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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Objeto: Serviços comuns de engenharia para manutenção em próprios municipais 

regionalizados de Belo Horizonte – Gerência Regional de Manutenção Nordeste 

Regional: Nordeste                              Bairro: São Paulo  

 

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 para a execução dos serviços de manutenção de 

próprios municipais regionalizados, objeto da licitação. 

1.2. Em caso de possíveis dúvidas decorrentes de conflitos entre os termos deste Termo 

de Referência, a planilha de orçamento, e as especificações técnicas, prevalecerá o 

que estiver contemplado nos seguintes elementos e nesta ordem: 

1.2.1. Termo de Referência; 

1.2.2. Caderno de Encargos da SUDECAP vigente; 

1.2.3. Planilha contratual; 

1.2.4. Composição de Custo; 

1.2.5. Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

2. OBJETO 

Constitui escopo da presente licitação a contratação de serviços comuns de engenharia para 

manutenção corretiva e preventiva em próprios municipais regionalizados, tais como Centros 

de Saúde, Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), Diretorias Regional de Assistência Social  

(DRAS), Centros de Convivência, Academias da Cidade, Coordenadorias de Atendimento 

Regional (CARE) Nordeste, Gerências Regional de Manutenção Nordeste, Centros Culturais, 

Campos de Futebol, Parques, dentre outros, atendidos pela manutenção regional Nordeste, 

através do fornecimento de mão de obra e equipamentos para execução, principalmente de 

serviços de alvenaria, pisos em geral, serralheria, esquadrias de madeira e/ou metálica, 

revisão de telhados, instalações elétricas, hidráulica, pinturas, acessórios e acabamentos em 

geral, dentre outros, visando garantir o desempenho satisfatório das edificações públicas e 

prolongamento da vida útil. 

 



 

 

 

Secretaria Municipal de  
             Obras e Infraestrutura 

 

Licitação SMOBI DQ-002/2023-PE  Pág. 2 
Processo 01-001.357/23-74 
Plano de Obras: 2998: NE-MAN-22 

2.1. Localização 

2.1.1. Os serviços e atividades descritas acima deverão ser executadas de 

acordo com a demanda e liberação de Ordem de Serviço pelo respectivo 

fiscal da Gerência Regional de Manutenção Nordeste – GERMA-NE, Rua 

Três Mil Cento e Quarenta, nº 200 – Bairro São Paulo – CEP: 31.910-065, 

Coordenadas 19º87’10.296”S,43º92’65.963”O. 

2.2. Prazos  

2.2.1. O prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses corridos 

contados da assinatura do contrato. 

2.2.2. O prazo poderá, por acordo entre as partes, ser prorrogado, nos termos do 

inciso II art. 57 da Lei n° 8.666/93, por se tratar de serviços contínuos. 

2.3. Os serviços objeto desta licitação estão previstos no Cronograma Físico-Financeiro 

APÊNDICE II deste Termo de Referência. As execuções dos serviços deverão atender 

as especificações técnicas constantes do Caderno de Encargos da SUDECAP, bem 

como as normas da ABNT e de todas aquelas mencionadas neste Termo de 

Referência. 

2.4. 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. A FISCALIZAÇÃO, 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. JUSTIFICATIVA 

3.1. A contratação deste objeto é necessária para manter, de forma corretiva e/ou 

preventiva, o serviço contínuo de manutenção que irá conservar ou recuperar a 

capacidade funcional das edificações e de suas partes constituintes de forma a atender 

as necessidades de segurança dos seus usuários. 

3.2. Tratam-se de serviços públicos essenciais de manutenção preventiva e/ou corretiva 

dos imóveis próprios do município que deve ser feito rotineira e habitualmente pela 

Administração Pública. Quando essas atividades não ocorrem com eficiência e 

eficácia, aquilo que seria apenas uma manutenção ou conservação do bem público, 

pode tornar-se uma obra de médio porte, ou uma grande reforma, onerando, assim, 

desnecessariamente o erário e ainda potencializando riscos para os usuários. 

3.3. Os serviços a serem incluídos nesta contratação não estão pré-definidos. Tratam-se 

de demandas futuras, de acordo com a necessidade. 

3.4. As planilhas (Apêndice I) foram elaboradas considerando os quantitativos 

necessários da Gerência Regional de Manutenção Nordeste da SMOBI e composições 

de preço, de acordo com as tabelas de referência e cotações. As quantidades fixadas 

nas planilhas orçamentárias são estimativas e destinadas a permitir uniformização das 
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propostas. A CONTRATADA receberá, pelos serviços propostos, o valor resultante das 

quantidades efetivamente executadas, medidas com base nos preços unitários por ela 

cotados. 

3.5. Os quantitativos estimados para os serviços foram baseados em contratações dessa 

natureza realizadas anteriormente pelo órgão licitante, inclusive seus aditivos, 

levando-se em consideração a característica e necessidade da Regional Nordeste. 

3.6. 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. 

3.7. Em alguns itens da planilha consta a expressão “obra”. Todavia, são itens 

padronizados pelas planilhas oficiais (SUDECAP, SETOP, SINAPI) e instrumentos 

auxiliares (Caderno de Encargos, Plano de Segurança de Obra) elaborados pela 

SUDECAP, o que inviabiliza, operacionalmente, a mudança da expressão. Portanto, 

mesmo constando tais expressões, não há descaracterização do objeto como serviço 

comum de engenharia. 

4. PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

4.1. Todos os serviços discriminados no item 2 deste Termo de Referência deverão ser 

executados conforme as especificações técnicas disponibilizadas aos licitantes. 

4.2. A Licitante se responsabilizará por conhecer e analisar o material técnico 

disponibilizado neste Termo de Referência e o local de execução dos serviços, 

considerando os serviços a executar e o prazo previsto, listando com clareza para a 

Comissão de Pregão, em tempo hábil, as dúvidas, os erros, falhas ou omissões que 

inviabilizem a execução do objeto da licitação. 

4.2.1. A Fiscalização, durante a prestação dos serviços, não aceitará, da 

Contratada, reclamações quanto aos materiais técnicos estarem 

inviabilizando o cumprimento do prazo, preço e qualidade contratados. 

4.3. Todos os materiais e serviços deverão atender às exigências dos projetos, por meio de 

suas especificações, do Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas técnicas 

pertinentes, com comprovação por ensaios, testes ou outras provas definidas no 

Caderno de Encargos da SUDECAP e/ou nas normas técnicas pertinentes. 

4.4. Licenciamento Ambiental e/ou Urbanístico 

4.4.1. Os serviços objeto desta licitação não se caracterizam como 

empreendimento de impacto ambiental ou urbanístico, conforme protocolo 

– Apêndice VIII. 

4.5. Desapropriação 

4.5.1. Para execução dos serviços não será necessária qualquer ação de 

desapropriação de terreno afetado pelo empreendimento. 
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5. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS 

5.1. Os serviços objeto desta licitação seguirão rigorosamente as determinações relativas 

a edificações e infraestrutura urbana, constantes do Caderno de Encargos da 

SUDECAP, conforme dispõe a Portaria SUDECAP nº 093/2019, bem como as normas 

indicadas nos projetos e também as normas técnicas pertinentes aos serviços a 

executar. 

5.2. O Caderno de Encargos da SUDECAP está disponível, em versão digital atualizada, 

no portal da PBH através do endereço eletrônico 

prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos.  

5.2.1. O apoio técnico ao Caderno de Encargos da SUDECAP é de 

responsabilidade da Gerência de Normas e Padrões Técnicos – localizada 

à Rua dos Guajajaras, 1107, 12º andar, tel.: 3277-8044. 

5.2.2. A Contratada deverá manter uma cópia impressa ou digital do Caderno de 

Encargos da SUDECAP, na instalação de apoio e outra impressa, para uso 

no campo.  

5.3. 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, cumprindo integralmente o Plano de Segurança de Obras também 

utilizado pela SUDECAP. 

5.4. 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 e Deliberações do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente (CONAMA) e as normas da ABNT. 

5.4.1. Resíduos sólidos: Lei n.º 12.305/2010; Resolução CONAMA n.º 307/2002; 

Lei Municipal n.º 10.522/2012; Deliberação Normativa n.º 232 

COPAM/2019; 

5.4.2. Controle de ruídos: Lei Municipal nº 9.505/2008; 

5.4.3. Controle de emissão de veículos à diesel: Resolução CONAMA n.º 418/09; 

Instrução Normativa nº 06/10 do IBAMA. 

5.5. A Contratada deverá fazer duas ART para os serviços, 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 os serviços. Caso o RT geral da empresa seja o engenheiro 

que efetivamente comandará os serviços, a segunda anotação fica naturalmente 

suprida, desde que seja garantida a sua permanência no local dos serviços, conforme 

previsto no item 6 deste Termo de Referência.  

5.5.1. Caso um mesmo profissional/engenheiro seja responsável técnico pela 

execução dos serviços em mais de um contrato com a SMOBI, a 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/caderno-de-encargos
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Contratada deverá possuir rigoroso sistema de gestão que vede a 

possibilidade dessa atuação comprometer a qualidade do serviço prestado 

em detrimento do outro contrato, não sendo admitido que o somatório de 

horas do engenheiro responsável técnico ultrapasse 8 horas diárias. 

5.5.2. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá justificar qualquer falta ou 

falha na prestação dos serviços devido ao acúmulo das atividades caso o 

engenheiro seja responsável técnico pela execução dos serviços em mais 

de uma frente de serviço. 

5.6. Os custos referentes a combustíveis, lubrificantes, manutenção preventiva e corretiva 

dos equipamentos, operadores (devidamente habilitados conforme Código Nacional 

de Trânsito), ferramentas e acessórios deverão ser computados no custo horário dos 

equipamentos, salvo aqueles expressamente descritos na planilha. 

5.7. Por força de manutenção, sinistro ou outro motivo qualquer de impedimento da 

prestação de serviço ou fornecimento dos equipamentos e veículos, a CONTRATADA 

deverá realizar a substituição destes num prazo de 1 (um) dia útil, para evitar a 

descontinuidade do trabalho. 

5.8. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os operários 2 (dois) uniformes, jaleco e 

calça silkados, conforme Caderno de Encargos da Sudecap, com substituição a cada 

4 (quatro) meses ou antes quando danificado. Os valores referentes ao fornecimento 

dos uniformes deverão estar incluídos no custo composto e ofertado pela 

CONTRATADA. 

5.9. Nas frentes de trabalho móveis a empresa deverá providenciar instalações sanitárias 

móveis com pia, sabonete e papel toalha. Quando o local da prestação de serviço 

dispuser de instalação sanitária dentro dos padrões da NR-24, a instalação sanitária 

móvel poderá ser dispensada. 

5.10. A CONTRATANTE cederá o espaço para guarda dos equipamentos e veículos, porém 

a responsabilidade pela conservação, zelo e quaisquer prejuízo oriundos seja por 

danos materiais, furto, roubo ou extravio será da CONTRATADA. 

5.11. Nas frentes de trabalho móveis a empresa deverá providenciar local adequado para 

as refeições, conforme NR-24. 

6. EQUIPE TÉCNICA 

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

6.2. 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 no Cronograma Físico – 

Apêndice II deste Termo de Referência. 

6.2.1. À frente de cada nome de encarregado/subencarregado, portanto, 

obrigatoriamente deverá estar escrito: Encarregado Geral, Subencarrega 

de Acabamento, subencarregado de Instalações elétricas e/ou demais 
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técnicos especializados que porventura sejam necessários à elaboração 

dos trabalhos, devendo constar o tempo de experiência na função sujeito 

à comprovação quando do início de execução dos serviços. 

6.3. O engenheiro responsável pelos serviços deverá, obrigatoriamente, manter presença 

mínima de 4 (quatro) horas diárias de trabalho no local dos serviços.  

6.3.1. O engenheiro responsável pelos serviços até a sua conclusão, será, 

obrigatoriamente, o integrante do quadro permanente da licitante 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 do engenheiro 

responsável poderá ser feita por outro profissional desde que atenda às 

mesmas qualificações e que seja autorizada expressa e formalmente pela 

Fiscalização. 

6.4. Não será admitido que o engenheiro indicado como responsável técnico pela execução 

dos serviços seja também responsável técnico pela execução de outros contratos nos 

quais as horas de dedicação, somadas, ultrapassem o limite definido para a categoria 

ou mesmo que prejudique o correto desenvolvimento do contrato 

6.5. Será exigido a presença de um Auxiliar Administrativo, por período integral de trabalho 

no local dos serviços, conforme previsto na Administração Local – Apêndice IV.  

6.6. Será exigido a presença de um Técnico de Segurança do Trabalho no local dos 

serviços, sendo consideradas as horas em Planilha de Orçamento – Apêndice I, 

mensuradas de acordo com o registro de ponto no local de serviço. 

6.7. Os serviços deverão atender ao dimensionamento dos SESMT – Serviços 

Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - conforme 

a NR04 da Portaria 3.214/78. 

6.8. A CONTRATADA fará a remuneração dos profissionais, inclusive as categorias 

constantes na planilha orçamentária, de acordo com a legislação sindical de cada 

categoria. 

6.9. Os profissionais não serão objeto de medição, salvo aqueles constantes na planilha 

orçamentária. Os custos de todos os profissionais deverão estar incluídos no preço 

composto dos serviços e ofertado pela CONTRATADA. 

6.10. A frequência dos funcionários contratados deverá ser controlada por ponto eletrônico 

ou digital e apresentados diariamente à FISCALIZAÇÃO ou a profissional designado 

por esta para conferir o controle de ponto. Alterações no quadro funcional também 

deverão ser informadas previamente à FISCALIZAÇÃO 

6.11. A CONTRATANTE poderá submeter os funcionários indicados pela CONTRATADA 

para prestação dos serviços a testes práticos adicionais, sem prejuízo da capacitação 

obrigatória a ser realizada pela CONTRATADA, para fins de comprovação da aptidão 

dos profissionais a exercer os cargos que necessitam de mão de obra qualificada e 

experiente, como eletricistas, bombeiros, oficiais e encarregados. Os referidos testes 
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têm como objetivo a verificação de habilidades e conhecimentos técnicos mínimos, a 

fim de evitar acidentes e desperdício de equipamentos, bem como a necessidade de 

que os funcionários saibam compreender, de forma básica, os desenhos técnicos. Isso 

porque, vários serviços que serão realizados por essa equipe operacional ocorrem em 

próprios em funcionamento que necessitam de atendimento por equipe capacitada de 

forma a zelar pela presteza do atendimento ao munícipe. Esses testes serão 

realizados em locais a serem definidos pela FISCALIZAÇÃO ou no local de prestação 

dos serviços, adotando critérios objetivos e padronizados, ou seja, os mesmos testes 

serão aplicados aos funcionários indicados pela CONTRATADA, por área de atuação. 

Os testes serão avaliados por técnicos designados pela FISCALIZAÇÃO com 

conhecimento específico na área. 

6.12. Em caso de utilização de mão de obra prisional, que será limitada à 3% do total de 

mão de obra mensal solicitada pela CONTRATANTE, percentual este referenciado 

pelo Decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018, em seu artigo 6º, inciso I, a 

CONTRATADA deverá apresentar as seguinte documentação: 1) Termo de parceria 

firmado entre a CONTRATADA e a SEJUSP - Secretaria de Estado de Justiça e 

Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, regido pela lei 7.210/84 – Lei de 

Execução Penal; 2) Declaração da SEJUSP que o preso está apto à execução de 

trabalho externo; 3) Envio de Relação Nominal mensal de todos os presidiários que 

venham a participar da execução dos serviços contratados ao Juiz da execução penal 

e a FISCALIZAÇÃO; 4) Comprovante de treinamento mínimo de 8 (horas) para 

execução dos serviços 5) Comprovação de recolhimento da remuneração pactuada 

através de DAE-Documento de arrecadação do Estado; 6) Comprovação de 

fornecimento de transporte, alimentação, uniforme idêntico ao utilizado pelos demais 

funcionários, equipamentos de proteção, caso a atividade exija, inscrição do preso em 

regime semiaberto, na qualidade de segurado facultativo, e o pagamento da respectiva 

contribuição ao Regime Geral de Previdência Social; 7) Comprovante de contratação 

de seguro contra acidentes do trabalho em conformidade com o previsto na lei estadual 

nº 11.404/94 e 8) Cumprimento de todas as normas relativas à segurança e à higiene 

dos trabalhadores, inclusive às previstas na CLT, como apresentação dos exames 

admissionais e ASO – atestado de saúde ocupacional, de acordo com a  expressa 

previsão legal no art. 28, §2º da Lei de Execução Penal e no Decreto Estadual nº 

46.220/13. 

6.12.1. A utilização de mão de obra prisional não é obrigatória, tendo em vista não 

haver regulamentação municipal geral para inserção feita pela Lei nº 

13.500, de 2017, na Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

6.13. A utilização de mão de obra prisional estará restrita às categorias profissionais de 

serventes e meio oficiais uma vez que, pela natureza dos demais serviços, é prejudicial 

a alta taxa de rotatividade da mão de obra, prejudicando o controle de treinamentos 

das NR´s exigidas pela Segurança do Trabalho. 

6.14. Em atendimento ao disposto nos art. 35 e art. 36 da Lei nº 7.210/1984, presos em 

regime fechado somente poderão prestar serviços se a CONTRATADA apresentar, 

além dos documentos mencionados no item 6.12, documento com prévia autorização 
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do Juízo da Execução, comprovação de aptidão, disciplina e responsabilidade da 

pessoa presa e comprovação do cumprimento mínimo de um sexto da pena. 

6.15. CARACTERIZAÇÃO DE INSALUBRIDADE 

6.15.1. O adicional de insalubridade deverá ser pago a partir de uma avaliação 

quantitativa dos agentes insalubres desde que o resultado desta avaliação 

esteja acima do limite de tolerância de acordo com a Portaria n° 3.214/78 

do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, da Lei n° 6.514/77, NR 15 

(anexos 1, 2, 3, 5, 8, 11 e 12) e da Norma Internacional ACGIH (American 

Conference of Governamental Industrial Hygienists). 

6.15.2. Quanto a avaliação qualitativa para NR 15 (anexos 7, 8, 9, 10,13 e 14) da 

Portaria acima referida, as avaliações serão realizadas por perito no local 

de trabalho com detalhamento do posto de trabalho e a função do 

trabalhador a suas atividades por ele desenvolvidas. 

6.15.3. O adicional de insalubridade incidirá sobre o salário mínimo da região 

segundo se classifiquem em graus, nos percentuais definidos na legislação 

pertinente. 

6.16. CARACTERIZAÇÃO DE PERICULOSIDADE 

6.16.1. A legislação brasileira confere o direito do adicional de periculosidade nas 

seguintes situações: 

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma 
da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco 
acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador 
a:                 (Redação dada pela Lei nº 12.740, de 2012) 
I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; (Incluído pela Lei nº 12.740, 

de 2012) 
II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. (Incluído pela Lei nº 

12.740, de 2012) 
§ 1º - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado 
um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos 
resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da 
empresa. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) 
§ 2º - O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que 
porventura lhe seja devido. (Incluído pela Lei nº 6.514, de 22.12.1977) 
§ 3º - Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma 
natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo 
coletivo. (Incluído pela Lei nº 12.740, de 2012) 
§ 4o - São também consideradas perigosas as atividades de 
trabalhador em motocicleta.   

6.17. A Fiscalização, devidamente registrado e justificado, poderá exigir da Contratada a 

substituição de qualquer membro que justificadamente não tenha desempenho 

profissional condizente com o serviço. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12740.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12740.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12740.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12740.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12740.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm#art193
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6514.htm#art193
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12740.htm#art1
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6.18. Todos os funcionários da Contratada deverão trabalhar uniformizados conforme 

modelo fornecido pela Fiscalização na data da emissão da Ordem de Serviço. 

7. LISTA DE EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

7.1. Para que a execução do objeto atenda ao cronograma físico básico dos serviços, 

previsto no Apêndice II do Termo de Referência, é essencial a disponibilização dos 

equipamentos mínimos discriminados e quantificados abaixo.  

Quadro 1 – Equipamentos Mínimos 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Veículo Popular motor 1.0 1 

Caminhão ¾ carroceria com até 5 anos de 
uso. 

1 

Serra circular trifásica com bancada 1 

 

7.2. A CONTRATADA deverá apresentar o veículo do tipo caminhão com as seguintes 

características: 

7.2.1. A cabine em alumínio com capacidade para 6 (seis) pessoas deverá estar 

de acordo com as normas de segurança pertinente. 

7.2.2. O baú em alumínio deverá atender a legislação pertinente, com escada de 

acesso traseiro ao baú, também em alumínio. 

7.2.3. O baú em alumínio deverá atender a legislação pertinente, com escada de 

acesso traseiro ao baú, também em alumínio. 

7.2.4. O caminhão deverá contar com um kit de ferramentas para o veículo, 

composto de: 

Quadro 2 – Composição dos itens do Kit ferramentas do caminhão 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Máquina de solda 110V, com 100m de extensão flexível UN 1,00 

Furadeira e parafusadeira 12V com impacto bivolt UN 2,00 

Lixadeira manual 110V, profissional com martelete UN 1,00 

Alicate para rebite pop pequeno UN 1,00 

Makita UN 2,00 

Multi amperímetro UN 1,00 

Escada de 3m c/ extensão de 3 m, em alumínio UN 1,00 

Carrinho de mão super-reforçado chapa 16. Capacidade 
65 litros c/dimensões 1400x600x550mm 

UN 2,00 

Peneira fina UN 1,00 

Peneira média UN 1,00 

Peneira grossa UN 1,00 

Enxada larga com cabo 145 ou 150 cm UN 4,00 
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DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Pá de bico - 71cm UN 3,00 

Picareta com cabo UN 2,00 

Chibanca com cabo de madeira 90 cm UN 1,00 

Alavanca aço SAE 1045/1060 25x1500 p. pa UN 1,00 

Pé de cabra simples 600mm UN 1,00 

Boca de lobo UN 3,00 

Desentupidor manual, grande, de vaso UN 2,00 

Mangueira de nível M 20,00 

Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 
degraus 

UN 1,00 

Arco de serra fixo 12” UN 3,00 

Talhadeira 10” UN 3,00 

Ponteira 10” UN 2,00 

Marreta com cabo de madeira - 2kg UN 1,00 

Marreta com cabo - 1/2kg UN 2,00 

Marreta com cabo - 1kg UN 1,00 

Serra circular profissional manual UN 2,00 

Alicate Belzer de 8" UN 2,00 

Alicate universal isolado 8” UN 4,00 

Alicate de pressão UN 1,00 

Chave de fenda: 3x80 mm (1/8” x 3”) UN 4,00 

Chave de fenda : 6x150mm (1/4” x 6”) UN 4,00 

Chave de fenda: 6x150mm 6x200mm (1/4”x8) UN 4,00 

Chave Philips: 3x60mm (1/8” x 2.3/8”) PH0 UN 4,00 

Chave Philips: 4,5 x 80 mm (3/16” x 3”) PH1 UN 4,00 

Lima triangular UN 1,00 

Lima redonda UN 1,00 

Tarracha de 1/2" UN 1,00 

Tarracha de 3/4" UN 1,00 

Tarracha de 1" UN 1,00 

Jogo de chave de boca - 6 a 22mm - 8 peças JG 1,00 

Trena aço 5m UN 4,00 

Trena 30m UN 1,00 

Rastelo (vassoura de aço) UN 1,00 

Lima murça (para afiar ferramentas) UN 1,00 

Foice grande com cabo UN 1,00 

Cavadeira reta com cabo de madeira 120cm UN 1,00 

Podador de galho cm extensor UN 1,00 

Pá reta UN 1,00 

Ancinho UN 1,00 

Jogo de chaves de fenda e Phillips 05 peças JG 2,00 

Jogo de chaves combinado 6 a 32 mm JG 2,00 

Pedra para amolar ferramenta UN 1,00 

Enxadão com cabo UN 1,00 
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DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Tesoura para corte de grama UN 1,00 

Tesoura para corte de galho UN 1,00 

Enxadinha (sancho) UN 1,00 

Roçadeira com fio de nylon pot. 08, kw, 800 rpm UN 1,00 

Rolo de nylon para roçadeira com 100 m - fio de corte 
redonda 2,7 mm x 72 m 

UN 5,00 

Extensor de rolo para pintura UN 1,00 

Mangueira com engate de 30 em 30 m – 3/4 M 72,00 

Cone em pvc h=75cm UN 12,00 

Chave de grifo 18" UN 2,00 

Jogo de chave allen de 3 a 10mm - 8 chaves JG 2,00 

Alicate de bico longo 6" UN 4,00 

Chave para manutenção de válvula hydra UN 1,00 

Chave inglesa 10" UN 2,00 

Lavadora de alta pressão (lava-jato) para água fria, 
pressão de operação entre 1400 e 1900 lib/pol2, vazão 
máxima entre 400 e 700 L/h 

 
UN 

 
1,00 

 
7.2.5. O caminhão descrito no item 7.2 será medido pela unidade mês, de acordo 

com tempo efetivamente trabalhado. 

7.2.6. O Kit do Quadro 2 será renovado pela CONTRATADA caso o contrato seja 

renovado, as ferramentas serão avaliadas pelo Fiscal do contrato e 

substituídas por novas. Todas as ferramentas apresentando desgastes, 

quebradas ou que não estejam atendendo a CONTRATANTE deverão ser 

substituídas.  

7.2.7. Após o encerramento do Contrato, o Kit do Quadro 2 será de posse da 

CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer a nota 

fiscal de compra para elaboração de Termo de Doação das ferramentas. 

7.3. A CONTRATADA deverá apresentar o Kit ferramenta previsto para a equipe de campo, 

contendo: 

Quadro 3 - Composição dos itens do kit ferramenta para a equipe de campo 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Escada de 3m c/ extensão de 3 m, em alumínio UN 1,00 

Carrinho de mão super-reforçado chapa 16. 
Capacidade 65 litros c/dimensões 1400x600x550mm 

UN 2,00 

Enxada larga com cabo 145 ou 150 cm UN 4,00 

Pá de bico - 71cm UN 4,00 

Picareta com cabo UN 4,00 

Chibanca com cabo de madeira 90 cm UN 4,00 

Alavanca aco SAE 1045/1060 25x1500 p. pa UN 1,00 

Pe de cabra simples 600mm UN 1,00 
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DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

Boca de lobo UN 3,00 

Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 
degraus 

UN 1,00 

Talhadeira 10” UN 2,00 

Ponteiro 10” UN 2,00 

Marreta com cabo de madeira - 2kg UN 1,00 

Marreta com cabo - 1/2kg UN 2,00 

Marreta com cabo - 1kg UN 1,00 

Alicate Belzer de 8" UN 2,00 

Alicate universal isolado 8” UN 2,00 

Trena aço 5m UN 4,00 

Trena 30m UN 1,00 

Rastelo (vassoura de aço) UN 2,00 

Podador de galho cm extensor UN 1,00 

Pá reta UN 2,00 

Enxada larga com cabo 145 ou 150cm UN 4,00 

Ancinho UN 2,00 

Jogo de chaves de fenda e Phillips 05 peças JG 4,00 

Martelo de unha 25mm UN 2,00 

Martelo bola 500g UN 1,00 

Jogo de chaves combinado 6 a 32 mm JG 2,00 

Pedra para amolar ferramenta UN 1,00 

Enxadão com cabo UN 2,00 

Tesoura para corte de grama UN 2,00 

Tesoura para corte de galho UN 2,00 

Enxadinha (sancho) UN 2,00 

Colher de pedreiro 10" UN 2,00 

Desempenadeira de madeira UN 2,00 

Desempenadeira de aço UN 2,00 

Extensor de rolo para pintura UN 1,00 

Mangueira com engate de 30 em 30 m – 3/4 M 50,00 

 

7.3.1. O Kit descrito no item 7.3 será medido pela unidade, de acordo com a 

quantidade prevista na planilha e efetivamente entregues. 

7.3.2. Após o encerramento do Contrato, o Kit do Quadro 3 será de posse da 

CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA obrigada a fornecer a nota 

fiscal de compra para elaboração de Termo de Doação das ferramentas. 

7.4. A Fiscalização poderá exigir, para todo e qualquer equipamento, laudo de NR12, 

documento legal e que apresenta a condição de segurança da máquina e 

equipamento, emitido por um profissional legalmente habilitado, ou seja, Engenheiro 

Eletricista para sistemas elétricos e de segurança e o Engenheiro Mecânico para 

condições mecânicas da máquina, acompanhados da respectiva ART. 
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7.5. Caso o desempenho dos equipamentos não atenda adequadamente o 

desenvolvimento da obra, deverão ser substituídos por outros sem quaisquer ônus 

adicionais para a SMOBI. 

7.6. A Fiscalização poderá autorizar a dispensa do equipamento caso venha a ser 

confirmado a sua não necessidade, mediante formalização escrita, assinada pelo fiscal 

do Contrato. 

7.7. As máquinas e equipamentos deverão obedecer a todos os requisitos de segurança 

do trabalho previstos na NR-10, NR-12 e NR-18 do extinto Ministério do Trabalho. 

7.8. As ferramentas descritas neste contrato na Planilha de Orçamento, Apêndice I, 

deverão possuir certificação de INMETRO e sua qualidade aprovada pela 

FISCALIZAÇÃO. 

7.9. Para as ferramentas de uso pessoal e/ou particulares dos empregados prevalece a 

Cláusula Décima Sexta – Depreciação de Ferramentas da Convenção Coletiva de 

Trabalho do Sinduscon – MG. 

7.9.1. As ferramentas de uso individual comuns, fornecidas pela empresa ou pelo 

próprio funcionário, conforme convenção coletiva de cada categoria, 

também deverão possuir certificação do INMETRO e podendo ser alvo de 

aferição pela FISCALIZAÇÃO do contrato. 

7.10. O transporte dos materiais necessários para execução do objeto deste 

empreendimento deverá obedecer às normas, portarias e recomendações do 

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, Agência Nacional de 

Transportes Terrestres - ANTT, Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-

MG, BHTRANS e demais órgãos de regulamentação de transporte, sendo da licitante 

contratada, esta responsabilidade, pela condição dos caminhões, seu peso líquido em 

relação ao tipo e categoria do veículo de transporte e trajetos permitidos na região 

urbana, inclusive em seus horários. 

8. DOCUMENTOS EXIGÍVEIS APÓS A CONTRATAÇÃO 

8.1. A Contratada deverá apresentar à Fiscalização no prazo máximo de 20 (vinte) dias 

contados da ordem de serviço, a seguinte documentação:  

8.1.1. Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços; 

8.1.2. Relação da Equipe Técnica com a comprovação de integração de cada um 

dos profissionais ao Quadro Permanente da Contratada, feita através de 

cópia do Contrato de Trabalho do profissional; ou Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS; ou cópia do Contrato Social da empresa em 

que consta o profissional integrante da sociedade, além da devida Certidão 

de Registro na entidade profissional competente como RT da Contratada; 

ou, ainda, através do contrato de prestação de serviços regido pela 

legislação civil comum, devidamente registrado(s) no(s) cartório(s) 

competente(s) e/ou na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s), 
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quando a legislação assim exigir, observando o disposto na Lei n.º 

6.496/1977, na Lei n.º 12.378/2010 e seus regulamentos; 

8.1.3. Abertura do certificado de matrícula no INSS; 

8.1.4. Apresentação do Planejamento dos Serviços completo, conforme o item 

10.5 deste Termo de Referência; 

8.1.4.1. O Planejamento dos Serviços, completo, deve apresentar 

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 de toda documentação necessária 

para execução dos serviços. 

8.2. A Contratada deverá observar o prazo do § 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 inc. I, II e III, 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.  

8.3. A Contratada deverá também apresentar à Gerência de Segurança e Medicina do 

Trabalho da PBH no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados da ordem de serviço a 

seguinte documentação:  

8.3.1. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);  

8.3.2. Certificado de Treinamento Introdutório de no mínimo 6 (seis) horas de 

acordo com a NR-18, destinado a todos os empregados;  

8.3.3. Certificado de Treinamento da NR 35 - Trabalho em altura de 8 (oito) horas, 

destinado a todos os empregados que executem trabalho em altura; 

8.3.4. Certificado de Treinamento da NR 33 - Segurança e saúde nos trabalhos 

em espaços confinados de 16 (dezesseis) horas, destinado aos 

empregados que trabalhem em espaço confinado; 

8.3.5. Certificado de Treinamento da NR 10 - Segurança em instalações e 

serviços em eletricidade de 40 (quarenta) horas, destinados aos 

profissionais de elétrica e seus auxiliares (encarregados, meio oficiais e 

serventes); 

8.3.6. Certificado de Treinamento para operação de motosserra, conforme NR-

12, de 8 horas de todos os empregados que operem motosserra; 

8.3.7. Modelo de Ficha Técnica de Distribuição de Equipamento de Proteção 

Individual, devidamente preenchida, de todos os empregados;  
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8.3.8. Comunicação Prévia dos serviços na Secretaria do Trabalho do Ministério 

da Economia;  

8.3.9. Cópia de registro de todos os empregados;  

8.3.10. Registro do Técnico de Segurança, quando houver; 

8.3.11. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO) com os 

Atestados de Saúde Ocupacional (ASO) dos empregados; 

8.3.12. Cópia da(s) ordem(ns) de serviço sobre segurança e saúde no trabalho 

entregue(s) aos empregados, conforme a NR-1 e o art. 157 da CLT.  

8.4. Havendo erros, omissões ou não conformidades na documentação solicitada no item 

7 deste Termo de Referência, serão informados à Contratada para correção. 

8.5. Após a análise da documentação encaminhada poderão ser exigidos outros 

documentos, desde que previstos nas Normas Regulamentadoras e que sejam 

pertinentes à atividade 

8.6. Após verificados, a Contratante devolverá os documentos de propriedade da 

Contratada. 

8.7. A documentação referente à Segurança e Medicina do Trabalho poderá ser solicitada 

à CONTRATADA periodicamente, até de 6 em 6 meses, conforme solicitado pela 

equipe da CONTRATANTE. 

8.8. A CONTRATADA ficará sujeita à multa, conforme disposto no contrato a partir do 

momento que não cumprir prazo de qualquer atividade contratual.  

8.9. Nenhum serviço será realizado sem cobertura de Ordem de Serviço previamente 

emitida pela Gerência Regional de Manutenção e a fiscalização do mesmo. A 

CONTRATADA deverá atender, no prazo máximo de 3 (três) dias, as Ordens de 

Serviços recebidas para mobilização de pessoal, equipamento e materiais (não 

obrigatoriamente necessitarão de fechamento de carga para o fornecimento dos 

mesmos). 

8.10. A CONTRATADA deverá estar mobilizada para atender ao escopo definido, no prazo 

estipulado no Cronograma Físico. 

9. SUBCONTRATAÇÃO 

9.1. A subcontratação do objeto será admitida, no limite de 30% (trinta por cento) do objeto 

contratual, quando houver razões de ordem técnica que a justifique, mediante prévia 

aprovação da Fiscalização e autorização da Contratante. Este limite foi estipulado em 

respeito à natureza intuito personae do contrato. 

9.2. 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. 
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9.3. Quaisquer outras subcontratações serão admitidas dentro do percentual máximo 

estabelecido no item 9.1, além da avaliação por parte da FISCALIZAÇÃO da 

pertinência do caso, de acordo com a justificativa apresentada pela CONTRATADA e 

todas as exigências do item 9.5. 

9.4. A subcontratação somente será admitida para os serviços de cobertura e forros e 

serviços diversos desde que respeitado o percentual máximo de subcontratação 

estabelecido no item 9.1 deste Termo de Referência. 

9.5. A subcontratação deverá se dar preferencialmente com microempresas ou empresas 

de pequeno porte. 

9.5.1. Mediante justificativa, não se aplica a exigência acima quando a 

subcontratação for inviável, desvantajosa ou representar prejuízo ao 

conjunto ou complexo do objeto a ser subcontratado, bem como nos casos 

em que a Contratada for: 

9.5.1.1. Beneficiário da Lei Complementar n.º 123/2006; 

9.6. Para a formalização da subcontratação, a Contratada deverá, a qualquer tempo, 

apresentar a relação dos serviços que serão subcontratados juntamente com a 

apresentação da seguinte documentação: 

9.6.1. Solicitação da Contratada dirigida à Fiscalização, justificando a 

necessidade da subcontratação e solicitando autorização para fazê-la; 

9.6.2. Minuta do contrato a ser celebrado entre a Contratada e a subcontratada; 

9.6.3. Documentos pertinentes à habilitação jurídica da subcontratada: 

9.6.3.1. registro empresarial na Junta Comercial, no caso de 

empresário individual; 

9.6.3.2. ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado, 

devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 

sociedade empresária ou cooperativa; 

9.6.3.3. documentos de eleição ou designação dos atuais 

administradores, tratando-se de sociedades empresárias; 

9.6.3.4. ato constitutivo atualizado e devidamente registrado no 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas, tratando-se de sociedades 

não empresariais, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

9.6.3.5. decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária 

estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou 

autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade a ser subcontratada assim o 

exigir; 
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9.6.4. Documentos pertinentes à regularidade fiscal e trabalhista da 

subcontratada: 

9.6.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

do Ministério da Fazenda (CNPJ); 

9.6.4.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 

Municipal, se houver relativo à sede da subcontratada, 

pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

da subcontratação; 

9.6.4.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual 

e Municipal do domicílio ou sede da subcontratada, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

9.6.4.4. prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS); 

9.6.4.5. prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS); 

9.6.4.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 

do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa de 

débitos trabalhistas, ou de certidão positiva com efeitos de 

negativa. 

9.6.5. Documentos de qualificação econômico-financeira da subcontratada: 

9.6.5.1. certidão negativa de falência e concordata emitida pelo 

distribuidor de feitos da Justiça Estadual da sede da 

subcontratada. 

9.6.6. Documentação de Qualificação Técnica, constando: 

9.6.6.1. certidão de registro na entidade profissional competente, se 

exigível; 

9.6.6.2. atestado(s) de capacidade técnico-operacional fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 

comprovando que a subcontratada executou, diretamente, 

serviço equivalente com, no mínimo, as parcelas de relevância 

técnica e valores significativos correspondentes à metade do 

que se pretende subcontratar; 

9.6.6.3. atestado(s) de capacidade técnico-profissional fornecido(s) por 

pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente 

registrado(s) na entidade profissional competente, de que o(s) 

profissional(is), comprovadamente integrante(s) do quadro 

permanente da subcontratada, executou(aram), na qualidade 

de responsável(is) técnico(s), serviço de mesma natureza do 

que se pretende subcontratar. 
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9.6.7. Outras comprovações da subcontratada: 

9.6.7.1. declaração de que a empresa não possui em seu quadro de 

empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, para fins do disposto 

no inciso V, do artigo 27, da Lei Federal n.º 8.666, de 1993; 

9.6.7.2. declaração de inexistência de fatos impeditivos para a sua 

contratação com a Administração Pública; 

9.6.7.3. declaração de beneficiário da Lei Complementar n.º 123, de 

2006, se for o caso, ou, alternativamente, justificativa 

fundamentada da Fiscalização para a subcontratação de 

empresa que não seja microempresa, empresa de pequeno 

porte ou sociedade cooperativa equiparada, se for o caso; 

9.6.7.4. declaração de que os trabalhadores que prestarão serviço na 

subcontratação não incorrem nas proibições de que trata o 

artigo 49-B da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, 

conforme modelo do arquivo anexo; 

9.6.7.5. declaração de que a subcontratada se compromete a utilizar 

e/ou especificar e utilizar somente produtos e subprodutos de 

madeira de origem exótica, ou de origem nativa, que tenha 

procedência legal, atendendo ao disposto no art. 17, parágrafo 

4º, da Lei Municipal n.º 10.175, de 2011, se atividade a ser 

subcontratada envolver a especificação ou a utilização de 

produtos e subprodutos de madeira. 

9.6.8. No caso de a subcontratada possuir cadastrado regular no Sistema Único 

de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte – SUCAF e 

habilitado na(s) linha(s) de serviço(s) compatível(veis) com a atividade a 

ser subcontratada, os documentos dos itens 9.6.3, 9.6.4 e 9.6.5 são 

dispensáveis, devendo ser emitida declaração, pela Contratada, de que a 

subcontratada possui o referido cadastramento. 

10. PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES 

10.1. Na data de emissão da Ordem de Serviço Inicial, a Contratante promoverá uma 

reunião para apresentação da Fiscalização e orientações acerca dos procedimentos 

de acompanhamento da execução dos serviços e do preenchimento do Diário do 

Contrato.  

10.2. Para a execução de obras e serviços a Contratada seguirá todas as determinações do 

CADERNO DE ENCARGOS DA SUDECAP. 

10.3. O início de cada serviço estará condicionado à prévia aprovação pela SMOBI dos 

procedimentos de execução e inspeção de serviços, bem como dos respectivos 
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procedimentos de especificação e inspeção de materiais, os quais deverão ser 

condizentes com o Caderno de Encargos da Sudecap vigente, no que diz respeito à 

especificação de materiais e metodologia de execução. 

10.4. A Contratada deverá preencher o Diário do Contrato conforme modelo fornecido pela 

Fiscalização, que será o documento adequado para comunicação de todos e 

quaisquer fatos, solicitações, análise, avaliações, etc., referentes à execução dos 

serviços e cumprimento do contrato.  

10.4.1. Este diário deve ter todos os dias a assinatura do engenheiro responsável 

pelos serviços da Contratada, e no máximo 2 (dois) dias úteis após a 

assinatura da Fiscalização com relatos e respostas, se for o caso. 

10.5. A Contratada deverá apresentar o Planejamento dos Serviços através de arquivo com 

extensão MPP que será aprovado pela Fiscalização.  

10.5.1. Será de responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Contratante, 

caso seja necessária, a distribuição por eventos, dos itens de serviços e 

respectivos quantitativos da planilha da Contratada.  

10.5.2. O planejamento deverá ser atualizado mensalmente, em conjunto entre a 

Fiscalização e a Contratada. 

10.5.2.1. Apesar das atualizações mensais previstas para o 

Planejamento dos Serviços, é imprescindível o gerenciamento 

das atividades em tempo real pelo engenheiro da Contratada, 

já que 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. 

10.5.3. O Planejamento dos Serviços também será suporte para as reuniões 

integradas. 

10.6. Serão realizadas reuniões integradas que tem como objetivo: 

10.6.1. Gerenciar o contrato; 

10.6.2. Integrar as partes envolvidas com o empreendimento: administrações 

regionais, Contratada, Contratante, concessionárias, permissionárias e 

autorizatárias de serviços públicos, organizações da sociedade civil e 

comunidade; 

10.6.3. Essas reuniões serão realizadas mensalmente, na instalação de apoio, em 

dia da semana e horários fixos, que poderão ser alterados por motivos de 

força maior, como feriados que coincidam com a data pré-fixada, e outros 

que a Fiscalização julgar relevante.  
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10.7. As reuniões deverão obedecer a seguinte pauta, que poderá ser acrescida ou 

suprimida a critério da Fiscalização, desde que não prejudique o objetivo de gerenciar 

o contrato: 

10.7.1. Planejamento dos Serviços 

10.7.1.1. Análise das frentes de serviço liberados e constatação das 

quais estão sendo trabalhadas; 

10.7.1.2. 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; 

10.7.1.3. Análise do gráfico de Gantt, e do cronograma físico, 

comparando o previsto e o realizado; 

10.7.1.4. Análise do faturamento, comparando as medições previstas e 

realizadas; 

10.7.1.5. Gestão com concessionárias, permissionárias e autorizatárias 

de serviços públicos: 

10.7.1.5.1. Toda interface com as concessionárias e afins 

será feita pela SUDECAP, através da Gerência 

de Gestão de Interferências – GEGIN-SD, 

sendo a Contratada comunicada das 

providências a serem tomadas para a solução 

dos problemas detectados; 

10.7.1.5.2. Verificar se as solicitações às concessionárias 

foram formalizadas e se os prazos acordados 

foram cumpridos; e, 

10.7.1.5.3. Verificar se as alterações de projetos passaram 

por novos processos de aprovação; 

10.7.1.5.4. A Contratada será responsável por quaisquer 

danos causados às redes das concessionárias, 

permissionárias e autorizatárias de serviços 

públicos, devendo estar de posse de todos os 

cadastros dos locais objeto do contrato. 

10.7.1.6. Chuvas: analisar as interferências das chuvas no 

desenvolvimento das atividades anotando no Diário do 

Contrato os problemas por ela causados; 

10.7.1.7. 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 
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irregularidades apontadas nas vistorias do Engenheiro/Técnico 

de Segurança do Trabalho da SMOBI. 

10.7.1.8. Sinalização dos serviços: verificar o cumprimento das Normas 

Regulamentadoras n.º 18 e n.º 26, da Portaria nº 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho, das normas da BHTRANS e das 

prescrições do Caderno de Encargos da SUDECAP, 

priorizando a segurança de pedestres e as áreas de manobras 

de caminhões e de máquinas; 

10.7.1.9. Avaliar, com registro em ata, os materiais e equipamentos 

disponibilizados pela Contratada, anotando as 

inconformidades verificadas, de acordo com as orientações 

para tal contidas no Caderno de Encargos da SUDECAP, 

normas da ABNT, e Plano de Controle de Materiais fornecido 

pela Contratada. 

10.7.1.10. Controle tecnológico: verificar os relatórios emitidos pelos 

laboratórios, referentes aos materiais e serviços, que devem 

ser controlados por normas e orientações do Caderno de 

Encargos da SUDECAP e das normas da ABNT; 

10.7.2. As reuniões deverão ser registradas em atas assinadas pelos presentes, 

preferencialmente digitadas, contendo no mínimo os seguintes elementos:  

10.7.2.1. Nome completo e instituições que representam os convocados 

e convidados e assinatura da ata pelos presentes; 

10.7.2.2. Anotação dos ausentes que foram convidados ou convocados; 

10.7.2.3. Os problemas relatados deverão apresentar encaminhamentos 

de soluções, com os responsáveis pelo acompanhamento, com 

os prazos estabelecidos, a forma, o custo e a justificativa das 

soluções propostas; 

10.7.2.4. Relação das pessoas que receberão cópias da ata. 

Estas atividades não serão objeto de medição por constituírem-se em elemento essencial ao 

gerenciamento do contrato. 

11. INSPEÇÃO DE MATERIAIS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

11.1. É obrigatório que a Contratada desenvolva os seus trabalhos balizados em um 

Sistema de Qualidade, estruturalmente organizado, com definições claras das 

responsabilidades internas, competências e dos procedimentos executados nos 

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 execução de serviços a Contratada seguirá todas as 

determinações do Caderno de Encargos da SUDECAP.  
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11.2. O início de cada serviço estará condicionado à prévia aprovação pela SMOBI 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. 

11.3. A mão de obra operacional citada na planilha APÊNDICE I será dividida em equipes 

que serão coordenadas pelos encarregados da CONTRATADA e fiscalizados pelo 

fiscal do contrato e por técnicos da CONTRATANTE. Para início dos trabalhos serão 

geradas Ordens de Serviços Internas (O.S.I.) discriminando local, tipo de serviço. Após 

a conclusão dos serviços indicados nas O.S.I. A hora/homem será lançada no SGEE 

(AGOS) com a finalidade de medir os serviços prestados. 

11.4. Registros dos serviços executados 

11.4.1. Registro fotográfico 

11.4.1.1. Deverá ser elaborado registro fotográfico mensal dos serviços, 

a fim de capturar imagens do desenvolvimento dos serviços 

que estejam em execução e apontados na medição.  

11.4.1.2. O ponto de captura das imagens deve mostrar a visão mais 

abrangente da instalação de apoio e das frentes de serviço, 

visando esclarecer questionamentos futuros sobre métodos 

construtivos, sequência das atividades, equipamentos e mão 

de obra envolvidos.  

11.4.1.3. 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.  

11.4.1.4. O número de fotos assim como a periodicidade (diário, 

semanal, etc.) será determinado pela Fiscalização, e deverão 

apresentar a data e horário em que foram capturadas. 

12. PROJETO DA INSTALAÇÃO DE APOIO E SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO 

12.1. A Contratada deverá apresentar o projeto de implantação da instalação de apoio, 

observando as exigências da Lei 6.514/77, das Normas Regulamentadoras da Portaria 

nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e do Caderno de Encargos da SUDECAP no 

que diz respeito ao refeitório, instalações sanitárias, vestiário e bebedouros para os 

operários, estabelecendo os fluxos principais de trânsito de materiais, pessoal e 

equipamentos.  

12.2. Deverá ser instalado no escritório da Fiscalização e/ou disponibilizado para utilização 

pela Fiscalização: 

12.2.1. Uma linha telefônica exclusiva fixa ou móvel, a critério da Fiscalização;  

12.2.2. Um computador conectado em banda larga à internet contendo um 

microprocessador de dois núcleos ou superior, baseado em tecnologia de 
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32 e 64 bits, com tecnologia core I5HQ de 6º geração ou superior, 

frequência de operação interna de 2.7 GHz ou superior, memória de 8 GB, 

HARD DISK(disco rígido) 500GB- SATAII ou superior, Monitor padrão LED, 

colorido, tamanho mínimo de 19” (dezenove polegadas), placa de vídeo 

Off-Board com no mínimo 2GB de memória, WI-FI, placa de rede 

10/100/1000, drive de DVD/RW (gravador de DVD), caixas de som 

amplificadas 300 watts, teclado multimídia, mouse óptico 3 teclas scroll. 

Sistema operacional Windows 10 Professional português, CDs e mídias de 

instalação de drivers / dispositivos, toda documentação do equipamento / 

dispositivos internos, com no mínimo os seguintes softwares: Office 2013 

e MS Project 2010, AUTO CAD 2017 ou superior (todos devidamente 

licenciados);  

12.2.3. Modem com Internet banda larga 3G, caso os equipamentos não estejam 

conectados a nenhuma infraestrutura de rede com internet;  

12.2.4. Filtro de linha;  

12.3. Estes equipamentos, conforme Caderno de Encargos da SUDECAP deverão ter seu 

custo, manutenção e seguro incluídos no preço composto e ofertado pela Contratada 

na Administração Local, e serão devolvidos ao final do contrato na entrega dos 

serviços.  

13. FISCALIZAÇÃO 

13.1. A execução dos serviços será fiscalizada por representante(s) da Contratante, 

devidamente nomeados pela Contratante através de publicação no Diário Oficial do 

Município, ao(s) qual(is) 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. 

13.2. São responsabilidades da Fiscalização: 

13.2.1. Verificar se estão sendo cumpridas as especificações técnicas dos 

serviços, se os materiais atendem as exigências dos projetos, das 

especificações do Caderno de Encargos da SUDECAP e das normas 

técnicas aplicáveis, exigindo os testes e ensaios normatizados, caso 

necessários, para garantir a qualidade dos serviços; 

13.2.2. Analisar e decidir sobre proposições da Contratada que visem melhorar a 

execução dos serviços;  

13.2.3. Notificar a Contratada quanto a qualquer falha na prestação dos serviços; 

13.2.4. Recomendar aplicação de advertências, multas ou outras penalidades 

previstas no Contrato. 
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13.3. A Fiscalização solicitará apoio externo na verificação/aprovação dos seguintes 

serviços: 

13.3.1. A Segurança e a Saúde ocupacional serão verificadas por 

engenheiro/técnico de segurança da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte, 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 à Fiscalização para repassar à Contratada. Essas não 

conformidades e irregularidades deverão ser prontamente solucionadas, 

sob pena de advertência e outras penalidades previstas em contrato. 

13.3.2. A “Instalação de Rede Lógica”, será fiscalizada por técnico da PRODABEL 

(Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte). 

13.3.2.1. A FISCALIZAÇÃO agendará a vistoria final da instalação após 

a comunicação formal da CONTRATADA, anotada no Diário do 

Contrato, de que a mesma está concluída 

13.3.3. As Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (PCIP), 

poderão ser vistoriadas por integrante do Corpo de Bombeiros/MG quando 

da sua conclusão, com a emissão do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 

Bombeiros). 

13.4. A existência da Fiscalização não exime a responsabilidade da Contratada 

13.4.1. A Fiscalização poderá inclusive questionar detalhes construtivos dos 

serviços em execução ou executados, materiais em utilização ou já 

utilizados, sujeitando-os à análise e aprovação.  

13.5. 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. 

13.6. O objeto ora licitado será fiscalizado pela Gerência Regional de Manutenção Nordeste 

– GERMA-NE da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. 

14. MEDIÇÕES E PAGAMENTO 

14.1. Os serviços/materiais serão medidos mensalmente, conforme executados e estejam 

de acordo com as especificações técnicas, considerando seus preços unitários da 

planilha contratual e o cronograma físico financeiro do contrato.  

14.1.1. Os serviços/materiais não aceitos pela Fiscalização não serão objeto de 

medição. 

14.1.2. As medições serão elaboradas tendo em vista os serviços executados 

entre o primeiro e o último dia de cada mês, pela Fiscalização, com a 
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participação da Contratada, sendo formalizadas e datadas até o 15º dia do 

mês seguinte. 

14.2. A Administração Local (AL) será medida 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.  

14.2.1. O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será 

calculado da seguinte forma:  

𝐴𝐿 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 =
𝑀𝑒𝑑𝑖çã𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙 (𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝐴𝐿)

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 − 𝐴𝐿
× 100 = 𝑛º 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 

14.3. Os itens relativos à disposição ambientalmente correta de resíduos da construção civil 

(entulho e terra) serão medidos considerando o volume de material solto já empolado 

– medido topograficamente ou em cima de caminhão. 

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

recebimento definitivo das Notas Fiscais/Faturas (atesto da Nota Fiscal pela 

Fiscalização). 

14.4.1. O recebimento das Notas Fiscais/Faturas, tratado no item 14.4, ocorrerá 

apenas no caso de regularidade com as condições e documentos listados 

nos itens 14.5, 14.6 e 14.7. 

14.4.2. Havendo irregularidade na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o prazo para 

pagamento previsto no item 14.4 será contado a partir da sua 

reapresentação, devidamente regularizada. 

14.4.3. Havendo atraso no pagamento do valor devido, por culpa exclusiva do 

Município, incidirá correção monetária até o pagamento efetivo, 

processando-se o cálculo 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, 

observado o procedimento do artigo 18-A do Decreto Municipal n.º 14.252, 

de 2011. 

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

14.5.1. Entrega das ART/RRT; 

14.5.2. Relação da Equipe Técnica com a comprovação de integração de cada um 

dos profissionais que executarão os serviços ao Quadro Permanente da 

Contratada; 

14.5.3. Apresentação e aprovação da documentação de segurança e saúde 

ocupacional; 

14.5.4. Apresentação do certificado de matrícula no INSS; 
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14.5.5. Apresentação do Planejamento dos Serviços conforme o item 10.5 deste 

Termo de Referência; 

14.5.6. Emissão de comunicação pela Fiscalização que recebeu os documentos 

relacionados nos itens 14.5.1 a 14.5.5 deste Termo de Referência. 

14.6. A liberação do processamento das medições estará condicionada: 

14.6.1. À total conformidade com as exigências referentes à Segurança e Saúde 

Ocupacional; 

14.6.2. À apresentação do Registro Fotográfico, conforme item 11.4.1 deste 

Termo de Referência; 

14.6.3. Ao atendimento à legislação ambiental conforme item 17.1 deste Termo 

de Referência; 

14.6.4. 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; 

14.6.5. comprovação, por antecipação e mensalmente, devidamente protocolada 

na Contratante, na seguinte ordem, após solicitação da GMEDI-SD: 

1° Kit de documentação padrão: 

a. Nota fiscal; 

b. Declaração de materiais usados e Notas Fiscais correspondentes, 

caso tenha dedução na Nota Fiscal da Contratada nas bases de 

cálculo do ISS e INSS; 

c. Declaração trabalhista dos profissionais que prestaram serviços 

na medição, contendo: nome, função, horas trabalhadas e regime 

de contratação; 

d. SEFIP / GFIP / Protocolo de envio CONECTIVIDADE SOCIAL; 

e. FGTS comprovante pagamento e guia, se for o caso; 

f. INSS comprovante de pagamento e guia. 

2° Kit de documentação complementar: 

a. Resumo da folha de pagamento de funcionários; 

b. Folha de pagamento de funcionários, se for o caso; 

c. Recibo de pagamento de Autônomo, se for o caso, 

d. Recibo de pagamento de Pró-labore, se for o caso, 
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e. Comprovante de pagamento de salário de funcionários, 

autônomos e pró-labore; 

f. IRRF comprovante de pagamento e DARF, se for o caso, 

g. Demais documentos que desejar encaminhar. 

14.6.6. Demonstração de recolhimento do ISS; 

14.6.7. Registro do SUCAF ativo e atualizado. 

14.6.8. Apresentação, pela CONTRATADA, da relação nominal de todos os 

empregados que tenham participado da execução dos serviços 

contratados no período de medição, acompanhada das comprovações dos 

pagamentos das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como das 

obrigações estabelecidas em acordo, convenção, dissídio coletivo de 

trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas por este Contrato. 

14.6.8.1. Na hipótese de não ser apresentada a documentação 

comprobatória do cumprimento das obrigações trabalhistas, 

previdenciárias e para com o FGTS de que trata o item 13.6.7, 

a CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e fará 

a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor 

proporcional ao inadimplemento, até que a situação esteja 

regularizada. 

14.7. A liberação do processamento da medição final ficará vinculada à dos seguintes 

documentos: 

14.7.1. Certificados de garantia de todos os equipamentos instalados ou 

fornecidos, anexado à respectiva Nota Fiscal de Compra (ou cópia 

autenticada) do material. 

14.8. Dos critérios de medição: 

14.8.1. Para o pessoal: em função do número de horas efetivamente trabalhadas 

e apropriadas em formulário próprio da SMOBI, deduzidos os valores 

destinados ao pagamento de férias, décimo terceiro salário, ausências 

legais e verbas rescisórias, que somente serão liberados pela 

CONTRATANTE à CONTRATADA na ocorrência do fato gerador. 

14.8.2. Os valores destinados ao pagamento das férias, décimo terceiro salário e 

verbas rescisórias dos empregados da CONTRATADA que participarem 

da execução dos serviços contratados poderão ser depositados pela 

CONTRATANTE em conta vinculada específica, aberta em nome da 

CONTRATADA, e com movimentação autorizada pela CONTRATANTE, 

quando a modalidade de pagamentos por meio de contas vinculadas 

estiver implementada e operacionalizada pela CONTRATANTE. 
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15. RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

15.1. Durante a execução dos serviços a Fiscalização fará recomendações de adequações 

e/ou correções de serviços executados ou em execução, dando ciência das mesmas 

à Contratada, bem como orientações quanto à limpeza do local, conforme Caderno de 

Encargos da SUDECAP, para o seu recebimento provisório e definitivo. 

15.2. Tendo a Contratada cumprido todas às obrigações pertinentes ao contrato, a 

Fiscalização juntamente com a Gerência de Manutenção Regional emitirá o Termo de 

Recebimento Provisório – TRP. 

15.3. Decorridos 90 (noventa) dias da data do Termo de Recebimento Provisório, a 

Fiscalização e a Gerência de Manutenção Regional emitirão o Termo de Recebimento 

Definitivo - TRD. 

15.4. A garantia da execução dada pela Contratada será liberada após a emissão do Termo 

de Recebimento Definitivo, mas a responsabilidade da Contratada permanece nos 

termos da legislação civil aplicável. 

15.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor. 

16. VEÍCULO PARA A FISCALIZAÇÃO:  

16.1. A Contratada, durante a execução do objeto deste Termo de Referência, deverá 

manter à disposição da SMOBI, quando e enquanto exigido pela Fiscalização a partir 

da 1ª Ordem de Serviço até o Recebimento Provisório dos serviços, um veículo novo, 

a ser entregue à fiscalização, com no máximo 01 (um) ano de fabricação, em perfeito 

estado de funcionamento e conservação, de no mínimo 1000 cc, com kit visibilidade, 

ar condicionado, licenciado, coberto com seguro total, respondendo por sua 

conservação e manutenção, inclusive pagamento de franquias em caso de sinistro e 

fornecimento de combustível conforme planilha de orçamento. 

16.2. O veículo será destinado única e exclusivamente à Fiscalização dos serviços previstos 

neste Termo de Referência, não podendo ser dirigido por outras pessoas que não 

sejam da equipe técnica da CONTRATANTE e nem fora do perímetro urbano de Belo 

Horizonte, sem expressa autorização da autoridade máxima da CONTRATANTE. 

16.3. O fornecimento de veículo é imprescindível e motivado pela natureza dos serviços a 

serem prestados no Contrato, que se caracteriza pela realização de diversas frentes 

de trabalho simultâneas em vários próprios municipais dentro do Município de Belo 

Horizonte, possibilitando o deslocamento da FISCALIZAÇÃO entre as diversas frentes 

de serviço. 

16.4. Fica estatuído que os técnicos participantes dos trabalhos a quem for entregue o 

veículo assumirão individualmente responsabilidade total e incondicional pela 

condução do mesmo e, em caso de dano ou sinistro, responderão, civil e 
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criminalmente, resguardando-lhe o direito de defesa no devido processo legal; sendo 

comprovado o dolo, sujeitar-se-á à sanção prevista no art. 482, da CLT, se aplicável. 

17. OUTRAS INFORMAÇÕES 

17.1. Atendimento à Legislação Ambiental 

17.1.1. A Contratada e eventuais subcontratadas deverão apresentar 

mensalmente à Fiscalização 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.  

17.1.2. Os planos e programas citados acima serão todos entregues à Contratada 

junto a Ordem de Serviço inicial em caso de empreendimentos que sejam 

passíveis de licenciamento ambiental. No caso daqueles que não forem 

passíveis de licenciamento, a Contratada deverá apresentar os 

documentos que comprovem apenas o atendimento à legislação ambiental 

vigente. 

17.2. Destinação Final de Resíduos Sólidos 

17.2.1. É de responsabilidade da Contratada o recolhimento, triagem, transporte e 

destinação adequada dos resíduos, independente da natureza destes.  

17.2.2. O transporte dos resíduos provenientes da realização dos trabalhos será 

de responsabilidade da Contratada, devendo ser enviados para o aterro 

sanitário da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ou local previamente 

indicado pela Gerência Regional de Manutenção (respeitando a distância 

do Aterro Sanitário), sendo de responsabilidade da Contratada as 

autorizações legais que se fizerem necessárias. 

17.2.3. A Contratada deverá apresentar a comprovação do destino final 

ambientalmente adequado de todos os resíduos que forem gerados 

durante a execução dos serviços, como, por exemplo, o material 

proveniente da movimentação de terra, de demolições, plásticos, papel, 

madeira, sacarias de cimento, e tantos outros quanto forem gerados.  

17.2.3.1. A comprovação ocorrerá por meio da apresentação do 

Comprovante de Transporte de Resíduos (CTR) emitido para 

cada viagem e tipo de resíduo, ou outro que vier a substituí-lo. 

Além do CTR deverá ser apresentada a licença ambiental do 

local de destino, constando sua aptidão para receber o resíduo 

a ser destinado, e o seu alvará de localização e funcionamento. 

Os dados deverão ser consolidados em planilhas de resumo 

mensal (modelo SUDECAP), constando o número dos CTR, o 

volume destinado e o local de destino. 
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17.2.3.2. No caso do transporte dos resíduos, a Contratada deverá 

comprovar que ele ocorreu de forma regular, apresentando o 

alvará de localização e funcionamento da empresa de 

transporte, o documento de cadastro dos veículos (emitido pelo 

órgão de regulação urbana de Belo Horizonte) e a licença de 

caçamba (quando for o caso). Nenhum transporte de resíduo 

poderá ser realizado sem que haja uma Autorização de Tráfego 

de Terra, Entulho e Material Orgânico (emitido pelo órgão de 

regulação urbana de Belo Horizonte) vigente, sendo esse 

documento obtido pela Contratada. 

17.2.4. A Fiscalização ou a Contratada com anuência da Fiscalização poderá 

propor a mudança de local, sempre levando em conta os aspectos 

técnicos, legais, ambientais, e o menor custo para o Município. 

17.3. Combate ao mosquito Aedes aegypti e demais vetores 

17.3.1. A Contratada deverá manter a instalação de apoio limpa, sem lixos e 

acúmulo de água, evitando a proliferação do mosquito Aedes aegypti e 

demais vetores. 

17.4. Medidas protetivas contra a disseminação de Covid-19 

17.4.1. Cumprir a legislação sanitária vigente; 

17.4.2. Estimular os funcionários para lavar com frequência as mãos até altura dos 

punhos, com água e sabão líquido ou higienizar com álcool líquido ou em 

gel 70%; 

17.4.3. Disponibilizar a todos os funcionários o acesso fácil a pias providas de 

água corrente, sabão líquido, toalhas descartáveis, lixeiras. Na 

indisponibilidade de pias, manter frascos com preparação alcoólica a 70% 

para uso de funcionários; 

17.4.4. Intensificar a limpeza das áreas (pisos) com água e sabão, solução de 

água sanitária ou produto próprio para limpeza; 

17.4.5. Intensificar a limpeza e desinfecção dos sanitários existentes, com solução 

de água sanitária ou outro produto desinfetante, destinados aos 

funcionários; 

17.4.6. Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e 

copos; 

17.4.7. Evitar aglomerações e manter os ambientes limpos e ventilados; 

17.4.8. Realizar desinfecção dos bebedouros com álcool 70% frequentemente. 

17.4.9. A Contratada deverá manter critérios para prevenção à contaminação do 

COVID-19, conforme orientações dos órgãos competentes e da própria 

SMOBI, se for o caso. 
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17.5. É obrigação da contratada o fornecimento de todo EPI e EPC necessários aos 

funcionários para o desempenho das funções bem como todos os EPI deverão ter 

Certificado de Aprovação – CA, na Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, 

cabendo ainda a Contratada o fornecimento de armário ou similar para cada 

funcionário acondicionar seu EPI no local de serviço. 

17.6. É obrigatório aos funcionários o uso de todos os itens de segurança previstos e 

recomendados por lei ou normas pertinentes ao objeto para a execução dos trabalhos, 

sendo de única e exclusiva responsabilidade da Contratada o seu cumprimento. 

17.7. A Contratada deverá fornecer todos os materiais, equipamentos e ferramentas 

necessários a cada profissional especificamente à prestação dos serviços, previstos 

em planilha e nesse termo de referência, devendo ser vistoriados com frequência pela 

Fiscalização, podendo a cargo da mesma exigir caso necessário e devidamente 

justificado a substituição de quaisquer materiais, equipamentos e ferramentas. 

17.8. Cabe a contratada zelar e prestar as devidas manutenções pelo espaço cedido pela 

Gerência Regional de Manutenção para os funcionários da contratada, durante o 

período contratual, espaço esses como: Vestiário, refeitório, escritório, almoxarifado 

entre outros de uso comum. 

17.9. Fazem parte deste Termo de Referência os seguintes apêndices: 

Apêndice I Planilha de Orçamento 
Apêndice II Cronograma Físico Financeiro 
Apêndice III Memória de Cálculo do BDI 
Apêndice IV Administração Local 
Apêndice V Encargos Sociais 
Apêndice VI Composição de Preços Unitários 
Apêndice VII Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica Orçamentária 
Apêndice VIII Dispensa de Licenciamento Ambiental (em meio digital) 

 

Belo Horizonte, __________ de _______________________ de 2023. 

 

 

Eng.º Ricardo Luiz Lima 
Gerência Regional de Manutenção Nordeste 

                                         Subsecretaria de Zeladoria Urbana - SMOBI 
 

 

Eng.ª Janaína Gomes Falleiros 
Gerência de Monitoramento de Manutenção das Regionais 

Subsecretaria de Zeladoria Urbana – 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 

Memória de Cálculo do BDI 
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Apêndice IV 

Administração Local 
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Apêndice V 

Encargos Sociais 
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Apêndice VI 

Composição de Preços Unitários 

 

As composições de serviços oriundos de tabelas de referência podem ser obtidas por meio 

dos seguintes endereços eletrônicos: 

SUDECAP  prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos/ 

SETOP transportes.mg.gov.br/component/gmg/page/102-consulta-a-

planilha-preco-setop 

SINAPI  www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-                  

gestao/sinapi/Paginas/default.aspx  

COPASA www2.copasa.com.br/servicos/portalTransparencia/ 

obraservico/visao/opcaoFiltroServico.asp?modalidade=Servico 

URBEL prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos  

 

  

https://prefeitura.pbh.gov.br/sudecap/composicao-de-precos/
http://transportes.mg.gov.br/component/gmg/page/102-consulta-a-planilha-preco-setop
http://transportes.mg.gov.br/component/gmg/page/102-consulta-a-planilha-preco-setop
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
http://www.caixa.gov.br/poder-publico/modernizacao-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20gestao/sinapi/Paginas/default.aspx
http://www2.copasa.com.br/servicos/portalTransparencia/obraservico/visao/opcaoFiltroServico.asp?modalidade=Servico
http://www2.copasa.com.br/servicos/portalTransparencia/obraservico/visao/opcaoFiltroServico.asp?modalidade=Servico
https://prefeitura.pbh.gov.br/urbel/informacoes/tabela-de-precos
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Apêndice VII 

Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica Orçamentária 
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Apêndice VIII 

Dispensa de Licenciamento Ambiental (em meio digital) 

 

 

 

 

 


