA; 
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3.1.3     Lote III – Serviços Especializados  
 

3.1.3.1 Produção de peça teatral incluindo figurino, sonorização, transporte e alimentação; 

 
3.1.3.2 Apresentação de cortejo musical incluindo a produção da peça, figurino, sonorização, 

transporte e alimentação. 

 

3.1.4     Lote IV – Locação de Mobiliários e Complementos 

 
3.1.4.1.1 Fornecimento e montagem de tenda piramidal, com fechamento em lona acrílica, sistema de 

encaixe, unidas com parafuso e conexões em aço inoxidável com solda eletrônica, e fonte 

de luz metragem de 10,0 x 10,0 m; 

 
3.1.4.1.2 Fornecimento de cadeira de plástico PVC branca;  

 
3.1.4.1.3 Fornecimento de mesa em plástico PVC branca quadrada tamanho padrão para 4 lugares; 

 
3.1.4.1.4 Fornecimento de toalhas de mesa em pano quadrada de cor branca de 1,50x 1,50m. 

 
OBSERVAÇÃO:  
 
A responsabilidade pela emissão de contratos de locação se for o caso, bem como as 
responsabilidades dele advindas, ficará a cargo da CONTRATADA. 

 

 

3.1.5    Lotes V e VI – Materiais Gráficos e de Escritório 

 

3.1.5.1 Materiais de escritório e Itens de Apoio a Eventos 

3.1.5.1.1 Medalha de latão revestido com espaço para adesivagem incluindo gravações com 40 mm 

de diâmetro; 

3.1.5.1.2 Encadernação de apostilas, documentos e material didático em espiral até 200 páginas; 

 

3.1.5.1.3 Cartão em papel cartão supremo 240 g, formato 15,0 x 10,0 cm, 4 x 4 cores, acabamento 

em verniz total frente; 
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3.1.5.1.4 Revelação fotográfica - impressão de cópia fotográfica a cores, formato 15 x 18 em papel 

brilho e/ou opaco; 

 

3.1.5.1.5 Presilha de fixação de crachá (com alça plástica);  

 

3.1.5.1.6 Crachá horizontal em papel branco para identificação em eventos impressão de 4/0 cores 

com proteção plástica transparente 7,0 x 10,0 cm; 

 

3.1.5.1.7 Papel colorido - resma de papel A4 em cores variadas.  

3.1.5.2 Materiais Gráficos / Promocionais 

3.1.5.2.1 Cartazes em Papel couche fosco 150g, formato: 30 x 42 cm, 4x4 cores; 

3.1.5.2.2 Banner – confecção de banner com impressão digital em lona, com acabamento em PVC, 

ponteiras plásticas; com acabamento em bastão e corda; 

 

3.1.5.2.3 Faixas confeccionadas em lona Night and Day, em até 4 cores tamanhos 6,0 x 0,80 cm e 

instalação nos locais conforme indicado pela contratante; 

 

3.1.5.2.4 Faixas em tecido em duas cores, com suporte de ripas de madeira nas laterais para fixação 

no chão e fixação aérea formato usual: 4,0 x 0,80m, incluindo a instalação nos locais 

indicados pela CONTRATANTE; 

 

3.1.5.2.5 Faixas em tecido em duas cores, com suporte de ripas de madeira nas laterais s para 

fixação no chão e fixação aérea formato usual: 6,0 x 0,80m, incluindo a instalação nos locais 

indicados pela CONTRATANTE; 

 

3.1.5.2.6 Folder tamanho 21,0 x 29,7 cm, off set 90 g, 4/4 cores; 

 

3.1.5.2.7 Folder Institucional, duas folhas formato aberto 42,0 x 29,07 cm impressão frente e verso 4,0 

x 4,0 cores, papel couche 150g, duas dobras com grampo; 

 

3.1.5.2.8 Jornal em Papel AP 150 gramas, formato A3, formato aberto: 29,7 x 42,0 cm, cores 4 x 4, 

até 4 páginas; 

 

3.1.5.2.9 Cartilhas em papel couche fosco 115 gramas, formato aberto: 29,7 x 21,0 cm, duas folhas 

A4 cortadas ao meio, 8 páginas, cores: 4 x 4, acabamento em dobra; 
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3.1.5.2.10 Impressão colorida, tamanho A4, 4,0 x 4,0 cores. 

 

3.1.5.2.11 Panfletos em papel off set 120g, formato 15,0 x 21,0 cm, 4,0x 4,0 cores. 

 

 

3.2 CRITÉRIOS GERAIS DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

Para o recebimento dos serviços e materiais, a inspeção deve basear-se na descrição constante da nota 

fiscal ou guia de remessa, Ordem de Serviço/Fornecimento e respectiva descrição e especificação de 

materiais, conforme constante desse termo, a ser realizado na entrega.  Os produtos não devem apresentar 

defeitos, devem apresentar boa qualidade, estabilidade e nos casos de alimentos estarem dentro dos prazos 

de validade. 

 

 

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO 

 

O fornecimento dos materiais e serviços se dará mediante solicitação formal do Fiscal do Contrato, através 

de Ordem de Serviço/Fornecimento enviada por meio digital e confirmada por telefone, com antecedência 

mínima de 10 dias, onde estarão discriminados os materiais, as quantidades e o prazo de entrega dos 

mesmos, sendo as entregas de acordo com cronograma físico-financeiro. 

 

O fornecimento dos materiais e serviços será parcelado, em ordens de serviço/fornecimento parciais de 

acordo com as necessidades estabelecidas pelo Fiscal do Contrato. 

 

O recebimento do produto no local designado será feito pelo Fiscal do Contrato. 

 

A Contratada dirigir-se-á ao local da entrega munido da Nota Fiscal e da Ordem de Serviço/Fornecimento 

respectivas. 

 

O Fiscal do Contrato, de posse dos documentos apresentados pela Contratada, receberá o produto 

verificando, a quantidade, e a compatibilidade do produto com os critérios de aceitação e as especificações 

descritas nesse Termo de Referência e conforme Ordem de Serviço/Fornecimento.  
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Encontrando irregularidade, os produtos e serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte quando em 

desacordo com as especificações e critérios constantes nesse Termo e na proposta, devendo ser 

substituídos no prazo estabelecido pelos fiscais às suas custas, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

Aprovando, receberá mediante recibo aposto na Nota Fiscal respectiva. 

 

 

5. PRAZO E LOCAL DA ENTREGA 

 

Os serviços de planejamento, bem como a orientação e fiscalização dos trabalhos serão desenvolvidos nas 

instalações da Urbel, ou em local indicado por ela dentro do perímetro do município de Belo Horizonte.  

 

O prazo para entrega dos materiais e serviços será de até 10 (dez) dias úteis contatos após a data de 

emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento. 

 

Os materiais deverão ser entregues na sede da URBEL ou em locais definidos pela Fiscalização, dentro do 

perímetro do Município de Belo Horizonte, ficando por conta da contratada as despesas de carga, 

transporte e descarga dos mesmos. 

 

 

6. GARANTIA DOS SERVIÇOS E PRODUTOS 

 

A Contratada deverá prestar serviços conforme especificação neste TR e fornecer uma cópia da nota fiscal, 

sendo aplicadas todas as normas e exigências do Código de Defesa do Consumidor. Para os itens 

constantes da alimentação deverá ser considerado, também, o prazo de validade dos alimentos e bebidas. 

 

7. DOCUMENTOS EXIGÌVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

 

Após a adjudicação pela comissão de licitação e assinatura do contrato, a CONTRATADA receberá a 

Ordem de Serviço/Fornecimento. 
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No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento Inicial a 

CONTRATADA deverá apresentar à Fiscalização da Urbel a seguinte documentação: 

• Relação da Equipe Técnica; envolvida na realização dos serviços; 

 

• Declaração da CONTRATADA comprovando a existência de instalações e equipamentos adequados 

para a execução de serviços na região metropolitana de Belo Horizonte. 

 

Havendo erros, omissões ou não conformidade nesta documentação, serão informados à Contratada para 

correção.  

 

 

8. FISCALIZAÇÃO 

 

Todos os serviços/resultados apresentados pela CONTRATADA serão fiscalizados pela Urbel, por meio do 

Fiscal do Contrato, com poderes para realizar o acompanhamento, a fiscalização e o recebimento dos 

produtos e serviços, bem como verificar se os prazos estão sendo cumpridos. Cabe ao fiscal analisar e  

decidir sobre proposições da CONTRATADA que visem melhorar os trabalhos, bem como propor outras 

ações que se fizerem necessárias para o bom andamento dos serviços; recomendar aplicação de 

advertências quanto a qualquer falta ou falha da CONTRATADA, de multas ou outras penalidades no 

contrato. 

 

Na data da Emissão da Ordem de Serviço/Fornecimento do Contrato, a FISCALIZAÇÃO da Urbel 

promoverá uma reunião para acertar os procedimentos de acompanhamento das entregas, bem como a 

definição dos locais. 

 

A responsabilidade pela fiscalização do contrato ficará a cargo do geólogo Nathan Ribeiro Mac Laren, 

integrante do quadro permanente da Diretoria de Áreas de Risco e Assistência Técnica da Urbel, exercendo 

a função de Chefe de Divisão de Áreas de Risco, e-mail: nathanmac@pbh.gov.br, telefone: 32776414. 
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9. MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 

 

Os produtos e serviços serão medidos mensalmente, conforme executados e aprovação fiscal, e de acordo 

com os preços unitários da planilha contratual e com o cronograma físico financeiro. Serão medidos 

produtos e serviços entregues e aceitos. 

 

Produtos e serviços não aceitos pelo fiscal do contrato não serão objeto de medição. 

 

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de medição dos produtos ou medição sem a devida cobertura 

contratual, estes à exceção de quando efetivado aditivo contratual, o qual deverá ser solicitado pela 

contratada e aprovado pela SMOBI/URBEL. 

 

As medições serão elaboradas pelo Fiscal do Contrato, conforme unidades de medida estabelecidas na 

planilha, através de fornecimento parcial com a participação da CONTRATADA, de acordo com os 

serviços executados no período do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês em curso e será 

formalizada e datada no último dia de cada mês. A medição será feita pelo sistema SGEE Fluig. 

 

A liberação do processamento das medições estará condicionada à comprovação, por antecipação e 

mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente acompanhados da relação nominal de 

empregados alocados nos serviços (GFIP), bem como de todos os encargos trabalhistas. 

 

O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo 

das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo fiscal. 

 

Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura o prazo para pagamento, previsto acima, será 

contado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada. 

 

O pagamento será efetivado pela Divisão Financeira da Diretoria Administrativa e Financeira da Companhia 

Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte. 

 

 



 
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE – URBEL 

 

  Secretaria Municipal de Obras e 

Infraestrutura - SMOBI 
TERMO DE REFERENCIA – ANEXO I Página N.º 10/10 

Assunto/Objeto:  

 

Prestação de serviços de promoção, organização, execução e assessoria a ações educativas e de 

mobilização social e capacitação para os voluntários NUDEC e NAC e para as comunidades 

moradoras das áreas de risco, sob coordenação do Programa Estrutural de Áreas de Risco – PEAR e 

para os demais programas integrantes da Política Municipal de Habitação.  

 

PLANO DE OBRAS: CUSTEIO FMHP Data: 31/07/2019 

PROCESSO: 01.114.975/18-13 LICITAÇÃO: PREGÃO URBEL/SMOBI 002/2019 

 

10. RECEBIMENTO DEFINITIVO  

 

Após a formalização de conclusão dos serviços e dos fornecimentos solicitados, num prazo de até 15 dias, o 

Fiscal emitirá Termo de Recebimento Provisório - TRP. 

 

Decorridos até 90 (noventa) dias da data de emissão do TRP e desde que a CONTRATADA tenha corrigido 

à suas expensas, eventuais defeitos e vícios constatados neste período, a comissão de recebimento, tendo 

o fiscal como integrante, emitirá o Termo de Recebimento definitivo – TRD. 

 

 

 

Geólogo Nathan Ribeiro Mac Laren Nogueira 

Fiscal do Contrato 

Chefe da Divisão de Áreas de Risco e Assistência Técnica 

 

 

 

Isabel Eustáquia Queiróz Volponi 

Diretora de Áreas de Risco e Assistência Técnica 


