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Obras e Infraestrutura

PROJETO BÁSICO

OBJETO: SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA METMAN, SUAS

APLICAÇÕES E SOFTWARES; MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS

DA REDE DE ESTAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS E ESTAÇÃO CENTRAL

QUE COMPÕEM O SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E

ALERTA CONTRA INUNDAÇÕES DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE

1. OBJETIVO

Este Projeto Básico visa orientar, por inexigibilidade de licitação, a contratação de empresa
para prestar serviços especializados, haja vista a exclusividade.

Este Projeto Básico, parte integrante do Contrato, tem por objetivos:

a) Caracterizar o objeto a ser contratado;

b) Estabelecer que todos os serviços deverão obedecer às normas, especificações e
aos procedimentos que orientem os processos de desenvolvimento, bem como
estabelecer a aprovação e a avaliação de produtos, mediante os seguintes
instrumentos:

b.1) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas — “ABNT":

b.2) As Leis Ambientais do Município;

b.3) As Deliberações Normativas do COMAM;

c) Compor o Contrato, a fim de estabelecer:

c.1) A metodologia de planejamento gerencial das atividades de Manutenção do
Sistema de Monitoramento Hidrológico e Alerta contra Inundações do Município
em todas as fases de elaboração dos serviços

c.2) O nível de qualidade desejado para os serviços, com base nos elementos que
constituem o contrato;

c.3) Os critérios de medição para os serviços a serem desenvolvidos durante o
cumprimento do contrato.

2. OBJETO

Constitui objeto deste Projeto Básico a contratação, sob regime de empreitada, a preços
unitários, por medição, dos serviços de suporte técnico ao sistema Metman, suas aplicações e
softwares; manutenções preventivas e corretivas da rede de estações Hidrometeorológicas e
da estação central que compõem o Sistema de Monitoramento Hidrológico e Alerta Contra
Inundações do Município de Belo Horizonte. O detalhamento do objeto e a especificação
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técnica estão descritos nos item 5 deste Projeto Básico.

3. REDE DE ESTAÇÕES

Estão instaladas e em operação 42 (quarenta e duas) estações integradas, sendo 3 (três) delas
no Município de Contagem, cabeceira das bacias dos Ribeirões da Onça e Arrudas, 01 (uma)
na divisa de Belo Horizonte Ibirité, e as demais no Município de Belo Horizonte. Destaca-se
que algumas estações da rede podem sofrer relocações a critério da Prefeitura ou por outros
motivos de segurança.

A CONTRATADA receberá a listagem atualizada de equipamentos instalados e reservas na
data da assinatura da Ordem de serviço.

Na figura abaixo está identificada no mapa a localização as estações operadas pelo Município
de Belo Horizonte, que compõem o objeto dessa contratação.
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Na

tabela a seguir consta a lista de estações fluviométricas com respectivos endereços e
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informações complementares.

Na tabela a seguir consta a lista de estações pluviométricas e climatológicas com respectivos
endereços e informações complementares.
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4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em julho de 2009, o Município de Belo horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, adquiriu, por meio do processo licitatório n° 04.000.407/09-08, o
Sistema de Monitoramento Hidrológico e Alerta contra inundações do Município de Belo
Horizonte, integrante do Programa Recuperação Ambiental de Belo Horizonte –
DRENURBS.

Como parte da segunda etapa do Plano Diretor de Drenagem, o Município de Belo Horizonte,
através da SUDECAP, com recursos do BID e sob a coordenação da UEP- DRENURBS
implantou em 2011 o programa de Monitoramento hidrológico e alerta contra inundações,
com os seguintes objetivos:

a) Acompanhar os eventos de chuva e os níveis d’água dos córregos em tempo real;

b) Permitir o diagnóstico permanente do sistema de drenagem;

c) Subsidiar a elaboração de projetos de macrodrenagem;

d) Disponibilizar dados para a Diretoria de Meteorologia e Alerta de Riscos
(DMAR), sob a responsabilidade da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil
(SUPDEC).

Destaca-se que a Rede de Estações implantada, além dos objetivos citados, tem como
importância, nortear toda a infraestrutura no que diz respeito a Gestão de Riscos e Desastres,
seja no planejamento das intervenções nas Regionais, seja nas ações de pronta resposta, após
eventos meteorológicos significativos em Belo Horizonte. Para tanto, do sistema deve estar
em pleno funcionamento, o que demanda visitas periódicas para manutenção preventiva e
corretiva, entre outros, de forma que ele esteja 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias
por semana em execução ótima.
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A não contratação, ampliaria as chances de falha do sistema e, a longo prazo de sua
inoperância, o que reduziria o tempo de resposta do poder público e o alerta à população em
tempo hábil sobre eventos meteorológicos significativos e adversos, aumentando o risco de
acidentes e mortes.

Desse modo, a presente contratação visa garantir que, com o monitoramento hidrológico
contínuo, haja uma atuação efetiva e resposta rápida do poder público na segurança
preventiva à população em situações de risco de inundações e desastres, ocorridos em razão
de eventos meteorológicos, salvando vidas.

5. ORIENTAÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS PARA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS

Os serviços de suporte técnico, de manutenção preventiva e de manutenção corretiva deverão
considerar todos o sistema, software, aplicações, instalações e equipamentos componentes do
Sistema de Monitoramento Hidrológico, conforme itens abaixo relacionados:

a) Sistema Metman fornecido pela Vaisala, gerenciador de dados;

b) Softwares instalados nos servidores virtuais VWCP-DRENURBS2 e
VWCP-DRENURBS3, sob orientação técnica da Prodabeł;

c) Estações em Operação e Componentes das Estações Instaladas, conforme item 3;

d) Servidores componentes da Estação Central, os IPs dos equipamentos serão
informados quando da emissão da Ordem de Serviço (OS)

A execução dos serviços se dará em etapas, considerando seus entregáveis, conforme descrito
a seguir.

5.1 Etapa de Planejamento

A SUPDEC garante livre acesso às estações de coleta e à Estação Central e deverá ser formal
e imediatamente comunicada pela CONTRATADA sempre que houver dificuldade de acesso
aos sítios, para que a CONTRATANTE tomem as devidas providências. Caso o acesso não
seja liberado a CONTRATADA será isenta de responsabilidade.

Os produtos e serviços relacionados nesta etapa deverão ser entregues concomitantemente e
devidamente compatibilizados entre si e não serão objeto de medição.

5.1.1 Levantamentos de Dados

Etapa destinada ao levantamento e coleta do conjunto de informações contidas nos estudos
existentes de interesse para instruir planejamento dos serviços de manutenção.

5.1.2 Relatórios de Conhecimento do Sistema Instalado

a) A CONTRATADA deverá, após visita às estações de coleta e à Estação Central,
acompanhada pela Fiscalização e representante da Prodabel, emitir o Relatório
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Preliminar de Conhecimento do Sistema Instalado visando subsidiar a elaboração
do planejamento dos serviços de manutenção. Este relatório deverá apresentar
por tipos de estação (pluviométricas, fluviométricas e climatológicas) e por
semelhança dos sítios, as particularidades identificadas, as dificuldades sociais e
as rotinas de manutenção necessárias, bem como avaliação das condições dos
servidores e softwares. Esse relatório deverá ser apresentado no prazo máximo
de 20 (vinte) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço.

b) A CONTRATADA deverá, quando da instalação de novas estações de coleta,
realizar visita aos novos locais, acompanhada pela Fiscalização, emitir o relatório
Preliminar de Inspeção e Reconhecimento de Novos Sítios, ilustrando com
fotografias, apontando as dificuldades ou problemas. Esse relatório deverá ser
apresentado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a determinação do
FISCAL.

c) A CONTRATADA deverá, após as visitas, elaborar relatório técnico específico
indicando relação de peças e componentes considerando, no mínimo, MTBF
(tempo médio entre falhas) e o MTTR (tempo médio entre reparos) dos
equipamentos, com a indicação de peças e estoque mínimo para que a
CONTRATANTE possa planejar a aquisição para execuções, quando necessária,
das manutenções corretivas.

Os Relatórios deverão ser apresentados pelo Coordenador, em reunião de conhecimento e
avaliação preliminar da proposta de trabalho, com a participação dos técnicos envolvidos pela
CONTRATANTE e com a aprovação deverá ser assinado pelos técnicos da CONTRATANTE
e Coordenador indicado pela CONTRATADA.

5.2 Etapa de Execução das Manutenções

A execução dos serviços de suporte técnico ao sistema Metman,suas aplicações e softwares;
manutenção preventivas e corretivas da rede de estações Hidrometeorológicas e Estação
Central que compõem o Sistema de Monitoramento Hidrológico e Alerta Contra Inundações
do Município de Belo Horizonte, considera os seguintes serviços e quantidades:

Item Descrição Quantidade (Anual)

01
Prestação de suporte técnico ao sistema Metman suas
aplicações e softwares

12

02
Manutenção preventiva da Rede de Estações
Hidrometeorológicas

12

03
Manutenção corretiva, sob demanda, da Rede de
Estações Hidrometeorológicas

05

04 Manutenção Preventiva da Estação Central 04
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05
Manutenção corretiva, sob demanda, da Estação
Central

04

Todas as visitas realizadas pela CONTRATADA para execução das manutenções preventivas
ou corretivas deverão ter a presença de um funcionário da CONTRATANTE, que fará a
interface com a PRODABEL.

A CONTRATADA deverá emitir, para cada item de execução, o respectivo Relatório dos
procedimentos realizados, conforme modelo de relatório definido pela Fiscalização, e deverão
ser entregues junto à medição mensal.

5.2.1 Prestação de Suporte Técnico

Visando à identificação de eventuais falhas no Sistema de Monitoramento em seus diversos
componentes, a CONTRATADA deverá diariamente acessar remotamente e verificar o
sistema Metman, bem como o adequado funcionamento de todas as suas aplicações, tais
como:

a) Atualização do Banco de Dados Hidrológicos de Belo Horizonte;

b) Funcionamento dos Sofwares de visualização Gráfica dos registros do nível dos
córregos e de precipitação da Rede de Estações;

c) Exibição dos dados na Web View Vaisala;

d) Verificação do nível de carga das baterias, de forma a programar na troca das
mesmas;

e) Verificação das falhas na transmissão dos registros das estações;

f) Realizar o preenchimento das falhas existentes, a partir das coletas das
informações durante a realização das manutenções preventivas.

Deverá fazer parte do Relatório Mensal de Suporte Técnico com as informações relativas a
esse procedimento, listando eventuais problemas identificados com ações corretivas
providenciadas. Caso nenhuma ocorrência seja verificada no período deverá constar essa
informação no referido relatório.

5.2.2 Manutenção Preventiva a Rede de Estações Hidrometeorológicas

A visita em toda a Rede de Estações Hidrometeorológicas da Prefeitura, compostas por 42
estações conforme relação apresentado no item 3 deste documento, será mensal e deverá ser
realizada em todas as estações, quando deverão ser executados os serviços preventivos e de
reparo, sempre que necessário, contemplando:

a) Substituição de componentes e equipamentos defeituosos ou em mal
funcionamento. A substituição deverá considerar todo o sistema que inclui
instalações elétricas, sensores de medição, equipamentos de armazenamento de
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dados, teletransmissão, alimentação e armazenamento de energia;

b) Correção do posicionamento das antenas das estações sempre que identificado a
sua necessidade;

c) Reconfiguração de componentes/equipamentos das estações telemétricas;

d) Arquivamento de dados não transmitidos no Sistema Metman;

e) Descarregamento dos dados armazenados nos dataloggers das estações;

f) Verificação geral do funcionamento da estação automática (intervalo de coleta,
dados armazenados, hora da estação, situação da transmissão dos dados, etc.);

g) Verificação das conexões, dos componentes das estações como: conectores dos
sensores de medição, antena, bateria, painel solar, e, se necessário, substituí-los;

h) Substituição das baterias quando apresentarem cargas insuficientes para o
funcionamento correto da estação;

i) Manutenção dos sensores de nível da água e dos suportes de fixação (instalados
em estruturas – pontes, pilares, etc, e nas margens dos rios – tubulação, caixas de
passagem etc);

j) Limpeza, nivelamento e verificação da exposição do pluviômetro, realocando-o
se necessário;

k) Limpeza interna e externa da caixa de proteção da estação automática (PCD),
painéis solares e armários elétricos;

l) Limpeza do suporte da PCD, que deve ser pintado quando apresentar sinais de
ferrugem;

m) Limpeza/capina interna do cercado com pintura de proteção das telas e portões,
com reparo do cercado de proteção da estação. O Cercado deve ser reparado
sempre que não apresentar condições adequadas de segurança aos equipamentos;

n) Recuperação dos dados não transmitidos para o Sistema Metman através do
datalogger de cada estação, e entrega do arquivo em meio digital ao FISCAL.
Essa ação deverá ser realizada mensalmente, sendo registrada no Relatório de
Manutenção Preventiva;

o) Verificação da transmissão dos dados e, caso seja necessário, providenciar a
substituição dos chips de celular ou a manutenção do transmissor;

p) Alteração das configurações iniciais, quando identificada a necessidade através
de acompanhamento remoto ou por solicitação da CONTRATANTE;

q) Buscar garantir a segurança dos equipamentos a partir do fechamento adequado
do cadeado do cercado de proteção e da estação automática.
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A CONTRATADA deverá emitir o Relatório Mensal de Manutenção Preventiva da Rede de
Estações, com as fichas de inspeção por estação completamente preenchidas, onde deverão
constar os serviços executados nas estações de coleta, bem como condições observadas
através do acesso remoto ao sistema e respectivas ações. Os dados hidrológicos coletados nas
estações deverão ser armazenados durantes as visitas – em equipamento de informática
próprio da CONTRATADA – para envio posterior a SMOBI, juntamente com o relatório.

5.2.3 Manutenção Corretiva a Rede de Estações Hidrometeorológicas

Os serviços de manutenção corretiva, no limite da quantidade prevista no item 5.2 deverão ser
executados sob demanda em atendimento a chamados não programados, com acionamento
pela CONTRATANTE ou por identificação da CONTRATADA, e devidamente registrados,
contemplando, de acordo com a necessidade:

a) Substituição de componentes e equipamentos defeituosos ou em mal
funcionamento. A substituição deverá considerar todo o sistema que inclui
instalações elétricas, sensores de medição, equipamentos de armazenamento de
dados, teletransmissão, alimentação e armazenamento de energia;

b) Correção do posicionamento das antenas das estações sempre que identificado a
sua necessidade;

c) Reconfiguração de componentes/equipamentos das estações telemétricas;

d) Arquivamento de dados não transmitidos no Sistema Metman;

Em situações emergenciais, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, na
figura do FISCAL do contrato, poderá solicitar a execução manutenções corretivas aos finais
de semana ou feriado.

Nas situações de manutenção corretiva que exigir o empregado de equipamentos de grande
porte a CONTRATADA dará o auxílio necessário para que a CONTRATANTE tenha as
condições de acessar os espaços das estações e de seus componentes para execução dos
reparos necessários, como no caso das galerias de água pluvial.

A CONTRATADA deverá emitir o Relatório de Manutenção Corretiva da Rede de Estações,
onde deverão ser descritos os procedimentos realizados nas estações de coleta, visando
corrigir falhas nas estações. O modelo de relatório será definido pelo FISCAL.

5.2.4 Manutenção Preventiva da Estação Central

Os serviços de manutenção preventiva na Estação Central, localizada no DataCenter da
Prodabel, ocorrerão trimestralmente e deverão verificar o bom funcionamento dos
equipamentos, softwares e aplicações instaladas que compõem o Sistema de Monitoramento.

Ao término dos serviços deverá ser realizada reunião com o FISCAL e demais técnicos da
CONTRATADA envolvidos, onde será exposto pela CONTRATADA os problemas
identificados, soluções e programação de novas ações, os seguintes serviços/atividades são
previstos:
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a) Serviços de manutenção preventiva à distância verificando o bom funcionamento
da Estação Central através da MetMan, operação remota;

b) Serviço remoto de manutenção preventiva aos servidores Windows Server 2008
(Metman100 e WebView);

c) Reconfiguração de servidor local e remotamente, incluindo instalação de
softwares;

d) inclusão/remoção de estações telemétricas:

e) Arquivamento de dados;

f) Manutenção de Hardware da estação central;

g) Acompanhamento da telemetria das estações automáticas.

A CONTRATADA deverá emitir o Relatório de Manutenção Preventiva da Estação Central
com os procedimentos realizados de manutenção da estação central.

5.2.5 Manutenção Corretiva da Estação Central

Os serviços de manutenção corretiva na Estação Central, localizada no Data Center da
Prodabel, no limite da quantidade prevista no item 5.2, deverão ser executados sob demanda
ou quando identificados pela CONTRATADA, garantido o pleno reestabelecimento das
funcionalidades do sistema, observando especialmente que o período histórico de maior
incidência de manutenção corretiva concentra-se no período chuvoso, de outubro a março.

Em situações emergenciais, a Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, na
figura do FISCAL do contrato, poderá solicitar a execução manutenções corretivas aos finais
de semana ou feriado.

A CONTRATADA deverá emitir o Relatório de Manutenção Corretiva da Estação Central
com os procedimentos realizados de manutenção da estação central.

5.2.6 Substituição de Peças, Materias e Componentes

Todos os sobressalente -peças, materiais e componentes – serão fornecidos pela
CONTRATANTE para reposição nas estaçõs que compõem a rede de estações
hidrometeorológicas.

Quando identificada a necessidade de substituição de peças, materiais e componentes,
devidamente analisada e aprovada pelo FISCAL, A CONTRATANTE ficará responsável por
adquirir as peças, materiais e componentes para realização da manutenção corretiva da Rede
de Estações Hidrometeorológicas e da Estação Central, sendo o reparo, a substituição e a
instalação de responsabilidade da CONTRATADA.

5.3 Acordo de Nível de Serviço - ANS

As atividades de manutenção corretiva serão realizadas a partir de problemas identificados
pela CONTRATADA, por meio do acesso remoto, ou pela CONTRATANTE após a abertura
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de chamado e só será considerado concluído mediando a aprovação da CONTRATANTE
através da assinatura de relatório de campo elaborado pela CONTRATADA.

Na primeira opção, a CONTRATADA deverá informar ao FISCAL para autorização de início
dos trabalhos. A abertura de chamado pelo CONTRATANTE será procedida e acompanhada
até sua finalização, com atendimento conforme prazos e procedimentos a seguir:

a) O suporte técnico para problemas de interrupção na Estação Central e no Sistema
Metman, terá prazo de atendimento e solução não superior a 6 (seis) horas a
partir do chamado.

b) O suporte técnico para falhas no Sistema Metman, sem interrupção do serviço,
terá prazo de atendimento e solução em até 2 (dois) dias úteis a partir do
chamado.

c) A manutenção corretiva na rede de estações deverá ser solucionada no prazo de
72 (setenta e duas) horas a partir do registro do chamado.

d) Os chamados de manutenção corretiva da rede de estações de coleta serão
enviadas por e-mail ao Coordenador.

e) Os chamados de manutenção da estação Central serão enviadas por e-mail ao
Coordenador e nos endereços eletrônicos da DMAR e do Fiscal do Contrato,
respectivamente dmar@pbh.gov.br e dayan.carvalho@pbh.gov.br, com cópia
para o endereço institucional da SUPDEC, supdec@pbh.gov.br, e deverão ter,
como representante, um técnico indicado pela CONTRATADA, para que proceda
a verificação e atendimento.

f) A CONTRATADA deverá confirmar recebimento e atender conforme prazos
descritos nos itens anteriores.

g) Em situações excepcionais, em caso da impossibilidade de execução dos serviços
motivada por pela CONTRATANTE ou pela falta de sobressalentes no momento
da visita, a CONTRATADA poderá solicitar ampliação do prazo de atendimento
devidamente justificada por escrito, sujeita a aceitação pelo FISCAL.

5.4 Modo de Operação do Sistema de Alerta

O modo de operação do sistema de alerta é baseado em um modo de comunicação em
“Tempo real” via uma rede de dados de telefonia celular. A informação é transferida para a
estação central principal no momento de sua aparição na estação telemétrica.

Com este princípio, as comunicações ditas em “Tempo Real” serão estabelecidas entre cada
estação telemétrica a cada 10 minutos (pooling) ou quando da ocorrência de alarme
(ultrapassagem de um limite ou mau funcionamento).

Este período de 10 minutos poderá ser redefinido em conjunto entre a Equipe Técnica da
Diretoria de Gestão de Águas Urbanas (DGAU) da Secretaria Municipal de Obras e
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Infraestrutura (SMOBI) e a equipe da DMAR/SUPDEC. Ressalta-se que, o limite temporal de
armazenamento dos registros no Sistema Metman é de 10 minutos.

Caso a comunicação seja temporariamente interrompida, os dados são arquivados localmente
na estação e transmitidos automaticamente quando da restauração das comunicações.

Na Figura abaixo é apresentado o Esquema Simplificado.

O sistema de alimentação de energia é através de Painel Solar Fotovoltaico 12V/20W.

Na Tabela a seguir é apresentado para cada estação os equipamentos componentes e o tipo de
estação hidrometeorológica.
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5.5 Controle de Demanda de Manutenção.

O acompanhamento das demandas de manutenção corretiva da Estação Central será realizado
através de planilha conforme modelo a seguir.
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O acompanhamento das demandas de manutenção corretiva do das Estações de Coleta será
realizado através de planilha conforme modelo a seguir.

6. LEGISLAÇÕES, NORMAS E REGULAMENTOS

Deverão ser desenvolvidos todos os trabalhos, serviços e produtos conforme este Projeto
Básico.

A CONTRATADA deverá executar todos os serviços considerando sempre a qualidade, os
requisitos de segurança, funcionalidade, adequação ao interesse público economia,
conservação, facilidade de operação dos sistemas, manutenção, durabilidade, adoção das
normas técnicas de saúde e segurança do trabalho e o mínimo impacto ambiental.

Os produtos e serviços deverão ser elaborados seguindo as Normas da ABNT, o Caderno de
Encargos de Encargos da SUDECAP, no que for aplicável, as Leis municipais pertinentes,
este Projeto Básico e as Normas Contratuais. Durante a elaboração dos serviços deverão ser
previstas interlocuções com os órgãos municipais e as concessionárias de serviços públicos,
sempre que se fizer necessário, com a participação da SMOBI. Quaisquer divergências entre
as condições definidas no escopo proposto e aquelas apresentadas pela CONTRATADA
deverão ser discutidas oficialmente com o FISCAL, antes da continuidade dos serviços.

Em quaisquer divergências prevalecerá as definições contidas no Projeto Básico.

7. PRAZO DE VIGÊNCIA DO SERVIÇOS
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O prazo de vigência contratual é de 12 (doze) meses contados da data de assinatura do
contrato, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, por meio de
Termo Aditivo.

8. EQUIPE TÉCNICA

A CONTRATADA deverá possuir e manter equipe técnica capacitada, instalações e aparelhos
compatíveis com a quantidade, qualidade e complexidade dos serviços durante a execução do
contrato.

A CONTRATADA deverá indicar, dentre sua equipe técnica, profissional que será o seu
Coordenador e deverá organizar e dispor de um serviço de plantão funcionando durante os
dias úteis.

A CONTRATADA deverá fornecer a todos os membros da equipe técnica, crachás de
notificação (que será de uso obrigatório), conforme modelo a ser entregue na data de emissão
da Ordem de Serviço Inicial.

A CONTRATADA dever implantar toda a sinalização provisória necessária (placas/caixas de
advertência e cones de sinalização) de modo a garantir a segurança do pessoal nas frentes de
trabalho.

A CONTRATADA deverá garantir que os integrantes da equipe técnica apresentada realizem
pessoal e diretamente aos serviços contratados e só poderá substituí-los por profissional de
mesmo nível técnico, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação aos trabalhos e
após apresentação de justificativa da CONTRATADA. A substituição de qualquer profissional
de nível superior da equipe, pela CONTRATADA, somente poderá ocorrer após 90 dias da
emissão da primeira Ordem de Serviço, mediante aprovação expressa da CONTRATANTE e
para contratação de profissional com as mesmas qualificações.

O Fiscal poderá solicitar formalmente à CONTRATADA a substituição de membros de sua
equipe técnica, inclusive da Coordenação, a qualquer momento que julgar necessário. O
atendimento à solicitação deverá respeitar o prazo máximo de cinco (05) dias úteis, contados a
partir da solicitação Formal.

8.1. Coordenação Técnica

Será exigida a participação efetiva do Coordenador junto à equipe da empresa
CONTRATADA garantindo o suprimento das informações à CONTRATANTE durante todos
as etapas de elaboração dos serviços e produtos.

O Coordenador deverá estar a disposição do FISCAL do contrato ao qual se reportará e será
orientado diretamente.

O Coordenador não poderá ser o responsável técnico dos serviços a serem executados neste
do contrato.

É de inteira responsabilidade do Coordenador:
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a) Dar suporte à contratação de todos os profissionais integrantes da equipe técnica
em todas as etapas de elaboração dos serviços;

b) Receber e dar providências às demandas de manutenção, através de e-mail ou
celular, encaminhados pela CONTRATANTE;

c) Dar suporte às providências para as entregas dos serviços em todos as etapas de
desenvolvimento dos trabalhos;

d) Providenciar a programação e o agendamento das reuniões e encaminhar os
documentos técnicos aos órgãos envolvidos para aprovação;

e) Coordenar e compatibilizar todos os serviços em desenvolvimento pela
CONTRATADA;

f) Conferir e compatibilizar os dados e demais documentos técnicos, em cada uma
das etapas, ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, objeto do contrato;

g) Coordenar e compatibilizar as metodologias e procedimentos técnicos durante o
desenvolvimento dos trabalhos;

h) Apresentar todos os serviços elaborados nas etapas realizadas de acordo com as
reuniões específicas;

i) Representar a empresa nas reuniões de planejamento de serviços programados e
extraordinários;

j) Elaborar os rełatórios de acompanhamento mensal dos serviços;

k) Elaborar as minutas das planilhas dos serviços para fins de medição
acompanhados das respectivas memórias;

l) Produzir justifìcativas para solicitação de aditivos, quando for o caso:

m) Elaborar e atualizar o planejamento e o cronogramas físicos e/ou
físico-financeiros, quando solicitado pelo FISCAL;

n) Arquivar e controlar toda a documentação técnica do contrato;

o) Atualizar mensalmente o Fluxo de Planejamento e Acompanhamento e os
cronogramas fisicos e financeiros dos serviços:

p) Exercer a atividade de Controle Físico e Financeiro do contrato;

q) Observar todos os prazos estabelecidos nos cronogramas dos serviços.

Todos os documentos, antes de serem entregues à CONTRATANTE, em cada uma das etapas,
deverão ser obrigatoriamente assinados e deverão portar carimbo de aprovação específico da
COORDENAÇÃO. Caso sejam constatados pelo FISCAL, deficiências na coordenação ou na
qualidade dos produtos e serviços, a CONTRATADA estará sujeita às sanções previstas no
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contrato.

8.2. Lista de Equipamentos Mínimos

a) A CONTRATADA deverá possuir escritório na Região Metropolitana de Belo
Horizonte e todos os equipamentos necessários ao desenvolvimento dos
trabalhos, observando os prazos acordados no planejamento aprovado pelo
FISCAL.

b) Todos os profissionais da equipe técnica deverão ter à sua disposição, fornecidos
pela CONTRATADA, todos os equipamentos e materiais necessários ao
desempenho de suas funções no escritório e campo, incluindo todos os
Equipamentos de Proteção Individual necessários aos serviços de campo,
conforme determinado o Ministério do Trabalho, bem como Notebook para
execução dos serviços de manutenção e nas estações de coleta.

9. FISCALIZAÇÃO

Todos os trabalhos serão acompanhados e fiscalizados por agente público designado pela
SUPDEC, 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.

O FISCAL realizará a validação das medições devidas e dos serviços executados
aceitos/aprovados e/ou quando julgar necessário deverá fazer notificações e sugerir as demais
penalidades presentes na lei n° 8.666/1993, efetuar retenção de medições e tomar todas as
providências e demais ações necessárias ao bom andamento dos serviços.

O FISCAL deverá analisar e deliberar sobre proposições da CONTRATADA que visem
melhorar os estudos e serviços qualitativamente. As soluções referentes aos trabalhos
desenvolvidos deverão ser previamente discutidas com o FISCAL.

10. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS

Caberá à CONTRATADA, sob Supervisão da CONTRATANTE, elaborar o Fluxo de
Planejamento e Acompanhamento Padrão detalhado para cada atividade, conforme o previsto
no item 5.

A atualização do Fluxo será efetuada a critério do FISCAL, pela CONTRATADA, sem
prejuízo da data final estabelecida no Cronograma acima mencionado.

Serão realizadas reuniões periódicas mensais, a critério da SUPDEC, na própria sede, para
atualização do acompanhamento dos serviços e esclarecimento de eventuais dúvidas.

Nessas reuniões a CONTRATADA deverá apresentar os documentos e/ou relatórios
atualizados referentes ao assunto solicitado.
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10.1. Planejamento e Cronograma Físico Financeiro

Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá elaborar e apresentar o
Planejamento e o Cronograma Físico Financeiro detalhado por serviço, considerando as
visitas preventivas mensais, onde deverão estar criteriosamente relacionadas todas as etapas
de desenvolvimento dos trabalhos, inclusive as fases de verificação e aprovação, e respeitando
os seguintes prazos internos: recebimento e verificação em até 05 (cinco) dias úteis e
aprovação em até 05 (cinco) dias úteis conforme descrição e metodologias dos itens 5 e 10.

A atualização do Cronograma Físico Financeiro deverá ser mensal e apresentada até dia 20 de
cada mês, sem alteração do prazo final do contrato.

Qualquer alteração do planejamento e cronograma aprovado, somente poderá ser efetivada
com autorização formal do FISCAL, após justificativa formal apresentada pela
CONTRATADA. Caso a CONTRATADA não apresente justificativa ou, se a justificativa não
for aceita pela CONTRATANTE e o prazo não for cumprido, a CONTRATADA estará sujeita
às sanções previstas no contrato.

10.2. Acompanhamento e Gerenciamento de Serviços

O acompanhamento dos serviços, em todos as suas etapas, será executado nas fases de
recebimento provisório, verificação e aprovação, o que permite providenciar, em tempo hábil,
as soluções para a concretização dos objetivos estabelecidos.

Serão realizadas reuniões, com periodicidade definida pelo Fiscal, na SUPDEC, para
atualização do planejamento, acompanhamento dos serviços e esclarecimento de eventuais
dúvidas.

A ausência de qualquer um dos profissionais da CONTRATADA, envolvidos em cada etapa,
quando convocados formalmente pela CONTRATANTE, impedirá a realização de qualquer
uma das reuniões e a etapa será considerada não iniciada por inadimplência da mesma.

A falta de um ou mais documentos relativos à determinada etapa ou fase impedirá o
recebimento dos demais serviços e a etapa será considerada não entregue.

As apresentações dos serviços em todas suas etapas serão realizadas nas reuniões para
recebimento dos serviços.

10.3. Recebimento e Verificação

O recebimento dos relatórios de cada uma das etapas dos serviços será feito através de reunião
para recebimento de serviços e produtos, onde serão apresentados e esclarecidos pela
CONTRATADA todos os trabalhos realizados visando sua verificação pelo Fiscal.

Após a reunião, os relatórios serão recebidos para verificação pelos técnicos da SUPDEC por
um prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Na etapa de verificação dos serviços será elaborado, pelo FISCAL da CONTRATANTE, se
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for o caso, o relatório dos itens de Não Conformidade dos serviços verificados, que serão
entregues à CONTRATADA em reunião para devolução de serviços e produtos. Nessa
reunião serão discutidas e apresentadas as alterações e/ou complementações solicitadas e
prestados os esclarecimentos necessários.

Em até 05 (cinco) dias corridos, efetuadas as alterações e compatibilização necessárias, a
CONTRATADA enviará novamente ao Fiscal os relatórios, bem como o material entregue
anteriormente pelo FISCAL durante a fase e verificação.

10.4. Aprovação

Nesta fase, o Fiscal fará nova verificação e aprovará os serviços com as alterações e
complementações solicitadas na fase de verificação, para liberação da respectiva etapa.

Caso as alterações e complementações solicitadas não tenham sido atendidas e/ou justificadas
na íntegra, impedindo assim a aprovação e gerando nova verificação, a CONTRATADA será
considerada inadimplente e estará sujeita as sanções previstas no Contrato.

10.5. Relatório de Acompanhamento de Serviços

O relatório de Acompanhamento de Serviços constitui instrumento legal, no qual serão
anotados pela Coordenação, continuamente, todas as ocorrências, instruções e decisões
tomadas durante o desenvolvimento dos trabalhos, devidamente visadas pelo FISCAL e pela
CONTRATADA.

Neste Relatório deverá constar a atualização mensal dos equipamentos instalados e reserva,
considerando as aquisições de componentes entregues pela CONTRATANTE, as
substituições, e informações relativas à possibilidade ou não de recuperação de equipamentos
defeituosos.

A entrega do relatório é mensal, combinado a medição mensal dos serviços e dos relatórios de
Manutenção, devendo o mesmo conter a programação mensal de desembolso. A não entrega
desse Relatório implica em retenção da medição.

10.6. Avaliação de Desempenho

Todos os documentos gerados durante a vigência do contrato fundamentarão a Avaliação de
Desempenho da CONTRATADA que através de critérios e metodologia específica
previamente definida pela CONTRATANTE, identificará o nível de atendimento pelas
empresas às especificações de prazo, preço e qualidade constantes no contrato.

O resultado da avaliação fornecerá dados para manutenção do cadastro das empresas,
divulgação pública daqueles que se destacarem no ano, fornecimento de atestado, aplicação
de multas e rescisão do contrato, conforme previsto na legislação vigente.

10.7. Meios Procedimentos de Comunicação

Além dos procedimentos usuais de comunicação, centrados no envio de documentos em papel
Processo nº 01-057.698/22-69 Página 20 de 34
Inexigibilidade DQ-001/23-IN
Plano de Obras: 3015



Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura

e em CD, DVD, via correio ou via serviço de mensageiro, quando for necessário, os
procedimentos deverão também englobar o uso de meios digitais, como correio eletrônico.
Posteriormente, quando necessário, a formalização do conteúdo de cada correspondência
deverá ser efetuada entre CONTRATANTE e CONTRATADA via ofício protocolado.

A documentação referente a medição realizada, deverá ser inserida mensalmente no Sistema
SGEE da PBH, com acesso restrito que será fornecido a CONTRATADA.

11. PROPRIEDADE DOS DOCUMENTOS ENTREGUES

Nos termos do Art. 111 da Lei nº 8.666/93, os direitos patrimoniais de todos os serviços
desenvolvidos pela CONTRATADA serão cedidos ao município, que se reserva no direito de
reutilizar, no todo ou em parte, todas as informações neles constantes sem ônus adicional e a
seu exclusivo critério.

À CONTRATADA é vedado dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer dado
ou documento preparado ou recebido para a execução dos serviços, salvo com prévia
autorização da SUPDEC.

12. MEDIÇÃO E PAGAMENTO

12.1. Critério de Medição

A medição dos serviços será realizada mensalmente, de acordo com os serviços efetivamente
executados pela CONTRATADA.

Produtos e/ou Serviços não aceitos pelo FISCAL não serão objeto de medição.

Em nenhuma hipótese poderá haver antecipação de medição de serviços.

As medições relativas aos serviços e produtos entregues, verificados e/ou aprovados serão
elaborados pelo Fiscal até o dia 20 do mês em curso, com a participação da CONTRATADA,
que deverá entregar uma minuta da medição em até quatro dias úteis anteriores ao
estabelecido acima.

As medições somente serão liberadas após para processamento após à:

a) apresentação dos Relatórios Mensais de execução dos serviços, conforme o
item 5.2 deste Projeto Básico;

b) 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.

Após a processamento interno na Secretaria Municipal de Obras e infraestrutura — SMOBI
será solicitada a emissão da NOTA FISCAL à CONTRATADA, para o pagamento no mês
subsequente.
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Os itens listados no item 5.2 serão pagos conforme as medições dos serviços efetivamente
prestados, considerando os preços e unidades de medidas previstas na planilha contratual.
Dessa forma, considera-se para o serviço “Manutenção preventiva da Rede de Estações
Hidrometeorológicas” que, na eventualidade da manutenção não ocorrer na totalidade das 42
(quarenta e duas) estações, o valor a ser pago corresponderá ao número de estações
efetivamente atendidas.

Os Relatórios descritos no item 5.2 deverão ser entregues junto à medição mensal, e deverão
refletir, integralmente, os serviços executados, podendo haver retenção de medição em caso
de não entrega de tais documentos.

A CONTRATADA deverá obedecer ao Planejamento e respectivo cronograma Físico
Financeiro, conforme previsto no item 10.1.

11.1 Pagamento

O pagamento será efetuado mensalmente pelo Departamento Financeiro do
CONTRATANTE, 30 (trinta) dias corridos do mês subsequente à prestação de serviços,
mediante a entrega da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA, pelo serviço efetivamente
prestado.

A Nota Fiscal deverá obedecer a legislação vigente e deverá ser atestada pelo FISCAL do
contrato.

Caso haja irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, o prazo previsto para pagamento será contado
a partir da sua reapresentação.

13. REAJUSTAMENTO DE PREÇO

O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da CONTRATADA, desde que
observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para apresentação da
proposta ou do último reajuste, tendo como base a variação do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Os efeitos financeiros do reajuste serão devidos a partir da solicitação da CONTRATADA.

Os reajustes aos serviços serão incidentes sobre os valores unitários precificados, e o
resultado deverá ser sempre em duas casas decimais, observando a regra de arredondamento –
Norma ABNT NBR 5891.

14. ORDEM DE SERVIÇO (OS)

CONTRATADAO serviços serão iniciados após a emissão da Ordem de Serviço (OS) e, na
data de sua, o FISCAL da CONTRATANTE, promoverá uma reunião de definição de
diretrizes com a CONTRATADA, quando receberão informações gerais sobre os serviços a
serem desenvolvidos de forma geral e esclarecimentos sobre os procedimentos e padrões a
serem adotados no planejamento, desenvolvimento e aprovação dos produtos e serviços.
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Serão fornecidos ao Coordenador os seguintes documentos:

a) Modelo de relatório de Manutenção Preventiva;

b) Histórico de manutenção das estações;

c) Quadro de equipamentos instalados e reservas;

Nessa data deverão ser apresentadas as seguintes declarações do Coordenador:

a) Declaração de que concorda com a inclusão de seu nome para compor a equipe
de execução dos serviços constantes no Contrato;

b) Declaração de que seja de seu conhecimento e aceitação todo o conteúdo do
Projeto Básico e dos demais documentos constantes no Contrato;

c) Declaração comprovando a disponibilidade de tempo para os serviços de
coordenação, firmando assim um compromisso de que o mesmo participará
efetivamente dos trabalhos, durante toda a vigência do contrato.

No prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após emissão da Ordem de Serviço, a
CONTRATADA deverá apresentar ao FISCAL a seguinte documentação:

a) Relação da Equipe Técnica;

b) Os registros dos profissionais nos respectivos Conselhos de Classe;

c) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, se aplicável, deverá observar o
prazo do § 1º do art. 28 da Resolução n.º 1.025/2009 do Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia (CONFEA);

d) Ficha de Registro do Empregado ou CTPS, do Coordenador;

e) Planejamento e Cronograma Físico- Financeiro Detalhado.

15. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

Após a conclusão dos serviços, a SMOBI / SUPDEC emitirá o Termo de Recebimento
Definitivo dos Serviços.

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos da sua proposta;

b) Exercer o acompanhamento e a FISCALIZAÇÃO dos serviços, por agente
público ou comissão especialmente designada anotando em registro próprio as
falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, encaminhando os apontamentos à
autoridade competente para providências cabíveis;

c) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando
prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas
sejam as mais adequadas;
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d) Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação de serviços, conforme
Cronograma Físico Financeiro;

e) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos
serviços objeto do contrato;

f) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

g) Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de
inspeções técnica após o recebimento do serviço e notificações expedidas;

h) Exigir da CONTRATADA que providencie a reparação dos vícios verificados
dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o direito assegurado à
CONTRATANTE no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n" 8.078/90
(Código de Defesa do Consumidor).

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua
proposta, com a alocação de profissionais necessários ao perfeito cumprimento
das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade
mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pela CONTRATANTE, os serviços efetuados em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos
materiais empregados;

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°
8.078/1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar de garantia
prestada, caso exigida para esta contratação, ou dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;

d) Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

e) Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;

f) Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre;

g) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
na contratação;

h) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do
cumprimento do contrato;
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i) Manter preposto aceito pela CONTRATANTE nos horários e locais de prestação
de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para
tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;

j) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo
todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e
tecnologias adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa
técnica, normas e legislação;

k) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

l) Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer atividade que não
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurança de pessoas ou bens de terceiros;

m) Ceder os direitos patrimoniais relativos ao serviço técnico especializado, para
que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto
Básico, conforme art. 111 da lei 8666 de 1993;

n) Assegurar à CONTRATANTE:

I. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,
inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser
realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo à CONTRATANTE distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitações;

II. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações
técnicas, da documentação produzida e congênere, e de todos os demais
produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos
por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilização sem que
exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob pena de multa, sem
prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

o) Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado.

p) Garantir que os integrantes da equipe técnica apresentada realizem pessoal e
diretamente os serviços contratados, só podendo substitui-los por profissional de
mesmo nível técnico, em condições idênticas de disponibilidade e dedicação dos
trabalhos e após apresentação de justificativa pela CONTRATADA. A
substituição de qualquer profissional de nível superior da equipe, pela
CONTRATADA, somente poderá ocorrer mediante aprovação expressa da
CONTRATANTE e para contratação de profissional com as mesmas
qualificações.

q) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não
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excluindo ou reduzindo sua responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento
pelo Órgão.

r) Cumprir todas as Legislações Federais, estaduais e municipais pertinentes e
vigentes durante a execução do contrato, sendo a única responsável por prejuízos
decorrentes de infrações a que der causa.

18. GARANTIA À EXECUÇÃO

a) Exigir-se-á da CONTRATADA, no prazo previsto no instrumento contratual, a
prestação de garantia no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado
e deverá ter vigência de 180 (cento e oitenta) dias superior ao prazo previsto no
instrumento contratual, podendo optar por uma das seguintes modalidades:

I. Caução em dinheiro nos títulos da dívida pública, devendo estes ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema controlado
de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda;

II. Seguro garantia;

III. Fiança bancária.

b) A opção pela modalidade de garantia será feita quando da convocação para a
assinatura do contrato.

c) Caso seja feita opção pela modalidade caução em dinheiro, a mesma deverá ser
recolhida obrigatoriamente na conta corrente do Município de Belo Horizonte.

d) A caução em dinheiro só será devolvida após o comprimento total das obrigações
contratuais.

e) A cobertura do seguro-garantia vigorará até a extinção das obrigações do
tomador, devendo este efetuar o pagamento do respectivo prêmio por todo a
período da garantia, independente do prazo de vigência indicado na apólice.

f) A garantia na forma de Fiança Bancária terá sua vigência até o cumprimento
total das obrigações contratuais.

g) O Município de Belo Horizonte poderá utilizar, total ou parcialmente, da garantia
exigida para ressarcir-se de multas estabelecidas no contrato.

h) O valor da garantia poderá ser utilizado total ou parcialmente para o pagamento
de qualquer obrigação, inclusive débitos trabalhistas, previdenciários,
indenização a terceiros, obrigando-se a CONTRATADA a fazer a respectiva
reposição no prazo máximo e improrrogável de 02 (dois) dias úteis, contados da
data em que for notificada.

i) A garantia somente será liberada ou restituída após a execução de todas as
obrigações contratuais e desde que não haja no plano administrativo, pendência
de qualquer reclamação a elas relativas.
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19. MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO

A CONTRATADA deverá entregar à SUPDEC, acompanhado da proposta técnica e
comercial para atendimento deste Projeto Básico, os documentos que comprovem sua
exclusividade no suporte técnico e manutenção da solução instalada e que justifiquem a
contratação por inexigibilidade de licitação, tais atestados e certificados, que constaram no
processo desta contratação.

18.1 Caracterização da Inexigibilidade

A contratação direta da Empresa HOBECO Sudamericana Ltda, objeto desta contratação,
fundamenta-se no disposto no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93: “Art. 25 - É
inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição (...)”, pelas razões abaixo
que se passa a aduzir.

18.2 Da Razão da Escolha do Executor do Serviço

Em julho de 2009, o Município de Belo horizonte, por intermédio da Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, adquiriu, por meio do processo licitatório n° 04.000.407/09-08, o
Sistema de Monitoramento Hidrológico e Alerta contra inundações do Município de Belo
Horizonte, integrante do Programa Recuperação Ambiental de Belo Horizonte –
DRENURBS.

Referido sistema está em operação para subsidiar as ações da Subsecretaria de Proteção e
Defesa Civil de Belo Horizonte - SUPDEC na gestão de riscos cm áreas de inundação,
escorregamentos e desastres climáticos; bem como contribui para melhoria da gestão do
sistema de drenagem pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital - SUDECAP.
Essa operação demanda a manutenção das 42 (quarenta e duas) estações de coleta de dados e
do sistema de gestão de dados, instalado no Data Center da Empresa de Informática e
Informação do Município de Belo Horizonte - PRODABEL.

Atualmente, o sistema configurado está disponível em dois servidores instalados com o
sistema Metman, com a anuência dos técnicos da Prodabel, e hoje realiza as rotinas de
manutenção preventiva e corretiva, com visitas periódicas durante a vigência do Contrato. Em
ocorrências de maior complexidade, a empresa VAISALA foi consultada e orientou a solução
implementada pelos técnicos da HOBECO.

O sistema foi instalado no Data Center da Prodabel em regime de colocation, ou seja, a
Prodabel apenas se responsabiliza pela garantia da energia e rede, sendo a manutenção do
sistema de responsabilidade do cliente SUPDEC, ou empresa CONTRATADA pelo cliente.
Essas condições foram definidas pela Prodabel, no início do desenvolvimento do Projeto,
considerando a complexidade e especificidade do Sistema.

As ações da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte - SUPDEC na gestão
de riscos em áreas de inundação se referem a comunicados de risco de extravasamento de
córregos às populações moradoras do entorno e interrupção de tráfego em situações de risco,
entre outras, sendo imprescindível que o sistema funcione de maneira contínua, já que este
informa o nível dos canais e precipitação em tempo real em outras palavras, vale dizer: A
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manutenção do sistema garante a segurança e proteção da população da cidade,
principalmente no período chuvoso, pois o sistema avisa em tempo real o que está ocorrendo
nas áreas com o maior risco de inundação da cidade.

Ressalta-se que as atividades de manutenção, sejam elas preventivas ou corretivas, estão
diretamente relacionadas ao tipo de canal e sua localização, considerando o contexto de
implantação. Uma estrutura em uma área já com urbanização consolidada necessitará de ações
diferenciadas de outra com processo de urbanização, segundo menciona Batista et al (2005).

Assim, foram avaliadas as possíveis alternativas de contratação dos serviços de manutenção
das estações e do Sistema considerando os aspectos descritos a seguir.

Foi realizada pesquisa entre empresas da área de meteorologia que atuam no país, com
experiência em implantação de redes em sistema urbano, ou seja, com características
semelhantes ao sistema implantado em Belo Horizonte, verificou-se que são poucas empresas
neste nicho e cada uma tem seu sistema próprio, não amigável ou compatível com o sistema
já implantado. Além disso, o sistema em tela é gerenciado pelo Metman - Sistema de
Gerenciamento de Dados — desenvolvido pela empresa Vaisala OYJ e é operado de forma
exclusiva pela empresa Hobeco Sudamericana Ltda., conforme Certificado de Representação
que declara a representação da empresa Vaysala OYJ pela empresa Hobeco Sudamericana
Ltda, e Atestado ao Associado n° 0463/A/22, anexos.

Assim, eventual licitação geraria risco acentuado de contratação de Empresa sem capacidade
de operação do sistema implantado ou desembolso desproporcional para aquisição de novo
sistema quando comparado ao custo da manutenção com a credenciada exclusiva, muito mais
vantajoso.

Nesse sentido, verifica-se que se trata de um serviço em que há inviabilidade de
competição e, assim, o enquadramento no caso em tela deve se dar no caput do artigo 25 da
Lei 8.666/1993, sendo essa a orientação do Tribunal de Contas da União:

Abstenha-se de realizar a contratação de serviços com fundamento no
inciso I do art. 25 da Lei no 8.666/1993, já que este dispositivo é
específico para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo. Contrate serviços diretamente, por inexigibilidade de
licitação, somente quando restar comprovada a inviabilidade de
competição, em consonância com o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei
no 8.666/1993 contrate serviços diretamente, por inexigibilidade de
licitação, somente quando restar comprovada a inviabilidade de
competição, em consonância com o disposto nos arts. 25 e 26 da Lei
no 8.666/1993”. (Ac. 1096/2007 Plenário).

Pelo exposto, nosso entendimento que a forma mais segura e vantajosa, que garante o
funcionamento do sistema implantado e o investimento já realizado pela administração
Municipal seria a contratação direta da HOBECO Sudamericana Ltda, que é quem possui
capacidade de apoiar tecnicamente o Sistema da VAISALA instalado.
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20. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA que, injustificadamente, descumprir a legislação ou cláusulas contratuais
ou der causa a atraso no cumprimento dos prazos previstos neste Contrato ou sua inexecução
total ou parcial ficará sujeita às seguintes sanções:

a) advertência, nos termos do art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993;

b) multas, nos termos do art. 87, II, da Lei nº 8.666/1993, observados os seguintes

percentuais:

I. multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de
atraso na entrega ou 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;

II. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratação direta em caso de recusa do infrator em assinar o contrato, ou
recusar-se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

III. multa de 3% (três por cento) o valor total para a contratação direta,
quando houver o descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das
obrigações assumidas, tais como:

● deixar de manter as condições de habilitação durante o prazo do

contrato, ou instrumento equivalente, ou do fornecimento, nos termos

do inciso XIII do art. 55 da Lei Federal 8.666/93;

● permanecer inadimplente após a aplicação de Advertência;

● deixar de regularizar, no prazo definido pela Administração, os

documentos exigidos pela legislação, para fins de liquidação e

pagamento da despesa;

● deixar de complementar o valor e/ou prorrogar o prazo da garantia

recolhida, se for o caso, após solicitação e no prazo assinado pela

CONTRATANTE;

● não devolver os valores pagos indevidamente pela CONTRATANTE;

● utilizar as dependências da CONTRATANTE para fins diversos do

objeto do contrato;

● 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;

● deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompatível
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com o interesse público, em especial quando solicitado pela

Administração;

● deixar de observar a legislação pertinente aplicável ao seu ramo de

atividades;

● deixar de apresentar, quando solicitado, documentação fiscal,

trabalhista e/ou previdenciária regularizada;

IV. multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação direta,
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;

V. multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato, quando a CONTRATADA der causa, respectivamente, à
rescisão do contrato, sem prejuízo das obrigações de ressarcir a
Administração se a rescisão implicar em gastos superiores aos
contratados, fornecidos ou adquiridos e que excedam a multa ora
estipulada, nos termos do art. 927, da Lei nº 10.406/2002;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar,

com o consequente descredenciamento do SUCAF – Sistema Único de Cadastro

de Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos termos do art. 87, III, da

Lei nº 8.666/1993; e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou 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,

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção, nos termos do art. 87,

IV, da Lei nº 8.666/1993.

e) 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.

f) A aplicação das multas de natureza moratória não impede a aplicação

superveniente de outras multas previstas neste item, cumulando-se os respectivos

valores.

g) Quando da aplicação da penalidade de multa, serão observadas as atenuantes e

excludentes de sua aplicação, tais como as hipóteses de força maior ou caso
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fortuito, quando devidamente comprovadas pelo infrator.

h) A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções

administrativas, sendo concedidos os prazos para defesa e recurso aplicáveis à

pena mais gravosa.

i) O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como

inexecução total do contrato, devendo os instrumentos respectivos ser

rescindidos, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no ato da

autoridade competente pela contratação.

j) Rescindido o contrato, ficará a CONTRATADA, além das multas previstas este

Projeto Básico e de seus subitens, sujeita às sanções estabelecidas nos artigos 80

e 87, ambos da Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 15.113/2013.

k) As sanções serão recomendadas pelo Fiscal do Contrato designado e aplicadas

pelo gestor máximo do órgão, na forma do disposto no Decreto Municipal nº

15.113/2013 e na Portaria Conjunta SMOBI / SUDECAP nº 205/2020.

21. RESCISÃO CONTRATUAL

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura — SMOBI poderá promover a rescisão do
Contrato se a CONTRATADA, além dos motivos previstos no art. 78, da Lei Federal
8.666/1993:

a) Inobservar o prazo estabelecido neste Projeto Básico ou no Contrato;

b) Inobservar o nível de qualidade proposto ou exigível para a prestação dos

serviços;

c) Inobservar as Normas regulamentares da Portaria 3.214/1978, do Ministério do

Trabalho;

d) Subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contrato, sem a prévia

autorização do FISCAL DO CONTRATO;

e) Ceder, total ou parcialmente, o objeto do contrato;

f) Permanecer inadimplente após a aplicação de duas advertências, observados os

prazos para defesa prévia, estabelecidos pela legislação vigente.

22. SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida a subempreitada total dos serviços, todavia será permitida a
subcontratação, mediante a autorização prévia da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura em caráter excepcional, permanecendo a CONTRATADA responsável direta e
exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais.
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As informações relativas às empresas SUBCONTRATADAS deverão ser informadas ao
FISCAL DO CONTRATO com antecedência e por escrito, para aprovação, observado sempre
o limite autorizado.

A regularidade fiscal e trabalhista da SUBCONTRATADA deve ser comprovada mediante a
apresentação dos documentos exigidos para habilitação da CONTRATADA por ocasião da
contratação.

Se autorizada a efetuar a subcontratação de parte dos serviços, a CONTRATADA realizará a
supervisão e coordenação das atividades da SUBCONTRATADA, bem como responderá
perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratação.

Deverá ser apresentada a listagem de profissionais que integrarão a equipe técnico da
SUBCONTRATADA.

23. PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

No caso de eventual subcontratação esta deverá se dar preferencialmente com microempresas
ou empresas de pequeno porte, salvo expressa justificativa da CONTRATADA e aprovada
pela FISCALIZAÇÃO.

24. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

2700.0172.17.512.243.1.203.0001.449039.03.04.00 — SICOM 177

25. VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O valor total estimado para a contratação é de R$ 668.010,24 (seiscentos e sessenta e oito mil
e dez reais e vinte e quatro centavos).

26. JUSTIFICATIVA DE PREÇOS

A razoabilidade do valor desta contratação foi aferida por meio da comparação dos valores
constantes na proposta apresentada a este Município, com os preços praticados pela
HOBECO Sudamericana Ltda para a prestação de serviços da mesma natureza, decorrentes de
contratos firmados com a CEMIG Geração e Transmissão S.A — Cemig Geração e
Transmissão S.A., com a empresa Mosaic Fertilizantes P&K Ltda, com a Secretaria Estadual
de Logística e Transportes – SELT e com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura –
SMOBI. Conforme declaração da HOBECO, cópia de contratos e documentos fiscais em
anexo, extraiu-se os seguintes dados:

(i) CEMIG GT — Contrato n° 4310000014/530, que totalizam o valor de R$
3.128.066,00 para serviços prestados em 5 (cinco) Estações Hidrológicas em 24 meses, sendo
R$ 3.936,76 por estação por mês.
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(ii) Mosaic Fertilizantes P&K Ltda – Contrato n° 5300019230, que totaliza o valor
trimestral de R$ 30.538,00 para uma estação, sendo R$ 10.179,34 para a estação por mês.

(iii) Mosaic Fertilizantes P&K Ltda – Contrato s/n firmado em 07/10/2022, que totaliza o
valor bimestral de R$ 38.633,00 para uma estação, sendo R$ 19.316,50 para a estação por
mês.

(iv) Secretaria Estadual de Logística e Transportes – SELT - Contrato n° 43/2022 – FPE
Nº 22404/2022, que totalizam o valor de R$ 119.280,00 para serviços prestados para uma
estação em 12 meses, sendo R$ 9.940,00 para a estação por mês.

(v) Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - SMOBI - Contrato n° AJ057/2017,
que totaliza o valor anual de R$ 615.326,93 para serviços prestados em 42 (quarenta e dois)
Estações Hidrometeorológicas, sendo R$ 1.220,89 por estação.

Destaca-se ainda que foi apresentada, pela HOBECO, proposta a este Município no valor de
R$ 668.010,24 (seiscentos e sessenta e oito mil e dez reais e vinte e quatro centavos), para 12
meses para serviços prestados em 42 (quarenta e dois) Estações Hidrometeorológicas, sendo
R$1.325,42 (um mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) por
estação, por mês.

Neste sentido, insta destacar que, apesar da empresa Hobeco declarar que “o valor aplicado
na proposta em referência foi contabilizado com base nas medições de homem/hora mês e
custos com veículo alocado na prestação de referido serviço” e que “não nos reportamos ao
valor unitário por estação” observa-se que:

1º Há claro ganho de escala em relação aos contratos com 1, 5 e 42 estações;

2º Na média de preços, mesmo não se utilizando o valor dos contratos da empresa Mosaic
Fertilizantes P&K Ltda e da Secretaria Estadual de Logística e Transportes – SELT, mais
elevados e nos quais a manutenção se dá apenas em relação a uma estação cada, foi
encontrado o preço médio de R$ 2.578,83 por estação por mês, maior que o proposto em
94,5%;

3º O valor do contrato atual, caso houvesse ocorrido o reajuste aplicado ao período de
01/2018, até o último indice disponível, qual seja 12/2022, - o que não ocorreu – resultaria no
valor de R$ 793.804,44 pelo INPC e no valor de R$ 777.736,34 pelo IPCA, todos superiores
ao proposto em no mínimo 16,4%;

Desse modo, smj, entende-se comprovada a vantajosidade de preço na contratação em apreço.

27. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

A CONTRATADA apresentou sua proposta técnica-comercial com preço orçados em moeda
corrente nacional, incluindo todos as despesas diretas e indiretas necessárias a plena execução
dos serviços, objeto desta contratação, incluindo também, a mão-de-obra, equipamentos,
ferramentas, materiais necessários, despesas tais como impostos, taxas, seguros, garantias,
anotações de responsabilidade técnica, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários,
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mobilização e desmobilização, EPI’s, material, pessoal e quaisquer outras despesas
pertinentes e necessárias.

Belo Horizonte, 6 de janeiro de 2023.

Dayan Diniz de Carvalho
Diretoria de Meteorologia e Alerta de Risco – DMAR

Waldir Figueiredo Vieira
Subsecretário de Proteção e Defesa Civil - SUPDEC
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