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1 – OBJETIVO

1.1. Este Termo de Referência constitui peça integrante e inseparável do respectivo procedimento licitatório e
tem como objetivo estabelecer o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão
adequado para caracterizar a contratação de serviços comuns de Engenharia com o fornecimento de materiais,
peças, insumos e mão de obra,objeto da licitação, para adequação, instalação e manutenção predial corretiva e
preventiva das ILPI’S (Instituições de longa permanências para idosos), localizadas em 07 (sete) regionais do
município de Belo Horizonte .

2 – MODALIDADE e TIPO DA LICITAÇÃO

2.1. A seleção da empresa far-se-á por licitação por modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, MENOR PREÇO,
AFERIDO POR LOTE, e o contrato será executado pelo regime de empreitada por preço unitário.

3 – OBJETO

3.1. Constitui escopo da presente licitação a execução dos serviços comuns, com o fornecimento de materiais,
peças, insumos e mão de obra de engenharia para para adequação, instalação e manutenção predial corretiva e
preventiva das ILPI’S, compreendendo a execução das atividades descritas no apêndice VI deste Termo de
Referência.

3.2. Os serviços, objeto desta licitação, deverão seguir o planejamento previsto no Cronograma Físico-
Financeiro Apêndice II. A execução dos serviços deverão ainda atender as especificações técnicas constantes
do Caderno de Encargos da SUDECAP, bem como também as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT e de todas aquelas mencionadas neste Termo de Referência.

3.3. O orçamento e respectivas ART encontram-se anexados ao presente Termo de Referência, Apêndice I.

3.4. A Licitante deverá analisar todo o material técnico disponibilizado neste Termo de Referência,
considerando os serviços a executar e o prazo previsto, listando erros, falhas e omissões que por ventura
encontrar. O Fiscal do contrato, durante a prestação dos serviços, não aceitará da Contratada reclamações
quanto ao projeto, documentos técnicos e planilha estarem inviabilizando o cumprimento do prazo, preço e
qualidade contratados.

3.5. Os serviços e atividades descritos no item 3.1 deverão ser executados nas ILPI”s situadas em 07 (sete)
regionais do Município, endereços constantes no Apêndice IV, e estão subdivididos nos lotes abaixo:

LOTE ILPI's REGIONAL

I

LAR DA VOVÓ, PROJETO OÁSIS, PADRE LEOPOLDO,
ABRIGO FREI OTTO, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA,
AS SEMPRE VIVAS, CAMINHOS PARA JESUS,
ASPAC.

Regional Municipal Pampulha
Regional Municipal Venda Nova
Regional Municipal Norte

II
AMOR FRATERNO, SENHOR BOM JESUS, SANTA
RITA DE CÁSSIA, FREI ZACARIAS, LAR SANTA
MARIA, GEMA GALGANI, LAR DONA PAULA.

Regional Municipal Noroeste

III
LAR SANTA TEREZA, BENEDITO VENÂNCIO, NOSSA
SENHORA DA SAÚDE, SANTA ZITA, IGAP, CASA DO
ANCIÃO OZANAN

Regional Municipal Leste
Regional Municipal Centro Sul
Regional Municipal Nordeste
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3.6. Os postos de trabalho serão nas seguintes áreas conforme administração local (apêndice III):

a) LOTE I – 01 Engenheiro intermediário, 01 técnico de segurança, 01 sub-encarregado, 01 servente.

b) LOTE II – 01 Engenheiro intermediário, 01 técnico de segurança, 01 sub-encarregado, 01 servente.

c) LOTE III – 01 Engenheiro intermediário, 01 técnico de segurança, 01 sub-encarregado, 01 servente.

4 – JUSTIFICATIVA

4.1. As ILPI’s ofertam proteção integral, por meio do serviço de acolhimento institucional, a idosos de 60 anos ou
mais, de ambos os sexos, com diferentes necessidades e graus de dependência, que não dispõem de condições
para permanecer na família, seja por negligência familiar e/ou outras formas de violência, seja pela perda de
capacidade de autocuidado.

4.2. A prestação de serviços nas ILPI’s, isto é, a adequação/melhoria de suas instalações, é necessária para
manter o conjunto de atividades que irão conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação de forma
a melhorar o bem estar e segurança dos moradores, bem como possibilitar a PBH atender as demandas do
Município, prestando serviço mais qualificado.

4.3. Os serviços referenciados neste Termo de Referência, dadas as suas características, pautadas em
especificações usuais de mercado e detentoras de padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos
neste Termo de Referência, enquadram-se no conceito de serviços comuns, conforme definido no parágrafo
único, do art. 1º, da Lei nº 10.520/2002.

4.4. Em alguns itens da planilha consta a expressão “obra”. Todavia, são itens padronizados pelas planilhas
oficiais (SUDECAP, SETOP, SINAPI), o que inviabiliza, operacionalmente, a mudança da expressão. Portanto,
mesmo constando tais expressões, não há descaracterização do objeto como serviço comum de engenharia.

5 – VALOR ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO E PRAZOS

5.1. O valor total (englobando os três lotes) estimado para realização dos Serviços é de R$ 2.788.598,62 (Dois
milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos). A
base de referência desse valor é o mês de fevereiro/2018.

5.2. O valor estimado, prazo de execução e vigência do contrato é distinto para cada lote conforme tabela:

LOTE REGIONAIS CUSTO POR
REGIONAL

CUSTO TOTAL
POR LOTE

PRAZO DE
EXECUÇÃO

VIGÊNCIA
CONTRATO

LOTE I

REGIONAL MUNICIPAL
PAMPULHA R$86.892,45

R$ 927.017,73 Máximo de
180 dias

270 dias
corridos,após

início da
vigência do

contrato

REGIONAL MUNICIPAL
VENDA NOVA

R$240.945,72

REGIONAL MUNICIPAL
NORTE

R$344.792,10

ADM LOCAL LOTE 1 R$254.387,46
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LOTE
II

REGIONAL MUNICIPAL
NOROESTE R$ 769.488,53 R$ 981.453,08 máximo de

150 dias

270 dias
corridos,após

início da
vigência do

contratoADM LOCAL LOTE 2 R$ 211.964,55

LOTE
III

REGIONAL MUNICIPAL
LESTE

R$135.508,77

R$ 880.127,81
Máximo de
150 dias

270 dias
corridos,após

início da
vigência do

contrato

REGIONAL MUNICIPAL
CENTRO SUL R$442.962,46

REGIONAL MUNICIPAL
NORDESTE R$89.717,03

ADM LOCAL LOTE 3 R$211.939,55

5.3. Este valor foi obtido por meio de orçamento e cotações.

5.4. Os preços unitários contratuais serão reajustados de acordo com a seguinte fórmula aplicável na
conformidade das condições aqui pré-estabelecidas:

� � ��

�� � ��

��

onde:

R é o valor do reajustamento;

Po é o preço inicial dos serviços a serem reajustados:

Ii é o índice publicado pela revista "Conjuntura Econômica" da Fundação Getúlio Vargas, referente
ao mês de execução dos serviços e obras;

Io é o índice publicado pela mesma revista, referente ao mês da data base do orçamento
(fevereiro/18) da contratante.

O reajustamento será calculado pelo índice da Coluna:

Coluna 35 – Edificações

6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. As despesas decorrentes do presente objeto serão acobertadas pelas seguintes dotações orçamentárias:

6.1.1. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LOTE I

2700.0600.08.244.019.1.220.0001.449051.18.04.00 – SICOM 100
2700.0800.08.244.019.1.220.0001.449051.18.04.00 – SICOM 100
2700.0900.08.244.019.1.220.0001.449051.18.04.00 – SICOM 100

6.1.2. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LOTE II

2700.0500.08.244.019.1.220.0001.449051.18.04.00 – SICOM 100
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6.1.3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA LOTE III

2700.0200.08.244.019.1.220.0001.449051.18.04.00 – SICOM 100
2700.0300.08.244.019.1.220.0001.449051.18.04.00 – SICOM 100
2700.0400.08.244.019.1.220.0001.449051.18.04.00– SICOM 100

7 – CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

7.1. Habilitação Jurídica conforme art. 28 da Lei nº 8.666/93

7.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista conforme art. 29 da Lei nº 8.666/93

7.3. Qualificação Técnica conforme art. 30 da Lei nº 8.666/93

7.3.1. Atestado de Capacidade Técnico-profissional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, de que o profissional,
comprovadamente integrante do quadro permanente da licitante, executou, na qualidade de responsável
técnico, serviços de adequação em edificação.

7.3.2. Atestado de capacidade técnico-operacional fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente registrado na entidade profissional competente, comprovando que o licitante executou,
diretamente, serviços de adequação em edificação e comprovar a execução dos seguintes serviços e
atividades relevantes: pintura, telhado e esquadrias.

7.4. Qualificação Econômico-Financeira conforme art. 31 da Lei nº 8.666/93.

7.4.1. Os índices contábeis solicitados e seus respectivos limites são os seguintes:

a) Índice de Liquidez Corrente (ILC) O Índice de Liquidez Corrente mede a solvência da empresa e
sua capacidade para saldar suas dívidas, refletindo a situação dos compromissos financeiros de curto
prazo em face ao ativo realizável de curto prazo. Portanto, quanto maior o ILC melhor a situação da
empresa e, para a presente licitação, definiu-se que deverá ser maior ou igual a 1,20 (um vírgula vinte),
porque as empresas que o comprovarem estarão demonstrando que possuem recursos suficientes para
saldar seus compromissos financeiros vincendos a curto prazo. Ele indica quantos reais estão disponíveis
para cada R$ 1,00 (um real) de dívida em curto prazo. O Índice de Liquidez Corrente deverá ser calculado
de acordo com a seguinte fórmula:

ILC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

b) Índice de Endividamento (IE) O Índice de Endividamento indica o nível de comprometimento que
a somatória do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante exerce sobre o Ativo Total da empresa,
representando a sua capacidade em liquidar todos os seus exigíveis de curto e longo prazo, sem
reembolsar os seus sócios das contas do Patrimônio Líquido. Portanto, quanto menor o IE melhor a
situação da empresa e, para a presente licitação, definiu-se que deverá ser menor ou igual a 0,75 (zero
vírgula setenta e cinco). O Índice de Endividamento (IE) deverá ser calculado de acordo com a seguinte
fórmula:
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8 - CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

8.1. Critério de julgamento: menor preço apurado pelo valor Global de cada lote, observadas as exigências deste
Termo de Referência, seus anexos e o valor teto estimado ( item 5.2 deste Termo de Referência).

8.2. Todas as despesas diretas e indiretas inerentes à prestação do serviço deverão obrigatoriamente estar
previstas na proposta ofertada. Em nenhuma hipótese será acrescido ao valor apresentado percentuais para
coberturas de despesas que deveriam estar inseridas nos valores inicialmente propostos.

8.3. O valor proposto deverá ser único para todo o lote.

9 - CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

9.1. A CONTRATADA deverá apresentar os preços unitário e total, orçados em moeda corrente nacional,
incluindo todas as despesas diretas e indiretas necessárias à implementação do objeto desta licitação, incluindo
também, a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais necessários, despesas tais como impostos, taxas,
seguros, garantias, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, mobilização e desmobilização, instalação e
manutenção, material, pessoal e de quaisquer outras despesas pertinentes e necessárias ao cumprimento deste
Termo de Referência.

9.2. A proposta de preços deverá conter:

9.2.1. Razão social, nº do CNPJ, endereço, telefone e endereço eletrônico do licitante;

9.2.2. Modalidade e número da licitação;

9.2.3. Especificação clara, detalhada e completa do objeto licitado, conforme informações contidas no
edital e seus anexos;

9.2.4. Valor total da proposta, numérico e por extenso, devendo constar o valor unitário, se for o caso,
conforme edital e anexos.

9.2.5. Validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias, contados da assinatura.

9.2.6. Local e data

9.2.7. Assinatura do representante legal da empresa fornecedora.

10 - CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO

10.1. É dever do administrador público proteger a Administração e o patrimônio público. Para tal, deve o
instrumento convocatório prever exigências que, efetivamente, tragam maior segurança ao erário, sem restringir,
desnecessariamente, o caráter competitivo do certame licitatório, conforme previsto no inc. 37, inc. XXI da
Constituição Federal de 1988.

10.2. Desta forma, ao definir as condições de participação, o administrador deve posicionar-se na linha divisória
entre a garantia de que os licitantes serão capazes de executar o objeto licitado e a restrição ao caráter
competitivo do certame licitatório.

10.3. De acordo com o art. 33 da Lei de Licitações a participação de empresas em consórcios está no campo da
discricionariedade da Administração Pública, portanto, diante da avaliação de conveniência e oportunidade no
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caso concreto. Neste sentido, considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico,
profissional e operacional suficiente para executar o objeto contratado, bem como atender satisfatoriamente às
exigências elencadas no Termo de Referência, entende-se que no presente processo é conveniente a
vedação de participação de empresas em “consórcio” no certame em tela.

10.4. Desse modo, não será admitida formação de consórcio por se tratar de aquisição cuja complexidade e
dimensão não justifica a atuação de mais de uma empresa, bem como pela presença no mercado de empresas
suficientes para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste Termo de Referência.

10.5.A subcontratação do objeto será admitida, no limite de 30%, quando houver razões de ordem técnica que a
justifique, mediante prévia aprovação da Fiscalização e autorização da SMOBI.

10.6. A subcontratação não será admitida para os itens para os quais, como requisito de habilitação técnico
operacional, foi exigida apresentação de atestados que comprovassem execução de serviços com
características semelhantes. O limite de 30% foi estipulado em respeito à natureza intuitu personae do contrato.

10.7. No caso de eventual subcontratação esta deverá se dar preferencialmente com microempresas ou
empresas de pequeno porte, salvo expressa justificativa da Fiscalização.

10.8. Por fim, cumpre ressaltar que tais exigências estão em consonância com o entendimento da Doutrina e
Jurisprudência dominantes, em especial do TCU que já se manifestou em vários acórdãos sobre o tema.

11 - NORMAS DE EXECUÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

11.1. Os serviços objeto desta licitação seguirão rigorosamente as determinações relativas a edificações e
infraestrutura, constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição, bem como também as normas da
ABNT pertinentes aos serviços a executar, objeto da presente licitação.

11.2. O Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição está disponível na versão digital de acordo no portal da
PBH na Internet, no endereço eletrônico: https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos.

11.2.1. O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de responsabilidade da Divisão de
Normas e Padrões – DINP, da SUDECAP – localizada na Avenida do Contorno, 5454, 8º andar, tel.: (31)
3277-8044.

11.2.2. A Contratada deverá manter uma cópia impressa ou digital do Caderno de Encargos da
SUDECAP 3ª/4ª edição na instalação de apoio dos serviços e outra, impressa, para uso no campo.

11.3. A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando sempre os requisitos
de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas Regulamentadoras da Portaria nº
3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT.

11.4. A Contratada e eventuais subcontratadas deverão executar os serviços considerando sempre os requisitos
ambientais adequados, seguindo a legislação ambiental vigente (Federal, Estadual e Municipal), as Resoluções
do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da ABNT.

11.5. A Contratada deverá fazer duas ART para a obra, uma em nome de quaisquer dos seus responsáveis
técnicos constantes da Certidão de Registro da Pessoa Jurídica junto à entidade profissional competente, e outra
em nome do engenheiro que efetivamente executará a obra. Caso o RT geral da empresa seja o engenheiro que
efetivamente comandará a obra, a segunda anotação fica naturalmente suprida, desde que seja garantida a sua
permanência na obra.
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11.6. A execução dos serviços será iniciada a partir da emissão da 1º Ordem de Serviços.

11.7. Quando do término dos trabalhos e disponíveis para entrega à Fiscalização, a Contratada deverá
formalizar a conclusão dos serviços para o Fiscal, que deverá agendar, em até 07 dias corridos contados da
formalização, vistoria técnica dos serviços em conjunto com os membros da Comissão designada para tal.

11.7.1. A vistoria deverá contar com a presença do responsável técnico da Contratada.

11.7.2. Deverão fazer parte da Comissão: o Fiscal do contrato e chefia imediata do mesmo, bem como
pessoa designada pela Unidade Administrativa pertinente.

11.8. A comissão de recebimento e a Contratada farão uma vistoria em todos os serviços executados e materiais
aplicados. Concluída a vistoria, a comissão de recebimento emitirá o relatório de vistoria informando quais os
serviços/materiais aceitos e quais serviços/materiais que deverão ser corrigidos, substituídos ou reparados.

11.9. A Contratada deverá tomar as providências necessárias, imediatamente, para reparar ou substituir,
conforme orientação da comissão. Concluídas as correções, a comissão verificará se os serviços/materiais serão
aceitos ou não. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comissão, esta concluirá o relatório
de vistoria, e tendo a Contratada cumprido todas as obrigações pertinentes ao contrato, a comissão emitirá o
"Termo de Recebimento Provisório – TRP.

11.10. Decorridos 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha corrigido, às suas
expensas, eventuais defeitos e vícios constatados nesse período, a comissão de recebimento emitirá o "Termo
de Recebimento Definitivo" - TRD.

11.11. Caso o empreendimento não possa ser recebido definitivamente, o Fiscal tomará as providências cabíveis,
inclusive de estorno das medições do que não foi aceito pela comissão.

12 - EQUIPE TÉCNICA

12.1. A Equipe Técnica Mínima exigida é a mesma constante na composição de custo da Administração Local –
Apêndice III.

12.2. A Contratada disponibilizará a equipe técnica que executará os serviços.

12.3. Como anexo à declaração de disponibilidade, a equipe deverá ser listada com nomes completos e deverá
se estender até o nível de encarregados, subencarregados e técnicos que ficarão à frente das atividades
discriminadas na administração local – Apêndice III.

12.3.1. À frente de cada nome de encarregado/subencarregado, portanto, obrigatoriamente deverá estar
escrito: Encarregado Geral, Subencarregado de Acabamento Subencarregado de Instalações Elétricas e
Subencarregado de Instalações Hidráulicas, devendo constar o tempo de experiência na função sujeito à
comprovação quando do início de execução dos serviços, através da Carteira de Trabalho.

12.3.2. O engenheiro responsável técnico pela execução dos serviços, desde o início até a sua conclusão,
será, obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da Contratada, cujos Atestados de
Capacidade Técnica – ACT, registrados na entidade profissional competente, foram apresentados na fase
de habilitação do processo licitatório. Caso seja necessário, a substituição poderá ser feita por outro
profissional desde que atenda às mesmas qualificações exigidas no Edital de licitação e que seja
aprovado pelo Fiscal do contrato.
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12.3.3. Os serviços deverão atender ao dimensionamento dos SESMT – Serviços Especializados em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - conforme a NR04 da Portaria 3214/78 do
Ministério do Trabalho.

12.3.4. O Fiscal do contrato poderá exigir da contratada a substituição de qualquer membro que
justificadamente não tenha desempenho profissional condizente com os serviços.

12.3.5. Todos os funcionários deverão trabalhar uniformizados conforme modelo fornecido pela
Fiscalização na data da emissão da Ordem de Serviço, e receber pelo menos 2 uniformes.

13 - LISTA DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS

13.1. Para que a execução do objeto atenda ao cronograma físico básico dos serviços, previsto no Apêndice II
deste Termo de Referência, é essencial a disponibilização dos equipamentos mínimos discriminados e
quantificados abaixo. O Fiscal poderá autorizar a dispensa do equipamento caso venha a ser confirmado a sua
não necessidade.

DESCRIÇÃO QUANTIDADE

Betoneira 320litros 21

Conjunto vibrador de concreto 21

Placa vibratória 21

Retroescavadeira 21

Serra circular de bancada 21

14 - PLANEJAMENTO GERENCIAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1. Na data de emissão da ordem de serviço, a SMOBI promoverá uma reunião para apresentação da
Fiscalização e orientações a respeito dos procedimentos de acompanhamento da execução dos serviços,
fornecimento do modelo do Diário do Contrato e instruções de seu preenchimento.

14.1.1. O Diário do Contrato será o documento adequado para comunicação de todos e quaisquer fatos,
solicitações, análise, avaliações, etc., referentes à prestação dos serviços e cumprimento do contrato e
deverá ser preenchido e assinado diariamente pelo engenheiro da Contratada responsável pelos serviços,
e no máximo 2 (dois) dias úteis após, vistado pelo Fiscal do contrato, com relatos e respostas se for o
caso.

14.1.2. A Contratada deverá apresentar o “Planejamento da Prestação dos Serviços”. Após aprovado, a
Fiscalização providenciará sua importação para o SGEE – “Sistema de Gerenciamento de
Empreendimentos de Engenharia”, existente na SMOBI.

14.1.1.1. O planejamento deverá ser atualizado quinzenalmente de acordo com os acertos feitos
entre a Fiscalização e a Contratada, repetindo-se o processo de importação para o SGEE.

14.1.1.2. Apesar das atualizações previstas quinzenalmente para o planejamento dos serviços, é
imprescindível o gerenciamento das atividades em tempo real pelo engenheiro da Contratada, já que
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o status dos serviços se modifica a cada dia de trabalho. Por isso, é importante pensar no
planejamento como um acompanhamento contínuo dos serviços em execução, que pode se modificar
de acordo com a disponibilidade da mão de obra e dos níveis de produtividade da mesma,
objetivando a conclusão dos trabalhos dentro do prazo previsto no contrato.

14.1.3. Mensalmente serão realizadas reuniões na instalação de apoio, em dia da semana e horários pré-
agendados. Nessas reuniões serão considerados os seguintes tópicos:

a. Análise das frentes de serviço liberadas e constatação das que estão sendo trabalhadas;

b. Análise das atividades que estão impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse
impedimento, com o relato das providências que estão sendo tomadas para a superação do problema;

c. Cronograma físico financeiro, comparando o previsto e o realizado.

c.1. A SMOBI, por meio da Fiscalização, em conjunto com o profissional designado, viabilizará as
alterações de acordo com o escopo e especificações que impliquem em maior impacto no
planejamento de execução dos serviços, para que não haja comprometimento do prazo estipulado
para a conclusão dos mesmos.

d. Gestão com concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos:

d.1. A Contratada será responsável por quaisquer danos causados às redes das concessionárias,
permissionárias e autorizatárias de serviços públicos.

d.2. Verificação quanto ao encaminhamento das solicitações às concessionárias: se foram
formalizadas e se os prazo acordados foram cumpridos.

e. Chuvas: analisar as interferências das chuvas no desenvolvimento das atividades, anotando no
Diário do Contrato os problemas por ela causados.

f. Segurança do Trabalho: verificar o cumprimento da Lei 6.514/77 e das Normas Regulamentadoras
da Portaria n.º 3.214/78 do Ministério do Trabalho, e tomar as devidas providências para a correção
das não conformidades e irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico de
Segurança do Trabalho.

14.1.4. As reuniões deverão ser registradas em atas, preferencialmente digitadas, contendo no mínimo os
seguintes elementos:

a.i.a. Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados e
assinatura da ata pelos presentes.

a.i.b. Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados.

a.i.c. Os problemas relatados deverão apresentar encaminhamentos de solução, com os
responsáveis pelos acompanhamentos, prazos estabelecidos, forma, custos e justificativas das
soluções propostas.

a.i.d. Relação das pessoas que receberão cópias da ata.

14.1.5. O cronograma deverá ser obrigatoriamente anexado ao Diário do Contrato toda segunda feira.
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Obs.: Essas atividades não serão objeto de medição por constituírem-se em elemento essencial ao
gerenciamento do contrato.

15 - INSPEÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

15.1. É obrigatório que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizada em um Sistema de Qualidade,
estruturalmente organizado, com definições claras das responsabilidades internas, competências e
procedimentos adotados na execução dos serviços, voltados para a garantia de gestão da qualidade.
Preferencialmente, o sistema de Qualidade a ser adotado deverá ser estruturado em conformidade com a série
de normas NBR ISO 9001/2015 - "Normas de Gestão e Garantia da Qualidade". Para a prestação dos serviços a
Contratada seguirá todas as determinações do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição.

15.2. O início de cada serviço estará condicionado à prévia aprovação pelas Gerências de Infraestrutura Urbana
-GERUB dos procedimentos e metodologia de execução e inspeção de serviços, bem como dos respectivos
procedimentos de especificação e inspeção de materiais, os quais deverão ser condizentes com o Caderno de
Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição.

15.3. Registros dos serviços executados:

15.3.1. Registro fotográfico: Deverá ser elaborado registro fotográfico periódico, a fim de capturar imagens
do desenvolvimento dos serviços que estejam em execução e apontados na medição. O ponto de captura
das imagens deve mostrar a visão mais abrangente do canteiro e frentes de serviço, visando esclarecer
questionamentos futuros sobre métodos executivos, sequência das atividades, equipamentos e mão de
obra envolvidos.

a. entrega do relatório fotográfico é condicionante para a medição dos serviços no período, sendo
obrigatória apresentação dos arquivos de imagem em formato JPG em mídia eletrônica e impressos.

b. O número de fotos assim como a periodicidade (diário, semanal, etc.) serão determinados pelo Fiscal e
deverão apresentar a data e horário em que foram capturadas.

16 - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

16.1. A Fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante da Contratante, devidamente
nomeado, através de publicação no Diário Oficial do Município (DOM), ao qual competirá dirimir as dúvidas que
surgirem no curso da prestação dos serviços, de tudo dando ciência à Contratada, como também auxiliar no
planejamento executivo, além de poder sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer quaisquer serviços, com ou
sem o fornecimento de materiais ou peças, que não estejam de acordo com as normas, especificações e
técnicas usuais. São responsabilidades da Fiscalização:

a. Verificar se estão sendo cumpridas as descrições/especificações dos serviços, se os materiais atendem
as exigências dos projetos, das especificações do Caderno de Encargos da SUDECAP 3ª/4ª edição e das
normas da ABNT, exigindo os testes e ensaios normatizados, caso necessários, para se garantir a
qualidade dos serviços contratados.

b. Analisar e decidir sobre proposições da Contratada que visem melhorar a execução dos serviços.

c. Notificar a Contratada quanto a qualquer falha na prestação dos serviços.

d. Recomendar aplicação de advertências, multas ou outras penalidades previstas no contrato.



SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura

TERMO DE REFERÊNCIA SMOBI

PE nº 252/2018

Folha N.º 11 /32

Assunto/Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA
PARA IDOSOS/ILPI’s.
Unidade Solicitante: DOPE Elaboração: DOPE/SMOBI Data: 26 / 09 / 2018
Número do Processo:01-135.200/18-90

16.2. A Fiscalização solicitará apoio externo na verificação/aprovação dos seguintes serviços:

16.2.1. A Segurança e Saúde Ocupacional será verificada por engenheiro/técnico de segurança da
SMOBI, em vistorias periódicas e sem aviso prévio, as quais deverão ser lançadas no Diário do Contrato.
Sendo observadas não conformidades ou irregularidades, as mesmas serão anotadas em relatório de
vistoria, que será entregue ao Fiscal para repassar à Contratada. Essas não conformidades e
irregularidades deverão ser prontamente solucionadas, sob pena de advertência e outras penalidades
previstas em contrato.

16.3. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, emprego de
material impróprio, ou de qualidade inadequada. A ocorrência de fatos dessa espécie não implicará em
corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

16.3.1. A Contratada poderá questionar detalhes dos serviços em execução ou executados, materiais em
utilização ou já utilizados, sujeitando-os à análise e aprovação.

16.3.2. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os
serviços, a Contratante reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os
serviços, diretamente por Fiscais e substitutos designados.

17 - MEDIÇÕES

17.1. Os serviços/materiais serão medidos mensalmente, conforme executados e de acordo com o Cronograma
Físico-Financeiro detalhado entregue pela Contratada. As medições serão elaboradas tendo em vista os serviços
executados no período do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês em curso, pelo Fiscal do Contrato, com a
participação da Contratada, sendo formalizadas e datadas no último dia de cada mês.

17.2. O item relativo à Administração Local (AL) será medido proporcionalmente ao valor de cada medição de
serviços efetivamente executados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o custo de cada
unidade conforme “Planilha de Orçamento” integrante da Proposta Comercial da Contratada.

17.2.1. O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será calculado da seguinte forma.

17.2.2. Em caso de aditamento que implique aumento do valor contratual ou prorrogação de prazo, não
haverá alteração no quantitativo correspondente às 100 unidades referente à Administração Local.

17.2.3.Quando ocorrer execução total do objeto contratual em prazo ou valor inferior aos definidos
inicialmente ou restar resíduos, será devido o pagamento do valor total da verba remanescente na
medição final.

17.3. Serviços não aceitos pela Fiscalização da Contratante não serão objeto de medição.

17.4. Em nenhuma hipótese poderá haver:

17.4.1. Antecipação de medição de serviços; ou

17.4.2. Medição de serviços sem a devida cobertura contratual.
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17.5. O prazo para pagamento da medição será de até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento definitivo
das Notas Fiscais/Faturas.

17.5.1. Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para pagamento previsto no
item 17.5 será contado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizada.

17.5.2. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do Município, incidirá
correção monetária até o pagamento efetivo, processando-se o cálculo “pro rata die” com base na
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, ou por outro índice oficial que vier a substituí-lo.

17.5.3. A liberação do processamento da medição inicial ficará vinculada à entrega:

17.5.3.1. das Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART, no CREA/MG e/ou Registro(s)
de Responsabilidade Técnica – RRT, no CAU/MG, dos serviços;

17.5.3.2 da apresentação da documentação de segurança, (Documentos Exigíveis após a
Contratação);

17.5.3.3.da apresentação do Certificado de Matrícula junto ao INSS, para os serviços em referência;

17.5.3.4. da entrega da Vistoria Técnica Cautelar (Caso necessário);

17.5.3.5. da apresentação do “Planejamento do Empreendimento” com o uso do software MS
PROJECT.

17.6. A liberação do pagamento das medições estará condicionada à:

17.6.1. Total conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde Ocupacional;

17.6.2. Comprovação, por antecipação e mensalmente, dos recolhimentos do FGTS, devidamente
acompanhados de relação nominal de empregados alocados no(s) serviço(s) (Guia do FGTS), bem
como de todos os encargos trabalhistas, se for o caso;

17.6.3. Demonstração de recolhimento do ISS; e

17.6.4. Registro do SUCAF ativo e atualizado.

17.6.5. Certificados de garantia de todos os equipamentos instalados, anexado à respectiva Nota Fiscal
de compra (ou cópia autenticada) do material.

18 - DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO

18.1. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de
serviço, o programa de acompanhamento do empreendimento, completo, que apresente etapas/atividades
detalhadas por semanas. O programa deverá contemplar também o cronograma de mão de obra e
equipamentos a serem utilizados no empreendimento. O cronograma físico financeiro deverá ter os seus
respectivos percentuais físicos em concordância com o cronograma da proposta. Deverão estar incluídos nesse
cronograma o prazo de elaboração e entrega dos itens a seguir relacionados:

18.1.1.Anotação de Responsabilidade Técnica da obra
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18.1.2. Abertura do certificado de matrícula no INSS

18.1.3.Vistoria Cautelar (caso necessário)

18.2. A Contratada deverá observar o prazo do parag. 1º do art. 28 da Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA
para o registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da obra e/ou serviço, e o prazo dos insc. I e II,
do art. 2º da Resolução nº 91/2014 do CAU/BR para Registro de Responsabilidade Técnica – RRT de obras e
serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo.

18.3. A Contratada deverá também apresentar à SMOBI no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da ordem
de serviço a seguinte documentação:

18.3.1. Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT) ou
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), quando for o caso, com os seguintes
documentos:

18.3.1.1. Certificado de Treinamento Introdutório de 6 (seis) horas de acordo com a NR-18,
destinado a todos os empregados na obra;

18.3.1.2. Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção Individual,
devidamente preenchida, de todos os empregados na obra;

18.3.1.3. Comunicação Prévia da obra no Ministério do Trabalho e Emprego;

18.3.1.4. Cópia de registro de todos os empregados nos serviços;

18.3.1.5. Registro do Técnico de Segurança, quando houver.

18.3.2. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) com os Atestados de Saúde
Ocupacional (ASO) dos empregados nos serviços.

18.6. Havendo erros, omissões ou não conformidades nesta documentação, serão informados à Contratada para
correção. Após verificados, os documentos serão devolvidos.

18.7. A Contratada ficará sujeita à multa, conforme disposto no contrato a partir do momento que não cumprir
prazo de qualquer atividade contratual.

19 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

19.1. São obrigações da Contratada, sem prejuízo de outras implícitas neste Termo de Referência:

I. Manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, nos termos do inciso
XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993;

II. Registrar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa à execução dos serviços contratados
no prazo estabelecido no art. 28, § 1º, da Resolução 1.025/2009 do CONFEA e/ou proceder ao Registro
de Responsabilidade Técnica – RRT nos prazos do art. 2º da Resolução 91/2014 do CAU/BR;

III. Cumprir, dentro do prazo contratual, as obrigações assumidas;

IV. Cumprir todas as obrigações estipuladas neste Termo de Referência;
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V. Obter, sem qualquer ônus para a Contratante, todas as licenças e/ou autorizações exigidas pela
legislação municipal;

VI. Manter a frente dos trabalhos a equipe técnica indicada em sua proposta, ou que venha a ser
aprovada pela SMOBI, na hipótese de não exigência de indicação, sempre liderada por Coordenador
qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a Fiscalização do
Contratante e resolver problemas referentes aos serviços em execução;

VII. Fornecer todos os materiais/ferramentas necessários à execução do escopo ora licitado;

VIII. Manter em bom estado, todo o equipamento necessário à perfeita execução dos serviços contratados,
objetivando atender ao cronograma físico, à qualidade e às especificações técnicas;

IX. Cumprir rigorosamente o planejamento gerencial para execução dos serviços, nos termos do item 11
deste Termo de Referência;

X. Responsabilizar-se pelo recolhimento, triagem e destinação adequada dos resíduos
independentemente da natureza destes, na forma do item 25.1 deste Termo de Referência;

XI. Manter limpo o local de execução dos serviços, sem lixos ou recipientes que possam acumular água,
evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti, conforme exigido no subitem 25.3. deste Termo de
Referência;

XII. Assegurar e responsabilizar-se, durante a execução dos serviços, pela proteção e conservação
desses, assim como dos materiais e equipamentos empregados, e/ou necessários à execução, até o
recebimento provisório pela Administração;

XIII. Corrigir, refazer, reparar, revisar, ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em
parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de
materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;

XIV. Permitir e facilitar, à Fiscalização da GERUB a inspeção dos serviços, em qualquer dia e horário,
devendo prestar as informações e esclarecimentos solicitados;

XV. Obedecer integralmente o Plano de Segurança dos serviços, conforme as Normas de Segurança do
Trabalho;

XVI. Participar, ao Fiscal do Contrato, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou
impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as
medidas para corrigir a situação;

XVII. Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, obedecendo rigorosamente às
normas da ABNT, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou editados pela
SUDECAP.

XVIII. Manter atualizado o "Diário do Contrato", nele registrando todas as ocorrências que afetem o prazo
de execução, ou o orçamento dos serviços, devendo todas as anotações serem vistadas pelo Fiscal do
Contrato;

XIX. Respeitar e fazer respeitar, sob as penas legais, a legislação e posturas municipais sobre execução
de serviços e/ou obras em locais públicos;
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XX. Juntar, em caso de pedido de aditivo de prazo, valor ou alteração de planilha, além da justificativa, do
Cronograma Físico-Financeiro e da Planilha Contratual, a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
ou de Registro de Responsabilidade Técnica – RRT do projeto, da Planilha Contratual, do Cronograma
Físico-Financeiro e de outras peças técnicas relativas às alterações solicitadas;

XXI. Assinar a qualquer tempo, sem qualquer ônus para a Contratante, os documentos necessários, ou
que vierem a ser necessários para a regularização dos serviços efetivamente executados perante os
órgãos competentes (INSS, cartórios de registro de imóveis, regulação urbana, meio ambiente, conselhos
profissionais, concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviços públicos, órgãos do patrimônio
histórico e artístico de qualquer esfera de governo etc.), mesmo após a resolução, ou rescisão do
Contrato.

20. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

20.1. São obrigações da Contratante:

I. acompanhar e fiscalizar, através da GERUB os serviços realizados pela Contratada e as condições de
habilitação e qualificação exigidas no Edital, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao
disposto no inciso XIII, do art. 55 da Lei 8.666/1993;

II. prestar todas as informações necessárias, com clareza à Contratada para execução dos serviços
contratados;

III. efetuar os pagamentos devidos de acordo com o estabelecido no contrato;

IV. notificar a Contratada, por escrito, fixando-lhe prazo para corrigir os defeitos ou irregularidades
encontrados na prestação dos serviços;

V. acompanhar, fiscalizar e vistar o “Diário do Contrato”, por meio do Fiscal do Contrato, nos termos do art.
67, da Lei 8.666/1993.

21 - DO ACOMPANHAMENTO / FISCALIZAÇÃO

Todos os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados por agente público designado pela SMOBI, denominado
FISCAL DE CONTRATO, que terá plenos poderes para verificar e fazer cumprir a perfeita elaboração do objeto
contratado, de acordo com as exigências contratuais, especificações, normas técnicas, instruções técnicas e
padrões de qualidade, desde o início dos serviços, até a sua aceitação definitiva.

22. GARANTIA CONTRATUAL

22.1. O valor da garantia à execução corresponderá a 5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato e
deverá ter vigência de 180 (cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no Termo Contratual, conforme art.
63, §2º, do Decreto Municipal 10.710 de 28/06/2001; e deverá ainda ser prorrogada sua vigência na hipótese de
ocorrer prorrogação do prazo contratual e/ou sua complementação em caso de acréscimo de valor.

22.1.1. A garantia à execução poderá ser prestada em espécie, Carta de Fiança Bancária ou
Seguro Garantia, em nome da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA -
SMOBI.
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23. GARANTIA

23.1. A Contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou
em parte, os serviços executados que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução,
com garantia mínima de 12 (doze) meses, além daquelas exigidas pela legislação que rege o assunto (Código
de Defesa do Consumidor), contados do recebimento dos serviços, conforme art. 69 da Lei nº 8.666/93.

23.2. Em se tratando do uso de equipamentos e/ou materiais adquiridos sob garantia, a Contratada deverá
fornecer uma cópia da nota fiscal e o certificado de garantia destes equipamentos e/ou materiais

24 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, caracterizará a inadimplência do licitante e/ou da
adjudicatária/contratada, sujeitando-a às seguintes sanções:

24.1.advertência;

24.2. multas nos seguintes percentuais:

24.2.1. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso na entrega
de material ou execução de serviços, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de
atraso, calculado sobre o valor total atualizado correspondente à parte inadimplente, excluída,
quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal;

24.2.2. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado da adjudicação da
licitação em caso de recusa do infrator em assinar Contrato, ou recusar-se a aceitar ou retirar o
instrumento equivalente;

24.2.3. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato em
caso de recusa da Contratada em acatar “Ordem de Serviço – O.S.” e/ou “Autorização de

Serviço – A.S.”, ou os ditames do Edital e seus anexos;

24.2.4. multa de 3% (três por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, quando houver o
descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, tais como:

24.2.4.1.deixar de manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
durante o prazo do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do Fornecimento, nos
termos do inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/1993;

24.2.4.2. permanecer inadimplente após a aplicação de Advertência;

24.2.4.3. deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os documentos
exigidos na legislação, para fins de liquidação e pagamento da despesa;

24.2.4.5. deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia recolhida, se
for o caso, após solicitação e no prazo assinalado pelo Contratante;

24.2.4.6. não devolver os valores pagos indevidamente pelo Contratante;

24.2.4.7. manter funcionário sem qualificação para a execução do objeto do Contrato ou
instrumento equivalente, ou do Fornecimento;
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24.2.4.8. utilizar as dependências do contratante para fins diversos do objeto do contrato;

24.2.4.9. tolerar, no cumprimento do Contrato, ou instrumento equivalente, ou do
Fornecimento, situação apta a gerar ou causar dano físico, lesão corporal ou
consequências letais a qualquer pessoa;

24.2.4.10. deixar de fornecer Equipamento de Proteção Individual – EPI, quando exigido,
aos seus empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilização, na hipótese de
contratação de serviços de mão de obra, inclusive no que tange à entrega ou
fornecimento de materiais;

24.2.4.11. deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível com o
interesse público, em especial quando solicitado pela Administração;

24.2.4.12. deixar de repor funcionários faltosos;

24.2.4.13. deixar de controlar a presença de empregados, na hipótese de contratação de
serviços de mão de obra;

24.2.4.14. deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de atividade;

24.2.4.15. deixar de efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales-refeições,
seguros, encargos fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras
despesas relacionadas à execução do Contrato, nas datas avençadas;

24.2.4.16.deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal, trabalhista e/ou
previdenciária regularizada.

24.2.5. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, na hipótese de o
Contratado 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;

24.2.6. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato,
quando o Contratado der causa à rescisão contratual, sem prejuízo da obrigação de ressarcir a
Administração das perdas e danos decorrentes, nos termos do art. 927, da Lei 10.406/2002;

24.2.7. multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso sobre o valor total atualizado do
serviço que der a causa, ocorrendo o não atendimento às determinações técnicas e diretrizes
formuladas pelo Fiscal do Contrato, sem justificativa, e que comprometam o andamento e a
qualidade dos serviços;

23.2.8. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do Contrato, se constatado o
não atendimento a qualquer um dos itens constantes no Relatório de Não Conformidade após
02 (duas) verificações da SMOBI, sem justificativa formal aceita pelo Fiscal do Contrato;

24.2.9. multa de 5% sobre o valor total atualizado previsto na Planilha Contratual para a
coordenação, ocorrendo erros ou omissões em suas atribuições descritas no Edital e no Contrato;

23.2.10. multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor total atualizado do Contrato por dia de
infração constatada, no caso de inobservância dos cuidados necessários ao combate à
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proliferação do mosquito Aedes aegypti, conforme dispõe o item 25.3 deste Termo de
Referência;

24.3. 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
10.520/2002.

24.4. O atraso, para efeito de cálculo da multa, será contado em dias corridos, a partir do primeiro dia útil
subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigação.

24.5. As multas por atraso no cumprimento do Cronograma Físico-Financeiro, após apuradas pelo
Fiscal do Contrato, terão sua execução condicionada ao comprometimento do prazo de conclusão dos
serviços contratados, de modo que o Contratado terá a oportunidade de sanear o atraso verificado sem
prejuízos ao correto andamento dos serviços, hipótese na qual deverá ser observado o procedimento
previsto a seguir:

24.5.1. o eventual descumprimento do cronograma será comunicado ao Contratado juntamente
com o respectivo valor da multa, para que se apresente um planejamento contendo a forma e o
prazo de solução do atraso;

24.5.2. a SMOBI analisará a solução e prazo apresentados pelo Contratado, emitindo parecer
favorável ou não. Se não concordar, deverá apresentar nova sugestão para aprovação da
Contratada;

24.5.3. após o prazo fixado pelo Contratado para a solução do atraso, a SMOBI irá apurar se o
atraso se mantém, quando, então, a multa apurada anteriormente será aplicada considerando todo
o atraso havido nos serviços;

24.5.4. na hipótese de o atraso ter sido compensado, retomado o cronograma, o Contratado não
será penalizado.

24.6. As sanções de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria Administrativa da SMOBI,
mediante proposta do responsável pelo acompanhamento da execução do contrato.

24.6.1. Na hipótese de deixar o infrator de pagar a multa aplicada, o valor correspondente será
executado observando-se os seguintes critérios:

24.6.1.1.se a multa aplicada for superior ao valor das faturas subsequentes ao mês do
inadimplemento, responderá o infrator pela sua diferença, devidamente atualizada
monetariamente e acrescida de juros, fixados segundo os índices e taxas utilizados na
cobrança dos créditos não tributários do Município ou cobrados judicialmente;

24.6.1.2. inexistindo faturas subsequentes ou sendo estas insuficientes, descontar-se-á
do valor da garantia;

24.6.1.3. impossibilitado o desconto a que se refere o item 24.6.1.2, será o crédito
correspondente inscrito em dívida ativa.

24.7. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções administrativas.

24.8. Na hipótese de cumulação a que se refere o item 24.7 serão concedidos os prazos para defesa e
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recurso aplicáveis à pena mais gravosa.

24.9. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura.

24.10. Na aplicação das sanções de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar será facultada a
defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

24.11. As sanções são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou separadamente,
após a análise do caso concreto e não exime o Contratado da plena execução do objeto contratado.

24.12. 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.

24.13. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva,
inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou inexequível.

24.14. O procedimento de aplicação das sanções administrativas obedecerá ao disposto nos arts. 25 a 34
e 36 do Decreto Municipal 15.113/2013.

24.15. Ocorrendo atos indisciplinares cometidos contra técnicos da SMOBI e / ou contra técnicos dos
demais órgãos envolvidos, a Contratante poderá determinar a substituição do profissional responsável
pela indisciplina.

25. OUTRAS INFORMAÇÕES

25.1. Destinação Final de Resíduos Sólidos: É de responsabilidade da Contratada o recolhimento, triagem,
transporte e destinação adequada dos resíduos, independente da natureza desses. No preço a ser ofertado para
o item “Disposição final de resíduos” deverão estar incluídos também os custos inerentes à disposição adequada
conforme exigências ambientais.

25.1.1. O local da disposição final dos materiais escavados deverá ser em um centro de tratamento de
resíduos devidamente licenciado pelos órgãos ambientais responsáveis legalmente e considerado no
orçamento dos serviços. Sempre que houver necessidade de mudança de local de disposição final,
obrigatoriamente será realizada a comparação dos preços do binário composto pelos itens de “Destinação
Final de Resíduos Sólidos da Construção Civil (FICHA) e transporte de materiais de qualquer natureza
(DMTXM³)”, adotando-se o binário que proporcionar o menor custo total para o Município de Belo
Horizonte.

25.1.2. A Fiscalização, ou a Contratada com anuência da Fiscalização, poderão propor a mudança de
local, sempre levando em conta os aspectos técnicos, legais, ambientais, e o menor custo para o
Município.

25.2. Atendimento à Legislação Ambiental: A Contratada e eventuais subcontratadas deverão apresentar
mensalmente à Fiscalização, nos casos necessários, os documentos que comprovem o atendimento à legislação
ambiental vigente e a todos os Planos e Programas de Controle Ambiental, em especial o Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). Também deverá ser apresentada a documentação
necessária para o atendimento de todas as exigências que forem feitas pelos órgãos ambientais competentes.
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25.3. Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores: A Contratada deverá manter a instalação de apoio
e o local de execução dos serviços sem lixos e acúmulo de água, evitando a proliferação do mosquito Aedes
aegypti e demais vetores.

25.4. A tolerância do Município com qualquer atraso ou inadimplemento por parte da Contratada, não importará
de forma alguma em alteração ou novação.

25.5. Fica vedada a cessão ou transferência total ou parcial do objeto contratado

25.6. Integram o presente Termo de Referência os seguintes anexos:

✓ Apêndice I – Planilha Orçamento, ART.
✓ Apêndice II – Cronograma Físico Financeiro.
✓ Apêndice III - Administração Local.
✓ Apêndice IV - Endereços ILPI’s.
✓ Apêndice V – BDI
✓ Apêndice VI – Escopo ILPI’s

Belo Horizonte, 21 de novembro de 2018.

Maria Consuelita Oliveira
Diretora de Operações - SMOBI

De acordo,

Josué Costa Valadão
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI
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APÊNDICE I
PLANILHA DE ORÇAMENTO
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APÊNDICE II
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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APÊNDICE III
ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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APÊNDICE IV
ENDEREÇOS ILPI’S
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LOTE ILPI's ENDEREÇO REGIONAL

I

LAR DA VOVÓ Rua Aziz Abid, 55 - Jardim Paquetá Pampulha

PROJETO OÁSIS Alameda do Ipê Branco, 144 - São Luiz Pampulha

PADRE LEOPOLDO R. Padre Leopoldo Mertens, 1231 - São Francisco Pampulha

ABRIGO FREI OTTO R. Rui Barbosa,299 - Santa Mônica Venda Nova

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA R. São Vicente, 55 - Venda Nova Venda Nova

AS SEMPRE VIVAS Rua Cel. Quintiliano Valadares, 140 - Planalto Norte

CAMINHOS PARA JESUS Rua José Ferreira Magalhães, 341 – Floramar Norte

ASPAC R. Fernando Ferrari, 173 - Planalto Norte

II

AMOR FRATERNO Rua Antônio Carlos Coutinho, 221 - Pindorama Noroeste

SENHOR BOM JESUS Rua Bernardo Cisneiros, 682 - Aparecida Noroeste

SANTA RITA DE CÁSSIA Rua Barão de Guaxupé, 362 - João Pinheiro Noroeste

FREI ZACARIAS Rua Sabinópolis, 138 - Carlos Prates Noroeste

LAR SANTA MARIA Rua Major Delfino de Paula, 3053 - São Francisco Noroeste

GEMA GALGANI, Rua Apolo, 507 - Monsenhor Messias Noroeste

LAR DONA PAULA Rua Henrique Gorceix, 315 - Padre Eustáquio Noroeste

III

LAR SANTA TEREZA Rua Divinópolis, 225 - Santa Tereza Leste

BENEDITO VENÂNCIO Rua Marcelino Ramos, 281 - Boa Vista Leste

NOSSA SENHORA DA SAÚDE, Rua Potomaio, 427 - São Geraldo Leste

SANTA ZITA Rua Alagoas, 315 - Bairro Funcionários Centro Sul

IGAP Rua Domingos Vieira, 586 - Bairro Santa Efigênia Centro Sul

CASA DO ANCIÃO OZANAN R. Ozanam, 730 - Ipiranga Nordeste
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APÊNDICE V
BDI
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APÊNDICE VI
ESCOPO ILPI’s
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LOTE ILPI's ESCOPO/ATIVIDADES

I

LAR DA VOVÓ

1. Calafetação em pias e bancadas da cozinha.

2. Reforma da calçada: Instalação do piso tátil.

3. Instalação de 14 portas: Já adquiridas.

4. Pintura geral: Tintas já adquiridas pela Unidade.

5. Reforma de 02 banheiros.

6. Tratamento de Infiltração em alguns espaços da unidade.

7. Substituição de vidros de janela quebrado.

8. Revitalização da pintura do muro.

9. Recomposição de revestimento na parede da lavanderia.

PROJETO OÁSIS

1. Manutenção no telhado - infiltração no teto de toda a casa.

2. Tratamento de infiltração na parede dos quartos e do corredor.

3. Fissuras no teto e na parede do corredor e da lavanderia.

4. Revisão elétrica - rede muito antiga.

5. Pintura interna.

6. Instalação de piso antiderrapante em rampa de acesso a área da horta.

7. Reforma da cobertura da área externa de lazer.

PADRE LEOPOLDO

1. Pintura área interna.

2. Troca de piso de um banheiro e lavanderia.

3. Troca de azulejos do box de dois banheiros.

4. Revitalização do piso dos quartos (principalmente dos quartos 21 e 22).

5. Infiltração no teto do banheiro do quarto 18.

6. Infiltração nas paredes dos quartos 17 e 18.

7. Revisão elétrica - rede muito antiga.

ABRIGO FREI OTTO 1. Demolições e Remoções;

2. Alvenarias e Divisões(Instalação de divisória naval);

3. Revisão de Telhado;

4. Recomposição de revestimento cerâmico nos pisos e paredes;

5. Manutenção elétrica;

6. Manutenção hidráulica;

7. Recomposição de rodapés;

8. Pintura interna e externa geral;

9. Manutenção em esquadrias de madeira;

10. Manutenção e pintura de portas.

SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA

1. Demolições e Remoções;

2. Alvenarias e divisões;

3. Recomposição de revestimento cerâmico nos pisos e paredes;

4. Manutenção elétrica;

5. Manutenção hidráulica;

6. Recomposição de rodapés;



SMOBI – Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura

TERMO DE REFERÊNCIA SMOBI

PE nº 252/2018

Folha N.º 29 /32

Assunto/Objeto: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA – INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA
PARA IDOSOS/ILPI’s.
Unidade Solicitante: DOPE Elaboração: DOPE/SMOBI Data: 26 / 09 / 2018
Número do Processo:01-135.200/18-90

7. Pintura interna e externa geral;

8. Manutenção em esquadrias de madeira;

9. Manutenção e pintura de portas.

AS SEMPRE VIVAS

1. Reforma do telhado para correção de infiltrações, troca de telhas.

2. Instalação de forro em PVC.

3. Instalação de toldos.

4. Melhoria da iluminação externa.

5. Manutenção nas portas, remoção das portas danificas e instalação de novas.

6. Recomposição dos rodapés de alguns quartos.

7. Instalação de guarda corpo e corrimão em alguns pontos vulneráveis.

8. Recomposição de revestimento com azulejos.

9. Instalação de Piso Paviflex em diversos espaços.

10. Recomposição de vidros em algumas janelas.

11. Pintura Geral externa e interna.

CAMINHOS PARA JESUS

1. Pintura externa de todo o prédio

2. Instalação de guarda corpo e corrimão nas rampas e escadas

3. Instalação de corrimão nas áreas internas (o existente é inadequado).

4. Instalação do piso tátil em torno da ILPI.

5. Instalação de grelha no piso dos banheiros masculinos.

6. Pintura no teto do banheiro masculino mofada.

7. Manutenção nos toldos da área de convivência.

8. Revitalização da pintura dos muros.

ASPAC

1. Demolição e Remoção, (calhas, rufos, esquadrias, rebocos, alvenarias e outros);

2. Execução de alvenarias e divisórias;

3. Instalação de calhas galvanizadas;

4. Instalação de tubulação para drenagem pluvial;

5. Instalação de peças e conexões Hidrosanitária, (pias, vasos, tanques,
bebedouros e outras);

6. Construção de banheiro para portadores de necessidades especiais;

7. Execução de revestimentos com argamassa;

8. Recomposição de revestimento com azulejos;

9. Execução e regularização de contrapiso;

10. Execução de piso em marmorite;

11. Recomposição de vidros de algumas janelas;

12. Instalação de rampa de acesso.
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LOTE ILPI's ESCOPO/ATIVIDADES

II

AMOR FRATERNO

1. Substituição de piso do refeitório;

2. Instalação de forro PVC;

3. Substituição de 2 pias para ampliação dos bojos

4. Reforma de janelas e portas;

5. Adequação de passeio;

6. Recuperação de muro com trinca.

SENHOR BOM JESUS

1. Reforma geral da cozinha;

2. Adaptação de dispensa, anexa à cozinha;

3. Manutenção do telhado, com troca de telhas

4. Revisão e consertos nas instalações elétricas e hidráulicas;

5. Substituição do piso do refeitório;

6. Pintura e emassamento em geral.

SANTA RITA DE CÁSSIA

1. Troca de fechaduras;

2. Instalação de dispositivo antiderrapante nas escadas;

3. Instalação de divisória no espaço de fisioterapia;

4. Troca de vasos sanitários;

5. Recuperação de portas metálicas;

6. Reparos diversos em trincas nas paredes;

7. Reparo em infiltrações no banheiro e depósito do 1º piso.

FREI ZACARIAS

1. Reforma da cozinha, substituição de pias e revestimentos;

2. Remoção e recomposição de reboco em

3. Manutenção em portas e rodapés danificados.

4. Pintura e emassamento em geral.

LAR SANTA MARIA

1. Substituição do piso cerâmico interno;

2. Recomposição do reboco;

3. Reforma dos banheiros com troca dos revestimentos, vasos sanitários e
lavatórios;

4. Reforma do telhado, envolvendo a substituição de telhas de fibrocimento e
instalação de rufos;

5. Reparos em guarda-corpo;

6. Pintura geral.

GEMA GALGANI,

1. Manutenção em infiltrações generalizadas;

2. Reforma dos revestimentos e equipamentos da área de convivência e
lavanderia;

3. Recuperação de tubulação de fiações expostas;

4. Reforma da rede de drenagem pluvial;

5. Instalações de tela soldada na cozinha;

6. Substituições de portas e janelas danificadas;

7. Pintura e emassamento em geral.
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LAR DONA PAULA

1. Reforma e impermeabilização de todos os banheiros;

2. Manutenção em infiltrações em diversos pontos;

3. Manutenção em toda a rede hidráulica;

4. Substituição e recomposição de revestimentos danificados;

5. Troca de portas e janelas estragadas.

6. Pintura e emassamento em geral.

LOTE ILPI's ESCOPO/ATIVIDADES

III

LAR SANTA TEREZA

1. Revisão geral do telhado (remoção e substituição de telhas, calhas e rufos;

2 Remoção e recomposição de reboco em vários locais que se encontra desgastado
e/ou com marcas de infiltração;

3. Substituição de vidros quebrados nos quartos;

4. Revisão geral elétrica (dar acabamento em fiação exposta, substituir reatores e
lâmpadas queimadas);

5. Pintura geral.

BENEDITO
VENÂNCIO

1. Revisão geral do telhado (remoção e substituição de telhas metálicas e de
fibrocimento, calhas e rufos);

2. Remoção e recomposição de reboco em vários locais que se encontra desgastado
e/ou com marcas de infiltração;

3. Demolição e recomposição do piso cimentado da entrada que se encontra
desgastado;

4. Reforma da antiga Lavanderia para transformar em Salão de Jogos: demolição e
remoção do piso e assentamento de novo piso cerâmico; instalação de janelas de
serralheria e vidro (de correr) para fechamento do espaço;

5. Remoção e assentamento de novo piso vinílico (tipo "paviflex") em 4 quartos;

6. Substituir vidros quebrados;

7. Substituir o peitoril de mármore branco sobre o guarda-corpo de acesso ao
segundo pavimento;

8. Pintura geral.

NOSSA SENHORA
DA SAÚDE,

1. Revisão geral do telhado (remoção e substituição de telhas de fibrocimento, calhas,
rufos e condutores);
2. Remoção e recomposição de reboco em vários locais que se encontra desgastado
e/ou com marcas de infiltração;
3. Demolição e recomposição do piso cimentado da rampa de entrada que se
encontra desgastado;
4. Remoção e substituição do forro PVC dos quartos onde estiver danificado;
5. Remoção e assentamento de novo piso vinílico (tipo "paviflex") em 5 quartos da ala
masculina;

6. Revisão do guarda-corpo da rampa dos fundos;

7. Revisão geral hidráulica e elétrica;

8. Pintura geral.

SANTA ZITA
1. Reforma dos banheiros, exceto rede de esgoto;

2. Reforma do telhado;
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3. Reparos diversos em pisos e revestimentos de parede;

4. Fornecimento e instalação de armários;

5. Reforma da área de serviço;

6. Substituição de marcos e portas danificados;

7. Projeto e execução de sistema de prevenção e combate a incêndio e pânico;

8. Reforma do passeio;

9. Pintura geral

IGAP 1. Pintura da fachada.

CASA DO ANCIÃO
OZANAN

1. Demolição e remoção de piso externo junto a lavanderia;

2. Execução de passeio no entorno da lavanderia;

3. Execução de cômodo de lixo;

4. Reparo piso taco da capela;

5. Tratamento de fissuras e trincas e recomposição de revestimento;

6. Pintura da capela;

7 . Tratamento e cobertura de talude com grama.


