ALTERAÇÕES DO PROJETO EXECUTIVO

Onde se lia: ASSUNTO/OBJETO: varrição manual e mecanizada, roçada manual e
mecânica, capina complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e serviços
complementares de limpeza bem como o acondicionamento, coleta e transporte dos
resíduos provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas localizada na Rodovia
MG-5, Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG ou CTR Maquiné, Rodovia BR
381, km 444 – Bairro Bom Destino, Santa Luzia/MG, conforme especificado neste
Projeto Executivo
Leia–se: ASSUNTO/OBJETO: varrição manual e mecanizada, roçada manual e
mecânica, capina complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e serviços
complementares de limpeza bem como o acondicionamento, coleta e transporte dos
resíduos provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas localizada na Rodovia
MG-5, Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG, conforme especificado neste
Projeto Executivo

Onde se lia: 2 - OBJETO DA LICITAÇÃO
A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa para a prestação de serviços
de limpeza em vias e outros logradouros públicos no município de Belo Horizonte,
compreendendo: varrição manual e mecanizada; roçada manual e mecânica e capina
complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e serviços complementares de
limpeza bem como o acondicionamento, a coleta e transporte dos resíduos
provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas localizada na Rodovia MG-5,
Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG ou CTR Maquiné, Rodovia BR 381, km
444 – Bairro Bom Destino, Santa Luzia/MG, conforme condições discriminadas no
Projeto Executivo, no Edital e seus anexos.
Leia-se: 2 - OBJETO DA LICITAÇÃO
A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa para a prestação de serviços
de limpeza em vias e outros logradouros públicos no município de Belo Horizonte,
compreendendo: varrição manual e mecanizada; roçada manual e mecânica e capina
complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e serviços complementares de
limpeza bem como o acondicionamento, a coleta e transporte dos resíduos
provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas localizada na Rodovia MG-5,
Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG, conforme condições discriminadas no
Projeto Executivo, no Edital e seus anexos.

Onde se lia: 4 - CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Para todos os serviços a seguir caracterizados, deverá ser feito o acondicionamento,
coleta e o transporte dos resíduos provenientes das atividades conforme orientação do
presente Projeto Executivo e Normas Técnicas conforme item 14.
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A destinação final dos resíduos deverá ser feita diretamente no aterro sanitário da
CTR Macaúbas, exceto para os resíduos de roçada e capina ou entulho sem
contaminação, quando recolhido pelas equipes de ZEIS ou de Serviços
Complementares, que deverão ser encaminhados para a CTR Maquiné ou conforme
especificado em ordem de serviço correspondente, de acordo com as composições de
preços unitários do Anexo II-d do Edital.
Leia-se: 4 - CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Para todos os serviços a seguir caracterizados, deverá ser feito o acondicionamento,
coleta e o transporte dos resíduos provenientes das atividades conforme orientação do
presente Projeto Executivo e Normas Técnicas conforme item 14.
A destinação final dos resíduos deverá ser feita diretamente no aterro sanitário da
CTR Macaúbas, de acordo com as composições de preços unitários do Anexo II-d do
Edital.

Onde se lia: 4.1.1 - VARRIÇÃO MANUAL
Essa atividade deverá ser feita com o uso de equipamentos, instrumentos e
ferramentas conforme QUADROS II, IIA a IIH, III e X – item 5. Deverá abranger a
retirada de quaisquer resíduos sólidos soltos que se encontrem sobre os passeios
(calçadas e/ou canteiros centrais) e ao longo das sarjetas das vias públicas, numa
faixa de, no mínimo, 1 (um) metro de largura de sarjeta, que deverá ser contada a
partir da face vertical dos meios-fios, quer limitadores dos passeios, quer dos canteiros
centrais.
Leia-se: 4.1.1 - VARRIÇÃO MANUAL
Essa atividade deverá ser feita com pessoal e o uso de equipamentos, instrumentos e
ferramentas conforme QUADROS II, IIA a IIH, III e X – item 5. Deverá abranger a
retirada de quaisquer resíduos sólidos soltos que se encontrem sobre os passeios
(calçadas e/ou canteiros centrais) e ao longo das sarjetas das vias públicas, numa
faixa de, no mínimo, 1 (um) metro de largura de sarjeta, que deverá ser contada a
partir da face vertical dos meios-fios, quer limitadores dos passeios, quer dos canteiros
centrais.

Onde se lia: 4.2.5 - Padrão de acabamento exigido: Os serviços deverão ter como
padrão de acabamento a retirada da vegetação, incluindo o arraste do material
resultante da atividade para os pontos de confinamento e serão executados em toda a
área dos passeios, canteiros centrais, sarjetas e pistas de rolamento, devendo
abranger as faixas de vias, conforme determinado nos itens anteriores.
Para estes serviços deverá ser executada a remoção dos resíduos gerados pelas
atividades, por meio da varrição em todo o trecho atendido, bem como, quando
necessário, a raspagem e a retirada completa de terra, areia ou barro acumulado ao
longo das sarjetas contempladas pelo serviço, considerando os prazos máximos de
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remoção determinados no item 6.14 deste Projeto Executivo. Não será admitido dano
à pavimentação de passeios, especialmente àqueles construídos como calçadas
portuguesas, em função da execução do serviço. Em caso de eventuais danos, a
CONTRATADA será responsável pelo reparo do dano, com cuidados especiais
quando se tratar de patrimônio público ou de bem tombado.
Para a roçada mecânica deverá ser adotado, como quantidade mínima de
roçadores, o quantitativo estimado conforme especificado no quadro V – item 5Roçada manual e mecânica – Projeto Executivo.
Leia-se: 4.2.5 - Padrão de acabamento exigido: Os serviços deverão ter como padrão
de acabamento a retirada da vegetação, incluindo o arraste do material resultante da
atividade para os pontos de confinamento e serão executados em toda a área dos
passeios, canteiros centrais, sarjetas e pistas de rolamento, devendo abranger as
faixas de vias, conforme determinado nos itens anteriores.
Para estes serviços deverá ser executada a remoção dos resíduos gerados pelas
atividades, por meio da varrição em todo o trecho atendido, bem como, quando
necessário, a raspagem e a retirada completa de terra, areia ou barro acumulado ao
longo das sarjetas contempladas pelo serviço, considerando os prazos máximos de
remoção determinados no item 6.14 deste Projeto Executivo. Não será admitido dano
à pavimentação de passeios, especialmente àqueles construídos como calçadas
portuguesas, em função da execução do serviço. Em caso de eventuais danos, a
CONTRATADA será responsável pelo reparo do dano, com cuidados especiais
quando se tratar de patrimônio público ou de bem tombado.

Onde se lia: 4.4.2 - Mutirões de Limpeza
Os mutirões consistem em ações integradas de limpeza executadas em locais onde
haja demanda, nas áreas de vilas e, de forma independente ou em apoio às ações
programadas de limpeza urbana.
Essas ações poderão contar eventualmente com a participação ativa da própria
população local, bem como de outras instâncias da Administração Municipal, e serão
programadas previamente, constando usualmente de roçada e/ou capina, remoção de
resíduos acumulados ao longo de taludes, bem como o recolhimento de objetos
inservíveis, móveis e utensílios imprestáveis.
O recolhimento desses resíduos será feito de forma manual e/ou com auxílio de
carrinhos-de-mão em fibra de vidro equipados com freio, com a condução dos
resíduos até os locais de disposição temporária nas vias trafegáveis aos caminhões
basculantes da CONTRATADA, para posterior recolhimento por esses veículos.
Este serviço será executado mediante ordem de serviço específica da
CONTRATANTE com respectiva definição do veículo a ser utilizado e os resíduos
recolhidos serão encaminhados diretamente para disposição final no aterro sanitário
da CTR Macaúbas, no município de Sabará, salvo quando o resíduo se caracterizar
por entulho sem contaminação que, neste caso deverá ser encaminhado para a CTR
Maquiné, (conforme as composições de preços unitários, anexo II-d - do Edital.
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Leia-se: 4.4.2 - Mutirões de Limpeza
Os mutirões consistem em ações integradas de limpeza executadas em locais onde
haja demanda, nas áreas de vilas e, de forma independente ou em apoio às ações
programadas de limpeza urbana.
Essas ações poderão contar eventualmquanente com a participação ativa da própria
população local, bem como de outras instâncias da Administração Municipal, e serão
programadas previamente, constando usualmente de roçada e/ou capina, remoção de
resíduos acumulados ao longo de taludes, bem como o recolhimento de objetos
inservíveis, móveis e utensílios imprestáveis.
O recolhimento desses resíduos será feito de forma manual e/ou com auxílio de
carrinhos-de-mão em fibra de vidro equipados com freio, com a condução dos
resíduos até os locais de disposição temporária nas vias trafegáveis aos caminhões
basculantes da CONTRATADA, para posterior recolhimento por esses veículos.
Este serviço será executado mediante ordem de serviço específica da
CONTRATANTE com respectiva definição do veículo a ser utilizado e os resíduos
recolhidos serão encaminhados diretamente para disposição final no aterro sanitário
da CTR Macaúbas, no município de Sabará, (conforme as composições de preços
unitários, anexo II-d - do Edital).

Onde se lia: 6.4 - Os serviços serão executados integralmente entre os horários
estabelecidos nas jornadas de trabalho apresentadas no QUADRO II a seguir. Para
efeito de fiscalização o início da execução dos serviços será computada na jornada
abaixo estabelecida, considerando o tempo necessário ao deslocamento dos
funcionários do ponto de apoio ao local da prestação de serviços.
Leia-se: 6.4 - Os serviços serão executados integralmente entre os horários
estabelecidos nas jornadas de trabalho apresentadas a seguir. Para efeito de
fiscalização o início da execução dos serviços será computada na jornada abaixo
estabelecida, considerando o tempo necessário ao deslocamento dos funcionários do
ponto de apoio ao local da prestação de serviços.
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Onde se lia:

Leia-se:
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Onde se lia: 6.20 - A CONTRATADA deverá efetuar a implementação dos
equipamentos de varrição mecanizada imediatamente após a emissão da ordem de
serviço.
Leia-se: 6.20 - A CONTRATADA deverá efetuar a implementação dos equipamentos
de varrição mecanizada em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de
serviço.

Onde se lia: 7.2 - Os dimensionamentos de pessoal, equipamentos, ferramentas e
materiais estimados, nos quadros (QUADROS II ao XI)- item 5 - a este Projeto
Executivo, estão sendo fornecidos a título de orientação. É responsabilidade da
CONTRATANTE dimensionar o pessoal necessário à execução dos serviços com
base em sua experiência. Os dimensionamentos são resultado de pesquisa e
acompanhamento dos serviços já executados na cidade, dos cálculos de
produtividade, jornada de trabalho considerando pausas de 10 minutos a cada 50
minutos trabalhados e observância quanto à segurança do trabalho.
7.2.1 - Para efeito de dimensionamento prévio e composição do orçamento de
referência do projeto executivo, foram consideradas as seguintes médias de
produtividade, a saber:
•

Varrição = 2.590 metros por gari por dia;

•

Roçada/Capina = 550 metros por gari por dia.

7. 2.2 - A composição média das turmas de varrição manual será constituída de forma
a garantir a perfeita execução dos serviços e a segurança e saúde dos trabalhadores.
Estes deverão estar devidamente uniformizados e portando os equipamentos de
proteção individual e coletiva necessários e obrigatórios e em boas condições de uso
e asseio.
7.2.3 - O quantitativo de pessoal que trabalhará na área "Centro Especial", inclusive
encarregados, deverá ser retirado do quantitativo previsto para a Área Central em
esquema de escalas/folgas, já que os serviços de varrição nesta área são executados
apenas aos domingos. O mesmo procedimento deverá ser adotado para a área da
Orla da Pampulha e para a Praça Duque de Caxias.
Leia-se: 7.2 - Os dimensionamentos de pessoal, equipamentos, ferramentas e
materiais estimados, nos quadros (QUADROS II, III, IV, V, VI, IX, X e XI) - item 5 deste Projeto Executivo, estão sendo fornecidos a título de orientação. É
responsabilidade da CONTRATANTE dimensionar o pessoal necessário à execução
dos serviços com base em sua experiência. Os dimensionamentos são resultado de
pesquisa e acompanhamento dos serviços já executados na cidade, dos cálculos de
produtividade, jornada de trabalho considerando pausas de 10 minutos a cada 50
minutos trabalhados e observância quanto à segurança do trabalho. Os quantitativos
dos quadros VII e VIII não poderão ser alterados.
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7.2.1 - Para a roçada mecânica deverá ser adotado, como quantidade mínima de
roçadores, o quantitativo estimado conforme especificado no quadro V – item 5Roçada manual e mecânica – Projeto Executivo.
7.2.2 - Para efeito de dimensionamento prévio e composição do orçamento de
referência do projeto executivo, foram consideradas as seguintes médias de
produtividade, a saber:
•

Varrição = 2.590 metros por gari por dia;

•

Roçada/Capina = 550 metros por gari por dia.

7.2.3 - A composição média das turmas de varrição manual será constituída de forma
a garantir a perfeita execução dos serviços e a segurança e saúde dos trabalhadores.
Estes deverão estar devidamente uniformizados e portando os equipamentos de
proteção individual e coletiva necessários e obrigatórios e em boas condições de uso e
asseio.
7.2.4 - O quantitativo de pessoal que trabalhará na área "Centro Especial", inclusive
encarregados, deverá ser retirado do quantitativo previsto para a Área Central, já que
os serviços de varrição nesta área são executados apenas aos domingos e feriados. O
mesmo procedimento deverá ser adotado para a área da Orla da Pampulha e para a
Praça Duque de Caxias.

Onde se lia: 7.6 - A CONTRATADA deverá possuir profissional (is) de apoio técnico e
operacional, conforme quantitativos e especificações contidas no QUADRO IX- item 5,
para gestão, segurança e apoio logístico a seus trabalhadores e frota, bem como para
estabelecer constante e propositivo diálogo com a CONTRATANTE, visando
solucionar com a máxima eficiência e celeridade possível os problemas surgidos na
rotina dos serviços ou que mereçam especial atenção por parte da CONTRATANTE e
CONTRATADA, prestando as informações necessárias quando solicitadas pela
CONTRATANTE através de relatórios específicos ou rotineiros.
Leia-se: 7.6 - A CONTRATADA deverá estabelecer constante e propositivo diálogo
com a CONTRATANTE, visando solucionar com a máxima eficiência e celeridade
possível os problemas surgidos na rotina dos serviços ou que mereçam especial
atenção por parte da CONTRATANTE e CONTRATADA, prestando as informações
necessárias quando solicitadas pela CONTRATANTE através de relatórios específicos
ou rotineiros.

Onde se lia: 9.5 - Os caminhões coletores compactadores para transporte dos
resíduos provenientes da varrição e demais serviços deverão ser providos de sistemas
automáticos de esvaziamento e descarga, de sistema de vedação da porta traseira e
de suportes para pás, vassouras, cones de sinalização, que constituem equipamentos
obrigatórios. A capacidade nominal de carga dos caminhões compactadores será de 7
(sete) toneladas com PBT de, no mínimo, 16 (dezesseis) toneladas. A capacidade
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volumétrica nominal da caixa de carga deverá ser de 15 m³. A potência nominal do
caminhão não poderá ser inferior a 200 cv.
9.5.1 – Para o recolhimento dos resíduos em ZEIS, deverão ser utilizados também
caminhões coletores compactadores de resíduos sólidos (mini compactadores) com
chassis com capacidade nominal de carga de, no mínimo, 5,0 toneladas (equipamento
+ carga útil), possuir 2 (dois) eixos (“TOCO”) com Peso Bruto Total – PBT (técnico
admissível) de, no mínimo, 7,8 toneladas. Deverão possuir equipamentos coletores
compactadores, montados sobre os chassis, com capacidade nominal da caixa de
carga de, no mínimo, 5,0 m³, providos de sistemas automáticos de esvaziamento e
descarga, de sistemas de vedação integral contra vazamentos de chorume, estribo
traseiro em chapas de aço antiderrapante ajustável tanto em altura quanto basculável
e munido de alça de segurança e corrimão em toda a volta para transporte de até 4
(quatro) coletores. Os caminhões coletores mini compactadores (caminhão +
equipamento) deverão possuir dimensões nominais de, no máximo, 6,00 m de
comprimento total, 2,30 m de largura (entre os dois retrovisores abertos) e 2,70 m de
altura em relação ao chão. A potência nominal não poderá ser inferior a 150 cv.
Leia-se: 9.5 - Os caminhões coletores compactadores para transporte dos resíduos
provenientes da varrição e demais serviços deverão ser providos de sistemas
automáticos de esvaziamento e descarga, de sistema de vedação da porta traseira e
de suportes para pás, vassouras, cones de sinalização, que constituem equipamentos
obrigatórios. A capacidade nominal de carga dos caminhões compactadores será de 7
(sete) toneladas com PBT de, no mínimo, 16 (dezesseis) toneladas. A capacidade
volumétrica nominal da caixa de carga deverá ser de no mínimo 15 m³. A potência
nominal do caminhão não poderá ser inferior a 200 cv.
9.5.1 – Para o recolhimento dos resíduos em ZEIS, deverão ser utilizados também
caminhões coletores compactadores de resíduos sólidos (mini compactadores) com
chassis com capacidade nominal de carga de, no mínimo, 5,0 toneladas (equipamento
+ carga útil), possuir 2 (dois) eixos (“TOCO”) com Peso Bruto Total – PBT (técnico
admissível) de, no mínimo, 7,8 toneladas. Deverão possuir equipamentos coletores
compactadores, montados sobre os chassis, com capacidade volumétrica nominal da
caixa de carga de, no mínimo, 6,0 m³, providos de sistemas automáticos de
esvaziamento e descarga, de sistemas de vedação integral contra vazamentos de
chorume, estribo traseiro em chapas de aço antiderrapante ajustável tanto em altura
quanto basculável e munido de alça de segurança e corrimão em toda a volta para
transporte de até 4 (quatro) coletores. Os caminhões coletores mini compactadores
(caminhão + equipamento) deverão possuir dimensões nominais de, no máximo, 6,00
m de comprimento total, 2,30 m de largura (entre os dois retrovisores abertos) e 2,70
m de altura em relação ao chão. A potência nominal não poderá ser inferior a 150 cv.

Onde se lia: 9.7 - Os caminhões basculantes utilizados nas atividades de apoio a
roçada manual e mecânica e capina complementar deverão ser dotados de cabine
complementar com capacidade para 6 (seis) pessoas sentadas, além de escadas de
acesso à cabine, de modo tal que as operações de embarque, transporte e
desembarque daqueles trabalhadores possam ser feitas em condições aceitáveis de
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segurança. Serão utilizados caminhões de carroceria aberta metálica, basculante, com
capacidade de carga de 4 (quatro) toneladas, conforme quantitativos definidos no
quadro V do item 5 deste Projeto Executivo, e deverão possuir depósito específico
para transporte das ferramentas de trabalho (pás, enxadas, vassouras etc.) instalado
de tal forma que, no caso de freadas bruscas e/ou acidentes não lance ou provoque
seu deslocamento sobre o pessoal transportado e transeuntes. Estes caminhões
deverão possuir dimensões nominais de, no máximo, 6,50 m de comprimento total,
2,60 m de largura (entre os dois retrovisores abertos) e 2,70 m de altura em relação ao
chão. A capacidade nominal da báscula deverá ser de 6,0 m³.
Leia-se: 9.7 - Os caminhões basculantes utilizados nas atividades de apoio a roçada
manual e mecânica e capina complementar deverão ser dotados de cabine
complementar com capacidade para 6 (seis) pessoas sentadas, além de escadas de
acesso à cabine, de modo tal que as operações de embarque, transporte e
desembarque daqueles trabalhadores possam ser feitas em condições aceitáveis de
segurança. Serão utilizados caminhões de carroceria aberta metálica, basculante, com
capacidade de carga de 4 (quatro) toneladas, conforme quantitativos definidos no
quadro V do item 5 deste Projeto Executivo, e deverão possuir depósito específico
para transporte das ferramentas de trabalho (pás, enxadas, vassouras etc.) instalado
de tal forma que, no caso de freadas bruscas e/ou acidentes não lance ou provoque
seu deslocamento sobre o pessoal transportado e transeuntes. Estes caminhões
deverão possuir dimensões nominais de, no máximo, 6,50 m de comprimento total,
2,60 m de largura (entre os dois retrovisores abertos) e 2,70 m de altura em relação ao
chão. A capacidade nominal da báscula deverá ser de no mínimo 6,0 m³.

Onde se lia: 9.11 - Todos os veículos e equipamentos deverão estar em plenas
condições de funcionamento na data da ordem de serviço, ficando a CONTRATADA
sujeita a inspeção da CONTRATANTE a qualquer tempo, podendo esta exigir a troca
ou reparo imediato, a seu exclusivo critério, caso constate a inadequação de qualquer
veículo ou equipamento.
Leia-se: 9.11 - Todos os veículos e equipamentos deverão estar em plenas condições
de funcionamento em até 30 (trinta) dias contados do recebimento da ordem de
serviço, ficando a CONTRATADA sujeita a inspeção da CONTRATANTE a qualquer
tempo, podendo esta exigir a troca ou reparo imediato, a seu exclusivo critério, caso
constate a inadequação de qualquer veículo ou equipamento.

Onde se lia: 10.4 - Caberá à CONTRATADA, zelar pelo bom uso, limpeza,
conservação e manutenção das instalações e equipamentos de que se servem suas
equipes nas respectivas áreas de atuação (sedes de varrição, micro pontos de apoio,
cestos coletores de resíduos leves, caixas de ferramentas, etc.), quer pertençam à
CONTRATANTE, a terceiros ou à própria CONTRATADA.
Leia-se: 10.4 - Caberá à CONTRATADA, zelar pelo bom uso, limpeza, conservação e
manutenção das instalações e equipamentos de que se servem suas equipes nas
respectivas áreas de atuação (sedes de varrição, micro pontos de apoio, caixas de
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ferramentas, etc.), quer pertençam à CONTRATANTE, a terceiros ou à própria
CONTRATADA.

Onde se lia: 11.5 – Para efeito de pagamento dos serviços complementares de
limpeza - atividades de apoio aos serviços rotineiros de limpeza pública previstos no
Projeto Executivo, tais como, a remoção de resíduos depositados nos passeios de vias
e de outros logradouros públicos, o pagamento dar-se-á por disponibilização de
equipe/mês (equipe por mês).
Para tanto, será realizada medição mensal
discriminatória e comprobatória dos serviços executados conforme ordens de serviços
específicas.
11.6 - Para efeito de pagamento dos serviços de limpeza de ZEIS, o pagamento darse-á por disponibilização de equipe/mês (equipe por mês). Para tanto, será realizada
medição mensal discriminatória e comprobatória dos serviços executados conforme
ordens de serviços específicas.
Leia-se: 11.5 – Para efeito de pagamento dos serviços complementares de limpeza atividades de apoio aos serviços rotineiros de limpeza pública previstos no Projeto
Executivo, tais como, a remoção de resíduos depositados nos passeios de vias e de
outros logradouros públicos, o pagamento dar-se-á por disponibilização de equipe/dia
(equipe por dia). Para tanto, será realizada medição mensal discriminatória e
comprobatória dos serviços executados conforme ordens de serviços específicas.
11.6 - Para efeito de pagamento dos serviços de limpeza de ZEIS, o pagamento darse-á por disponibilização de equipe/dia (equipe por dia). Para tanto, será realizada
medição mensal discriminatória e comprobatória dos serviços executados conforme
ordens de serviços específicas.

Onde se lia: 11.7 - O item relativo à Administração Local (AL) será medido
proporcionalmente ao valor de cada medição de serviços efetivamente executados,
cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o custo de cada unidade
conforme planilha de orçamento.
O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será calculado da
seguinte forma:

AL mensal = Medição mensal (exclusive AL) x 100 = nº de unidades
Valor global – AL
Leia-se: 11.7 – Para efeito de pagamento do item relativo à Administração Local (AL),
será medido proporcionalmente ao valor financeiro de cada medição de serviços
efetivamente executados, cumulativamente até o máximo de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme planilha de orçamento.
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11.7.1 – Para o pagamento do item 11.7 a CONTRATADA deverá apresentar
declaração das atividades desenvolvidas pela equipe prevista na administração local,
bem como dos demais itens que a compõe, com os respectivos registros fotográficos.
11.7.2 - Caso não ocorra a execução total do contrato, não será devido o pagamento
relativo ao valor remanescente na medição final.
11.7.3 O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será calculado
da seguinte forma:

AL mensal = Medição mensal (exclusive AL) x 100 = nº de unidades
Valor global – AL
Onde se lia: 15 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Leia-se:

14 – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

QUADRO I

1 - Retirada da coluna opção de destinação Maquiné.
2 - Retirada da nota.
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QUADROS II, IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIF, IIG, e IIH
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QUADRO III, IV, VII E VIII
Retirada das notas.

QUADRO IX
QUADRO IX
APOIO TÉCNICO, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO
QUANTITATIVOS ESTIMADOS DE PESSOAL E VEÍCULOS
LOTES

ENGENHEIRO *

VEÍCULO LEVE DE APOIO

1

1

1

2

1

1

3

1

1

TOTAL GERAL

3

3

* Os engenheiros trabalharão em regime de 6 horas diárias.
* A equipe de apoio técnico operacional e administrativo compõe a administração local.
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QUADRO X

Onde se lia: Varrição Manual, leia-se: Varrição.

QUADRO XII

Inclusão de nota. ”As sedes de apoio identificadas como GERLU poderão ser
utilizadas sem ônus para a Contratada”
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QUADRO XIV

MAPA DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE LIMPEZA DE ZEIS
Substituição da Vila da Luz pelas Vilas São Paulo/Andiroba.

LISTAGEM E MAPAS DISPONÍVEIS NO SITE
•
Listagem dos arquivos dos mapas e descritivos de extensões da varrição
Manual de Venda Nova.
Em seu lugar foi publicada a relação de arquivos da Região Administrativa Pampulha.
•
Mapa da área de atendimento da Equipe Turno da Tarde – Hipercentro Área
Central.
Em seu lugar foi publicado o descritivo de extensões desta turma.
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ALTERAÇÕES DE ORÇAMENTO
1)

Publicação do Detalhamento dos Encargos Sociais

2)

Acréscimo dos 10% correspondentes ao valor da Cesta de Natal

No Anexo II-d – “COMPOSIÇÃO AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA” na
coluna correspondente a Cesta de Natal o valor passa de R$ 12,67 para R$ 14,08.
3)

Adequação dos quantitativos e custos relacionados ao “QUADRO

RESERVA - ESCALA CONTÍNUA (ÁREA CENTRAL) - 23:00 ÀS 06:40” na planilha
CP 1.1.1 “VARRIÇÃO MANUAL LOTE 1” do Anexo II-d do Edital
Equipe

Quadro previsto
para Área Central

Encarregado
Varredor
Coletor
Motorista

2,00
65,00
2,00
1,00

Quantitativo (Reserva)
(unid. X mês)
Onde se lia:
Leia-se:
0,43
0,30
9,29
9,33
0,29
0,30
0,14
0,17

O custo unitário no edital publicado era: “Custo Mensal + Adicional Noturno + Horas
Extras”, o valor foi alterado para “Custo Mensal + Adicional Noturno”.
4)

Adequação de quantitativos no item “ADICIONAL HE FERIADO/DOMINGO

(LESTE) 07:00 / 12:00” da planilha CP 1.1.2 “VARRIÇÃO MANUAL LOTE 2” do
Anexo II-d do Edital
Equipe
Onde se lia:
Varredor + Carrinheiro
1,00
Coletor
0,00
Motorista
1,00

Leia-se:
1,00
1,00
1,00

Considerada 01 unidade x mês de cada categoria envolvida diretamente no serviço,
sendo que o custo mensal da hora extra refere-se a 01 hora por dia por coletor, 03
horas por motorista e 05 horas por varredor.
5)

Adequação dos Custos de Horas Extras

O planejamento inicial previa a realização de todos os serviços contratados durante os
feriados, exceto os dias definidos no Quadro XIV do anexo III do edital. O
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planejamento foi revisto e os serviços objeto desta contratação que serão realizados
aos feriados serão:

•

“Varrição Manual” apenas a turma “Centro Especial” – Realização do

serviço nos feriados, exceto os 04 dias previstos.
•

“Serviços de Limpeza de Vias e outros Serviços Complementares em

Vilas e ZEIS” - Integralmente nos feriados (exceto os 04 dias previstos)
Neste sentido, houve adequação das horas extras remuneradas da seguinte forma:

•

Área Central (Turno Noturno) - Apenas Domingos (QUADRO IIA do Item

5 do Projeto Executivo)
•

Centro Especial - Domingos e feriados (QUADRO IIB do Item 5 do

Projeto Executivo
•

Orla da Pampulha - Apenas Domingos (QUADRO IIF do Item 5 do

Projeto Executivo)
•

Leste (Praça Duque de Caxias) - Apenas Domingos (QUADRO IID do

Item 5 do Projeto Executivo).
Os custos referentes às horas extras que consta no Anexo II-d – “COMPOSIÇÃO
AUXILIAR: CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA” foram alterados conforme
informado no quadro a seguir:
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PUBLICADO NO EDITAL

REVISÃO DO ORÇAMENTO

Mão de Obra da Área Central - HORA EXTRA
DOMINGOS E FERIADOS
Ca tegori a
Encarregado de Va rri ção
Va rredor / carri nhei ro
Col etor de Li xo de va rri ção
Motori s ta de ca mi nhã o aberto

Custo das horas
extras

R$ 1.227,72
R$ 608,45
R$ 664,58
R$ 1.055,75

Encargos sobre
as horas extras

R$
R$
R$
R$

DOMINGOS

Custo mensal
(Hora Extra)

899,43
445,75
486,87
773,45

R$ 2.127,15
R$ 1.054,20
R$ 1.151,45
R$ 1.829,20

Custo das horas
extras

Encargos
sobre as
horas extras

R$ 1.045,39
R$
518,09
R$
565,88
R$
898,95

R$ 765,86
R$ 379,55
R$ 414,57
R$ 658,57

Custo mensal
(Hora Extra)

R$1.811,25
R$ 897,64
R$ 980,45
R$1.557,52

Mão de Obra da Centro Especial - HORA EXTRA
DOMINGOS
Ca tegori a
Encarregado de Va rri ção
Va rredor / carri nhei ro
Col etor de Li xo de va rri ção
Motori s ta de ca mi nhã o aberto

Custo das horas
extras

R$
R$
R$
R$

784,04
388,57
424,41
674,21

Encargos sobre
as horas extras

R$
R$
R$
R$

DOMINGOS E FERIADOS
Custo mensal
(Hora Extra)

574,39
284,67
310,92
493,93

R$ 1.358,43
R$ 673,24
R$ 735,33
R$ 1.168,14

Custo das horas
extras

R$
R$
R$
R$

920,79
456,34
498,44
791,81

Encargos
sobre as
horas extras

R$ 674,57
R$ 334,32
R$ 365,16
R$ 580,08

Custo mensal
(Hora Extra)

R$1.595,36
R$ 790,66
R$ 863,60
R$1.371,89

Mão de Obra - Orla Pampulha - HORA EXTRA
DOMINGOS E FERIADOS
Ca tegori a
Encarregado de Va rri ção
Va rredor / carri nhei ro
Col etor de Li xo de va rri ção
Motori s ta de ca mi nhã o aberto

Custo das horas
extras

R$
R$
R$
R$

790,12
391,58
427,70
679,44

Encargos sobre
as horas extras

R$
R$
R$
R$

DOMINGOS

Custo mensal
(Hora Extra)

578,84
286,87
313,33
497,76

R$ 1.368,96
R$ 678,45
R$ 741,03
R$ 1.177,20

Custo das horas
extras

R$
R$
R$
R$

653,37
323,81
353,68
561,84

Encargos
sobre as
horas extras

R$ 478,66
R$ 237,22
R$ 259,11
R$ 411,61

Custo mensal
(Hora Extra)

R$1.132,03
R$ 561,03
R$ 612,79
R$ 973,45

Mão de Obra - Região Leste - HORA EXTRA
DOMINGOS E FERIADOS
Ca tegori a
Va rredor / carri nhei ro
Col etor de Li xo de var.
Motori s ta de ca mi nhã o aberto

Custo das horas
extras

Encargos sobre
as horas extras

DOMINGOS

Custo mensal
(Hora Extra)

R$ 323,81

R$

237,22

R$ 561,03

R$ 561,84

R$

411,61

R$ 973,45

Custo das horas
extras

R$
R$
R$

323,81
70,74
337,11

Encargos
sobre as
horas extras

R$ 237,22
R$ 51,82
R$ 246,97

Custo mensal
(Hora Extra)

R$ 561,03
R$ 122,56
R$ 584,08

Mão de Obra da Equipe de Zeis - HORA EXTRA (FERIADOS)
DOMINGOS E FERIADOS
Ca tegori a

Custo das horas
extras

Motori s ta de cami nhão a berto
Ajuda nte ca mi nhã o aberto
Va rredor / carri nhei ro
Encarregados
Operadores de Roçadei ra

156,79
90,67
90,36
182,34
100,48

6)

Encargos
sobre as
horas extras

R$ 114,86
R$ 66,43
R$ 66,20
R$ 133,58
R$ 73,61

Custo mensal
(Hora Extra)

R$
R$
R$
R$
R$

Exclusão da Varredeira Mecânica Reserva da planilha CP 1.2.1

“VARRIÇÃO MECANIZADA LOTES 1, 2 E 3” do Anexo II-d do Edital
Exclusão do custo da varredeira mecânica reserva.

Caso a varredeira pare de

funcionar temporariamente, o serviço poderá ser realizado manualmente conforme
item 6.21 do projeto executivo.
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271,65
157,10
156,56
315,92
174,09

7)

Inclusão da parcela correspondente ao caminhão reserva nos serviços

“ROÇADA MANUAL E MECÂNICA E CAPINA COMPLEMENTAR”, “SERVIÇOS
COMPLEMENTARES” e “SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E OUTROS
SERVIÇOS COMPLEMENTARES EM VILAS E ZEIS”
Foi considerado 01 caminhão báscula com cabine para 06 pessoas por lote, uma vez
que a contratada deverá manter frota reserva em relação ao total da frota efetiva.
8)

Acréscimo do custo de horas extras correspondentes aos feriados para

os serviços “SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS E OUTROS SERVIÇOS
COMPLEMENTARES EM VILAS E ZEIS” nas planilhas CP 4.1.1 e CP 4.2.1
9)

Adequação da Administração Local

A Administração Local foi alterada visando atender a orientação do Acórdão TCU
2622/2013.
10)

Exclusão da linha correspondente ao horário 15:30 – 23:10 na planilha CP

1.1.1.
11)

Retirado o número de caminhões na planilha “COMPOSIÇÃO AUXILIAR -

CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO COMPACTADOR”
12)

Acréscimo do custo de GPS nos veículos do quadro reserva

Inclusão do custo de implantação do GPS no compactador, separando o custo mensal
do GPS em duas linhas: “GPS - INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO” - este custo inclui
o caminhão reserva e “GPS – MONITORAMENTO” - para este custo não se inclui o
reserva, pois caso ele seja monitorado, outro deixará de ser.
13)

Adequação do número de lavações mensais por caminhão

Nas planilhas “COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO
COMPACTADOR” e “COMPOSIÇÃO AUXILIAR - CUSTO MENSAL DA VARREDEIRA
MECÂNICA” o custo mensal da limpeza de caminhões passou de R$780,00 para
R$838,50.
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14)

Inclusão do custo do caminhão reserva na planilha “COMPOSIÇÃO

AUXILIAR: CUSTO MENSAL DO CAMINHÃO BASCULANTE COM CABINE PARA
6 PESSOAS E BANHEIRO QUÍMICO”
O custo apresenta os mesmos parâmetros do caminhão basculante já publicado,
diferindo apenas quanto ao custo do rastreamento, que considera apenas a instalação
do equipamento GPS por tratar-se de um equipamento reserva.
Além das alterações acima relacionadas, adequações de custo foram feitas em função
de adequações do projeto executivo, a saber:

•

Varrição Manual: adequação do custo dos encarregados, acréscimo de
valor correspondente a 01 varredor na regional Venda Nova (Lote 3) e
alteração do valor das ferramentas.

•

Limpeza em ZEIS, pequeno porte e grande porte: alteração do valor das
ferramentas.

15)

Quadro Detalhamento do BDI - Limpeza de Vias
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Alterações do Edital

1) I – OBJETO
Onde se lia: A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa para a
prestação de serviços de limpeza em vias e outros logradouros públicos no município
de Belo Horizonte, compreendendo: varrição manual e mecanizada; roçada manual
e mecanizada e capina complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e
serviços complementares de limpeza bem como o acondicionamento, a coleta e
transporte dos resíduos provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas
localizada na Rodovia MG-5, Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG ou
CTR Maquiné, Rodovia BR 381, km 444 – Bairro Bom Destino, Santa Luzia/MG,
conforme condições discriminadas no Edital e seus anexos.

Leia-se - A presente licitação tem por objeto a seleção de empresa para a prestação
de serviços de limpeza em vias e outros logradouros públicos no município de Belo
Horizonte, compreendendo: varrição manual e mecanizada; roçada manual e
mecanizada e capina complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e
serviços complementares de limpeza bem como o acondicionamento, a coleta e
transporte dos resíduos provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas
localizada na Rodovia MG-5, Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG,
conforme condições discriminadas no Edital e seus anexos.

2) IV – PREÇOS

Onde se lia: 1 - Os valores tetos dos serviços licitados, limitadores de proposta das
licitantes são:

Lote 1 – R$ 62.624.320,45 ( Sessenta e dois milhões ,seiscentos e vinte e quatro mil,
trezentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos)

para as regionais Barreiro,

Centro-Sul e Oeste.
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Lote 2 – R$ 32.714.767,97 ( Trinta e dois milhões, setecentos e quatorze mil,
setecentos e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos) para as regionais Leste,
Nordeste e Noroeste.

Lote 3 – R$ 27.048.279,71 (Vinte e sete milhões, quarenta e oito mil,, duzentos e
setenta e nove reais e setenta e um centavos) para as regionais: Norte, Pampulha e
Venda Nova.

Leia-se: 1 - Os valores tetos dos serviços licitados, limitadores de proposta das
licitantes são:
Lote 1 – R$ 62.356.630,91 (Sessenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil,
seiscentos e trinta reais e noventa e um centavos) para as regionais Barreiro, CentroSul e Oeste.
Lote 2 – R$ 32.970.459,83 ( Trinta e dois milhões, novecentos e setenta mil,
quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos) para as regionais
Leste, Nordeste e Noroeste.
Lote 3 – R$ 26.950.307,12 (Vinte e seis milhões, novecentos e cinquenta mil,
trezentos e sete reais e doze centavos) para as regionais: Norte, Pampulha e Venda
Nova.

3. VI - LOCAL E HORÁRIO PARA EXAME E AQUISIÇÃO DO EDITAL E PARA
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS – item 03

Onde se lia: 3 - A Licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal, na
interpretação dos termos deste Edital, poderá consultar a respeito à Comissão de
Licitação, através de carta protocolada, fax ou através do e-mail: dradf@pbh.gov.br,
com o título “EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2018”, até o quinto dia útil anterior
à data fixada para abertura das propostas.
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Leia-se: 3 - A Licitante que tenha dúvida de caráter técnico ou legal, na interpretação
dos termos deste Edital, poderá consultar a respeito à Comissão de Licitação, através
de carta protocolada, ou através do e-mail: cpl.slu@pbh.gov.br “EDITAL DE
CONCORRÊNCIA Nº 001/2018”, até o quinto dia útil anterior à data fixada para
abertura das propostas.

4. VI - LOCAL E HORÁRIO PARA EXAME E AQUISIÇÃO DO EDITAL E PARA
FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS – item 4.1

Onde se lia: 4 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação
perante a Administração o licitante que não o fizer devendo protocolar o pedido até 05
(cinco) dias úteis da data que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação,
apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso, devendo a Administração julgar e responder à
impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1o do
art. 113.

4.1- As respostas das impugnações e questionamentos serão publicadas no
Diário Oficial do Município – DOM.

Leia-se: 4 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem
prejuízo da faculdade prevista no § 1o do art. 113

4.1- Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital de Licitação perante
a Administração o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura dos envelopes de habilitação, apontando as falhas ou irregularidades que o
viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
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4.2 - As respostas das impugnações e questionamentos serão publicadas no
Diário Oficial do Município – DOM.

[MMDA1] Comentário: republicar

5. IX – HABILITAÇÃO –1-HABILITAÇÃO JURÍDICA – item 1.7

Onde se lia: 1.7 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que
ela não incorre em qualquer das condições impeditivas especificando:

1.7.1- Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;
1.7.3- Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública.

Leia-se: 1.7 - Declaração subscrita pelo representante legal da proponente de que ela
não incorre em qualquer das condições impeditivas de habilitação e conhecimento das
condições e atos de corrupção, conforme Anexo I- e, deste Edital.
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. IX – HABILITAÇÃO –1-HABILITAÇÃO JURÍDICA

Acréscimo do item 1.10 com a seguinte redação:

1.10 - Caso ocorra à participação de microempresa ou empresa de pequeno
porte, assim enquadradas nos termos do Estatuto Nacional da Microempresa e da
Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar 123/2006, deverá a
licitante apresentar declaração, conforme modelo do ANEXO I-h deste Edital e nos
termos do disposto nos §§ 1º a 4º, do artigo 8º, da Lei Municipal 10.936/2016, de que
cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa
de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006.

7. IX – HABILITAÇÃO - 2- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – item 2.3
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Onde se lia: 2.3- comprovação da capacidade operacional da empresa, através de
atestado(s) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que a licitante executou, em um contrato ou mais, diretamente, serviços da mesma
natureza dos aqui licitados, onde conste a execução dos serviços abaixo relacionados:
Leia-se: 2.3- comprovação da capacidade operacional da empresa, através de
atestado(s) fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando
que a licitante executou, em um contrato ou mais, diretamente, serviços da mesma
natureza dos aqui licitados, ou seja, em vias e outros logradouros públicos onde
conste a execução dos serviços abaixo relacionados:

8. IX – HABILITAÇÃO – 2 –- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – 2.3.1
2.3.1- Execução de serviços:

a) varrição manual de vias urbanas nas quantidades igual ou superior a 50 %
(cinquenta por cento) dos quantitativos totais mensais previstos para cada Lote, a
saber:

LOTE 1: comprovação de 10.414 km (dez mil, quatrocentos e quatorze)
quilômetros executados equivalentes a 50% de 20.827 km(vinte mil oitocentos e vinte
e sete) quilômetros/ mês de varrição manual de sarjetas de logradouros urbanos;

LOTE 2: comprovação de 4.330 km (quatro mil, trezentos e trinta) quilômetros
executados equivalentes a 50% de 8.659km(oito mil, seiscentos e cinquenta e nove)
quilômetros/ mês de varrição manual de sarjetas de logradouros urbanos ;

LOTE 3 comprovação de 4.633km (quatro mil, seiscentos e trinta e três)
quilômetros executados equivalentes a 50% de 9.250km (nove mil, duzentos e
cinquenta e nove) quilômetros/ mês de varrição manual de sarjetas de logradouros
urbanos;
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Leia-se
2.3.1- Execução de serviços:

a) varrição manual de vias urbanas nas quantidades igual ou superior a 50 %
(cinquenta por cento) dos quantitativos totais mensais previstos para cada Lote, a
saber:

LOTE 1: comprovação de 10.143 km (dez mil, cento e quarenta e três)
quilômetros executados equivalentes a 50% de 20.287 km(vinte mil duzentos e oitenta
e sete) quilômetros/ mês de varrição manual de sarjetas de logradouros urbanos;

LOTE 2: comprovação de 4.107 km (quatro mil, cento e sete) quilômetros
executados equivalentes a 50% de 8.215 km(oito mil, duzentos e quinze) quilômetros/
mês de varrição manual de sarjetas de logradouros urbanos ;

LOTE 3 comprovação de 4.355km (quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco)
quilômetros executados equivalentes a 50% de 8.711 km (oito mil, setecentos e onze)
quilômetros/ mês de varrição manual de sarjetas de logradouros urbanos;

9. IX – HABILITAÇÃO – 3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA –
alínea “c” :

Onde se lia: c) Caso ocorra à participação de microempresa ou empresa de
pequeno porte, assim enquadradas nos termos do Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar
123/2006, deverá a licitante apresentar declaração, conforme modelo do ANEXO I-h
deste Edital e nos termos do disposto nos §§ 1º a 4º, do artigo 8º, da Lei Municipal
10.936/2016, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar
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123/2006;

Leia-se: c) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa
física.

10. XVI - MEDIÇÃO E PAGAMENTO:
a) Item 05
Onde se lia: 5 – Para efeito de pagamento dos serviços complementares de
limpeza - atividades de apoio aos serviços rotineiros de limpeza pública previstos no
Projeto Executivo, tais como, a remoção de resíduos depositados nos passeios de vias
e de outros logradouros públicos, o pagamento dar-se-á por disponibilização de
equipe/mês (equipe por mês).

Para tanto, será realizada medição mensal

discriminatória e comprobatória dos serviços executados conforme ordens de serviços
específicas.

Leia-se 5 – Para efeito de pagamento dos serviços complementares de limpeza atividades de apoio aos serviços rotineiros de limpeza pública previstos no Projeto
Executivo, tais como, a remoção de resíduos depositados nos passeios de vias e de
outros logradouros públicos, o pagamento dar-se-á por disponibilização de equipe/dia
(equipe por dia).

Para tanto, será realizada medição mensal discriminatória e

comprobatória dos serviços executados conforme ordens de serviços específicas.

b) Item 06
Onde se lia: 6- Para efeito de pagamento dos serviços de limpeza de ZEIS, o
pagamento dar-se-á por disponibilização de equipe/mês (equipe por mês). Para tanto,
será realizada medição mensal discriminatória e comprobatória dos serviços
executados conforme ordens de serviços específicas.
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Leia-se 6- Para efeito de pagamento dos serviços de limpeza de ZEIS, o
pagamento dar-se-á por disponibilização de equipe/dia (equipe por dia). Para tanto,
será realizada medição mensal discriminatória e comprobatória dos serviços
executados conforme ordens de serviços específicas.

c) Item 07
Onde se lia: 7 - O item relativo à Administração Local (AL) será medido
proporcionalmente ao valor de cada medição de serviços efetivamente executados,
cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o custo de cada unidade
conforme planilha de orçamento.
O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será calculado da
seguinte forma:

AL mensal = Medição mensal (exclusive AL) x 100 = nº de unidades
Valor global – AL

Leia-se: 7- Para efeito de pagamento do item relativo à Administração Local (AL),
a medição será realizada proporcionalmente ao valor financeiro de cada medição de
serviços efetivamente executados, cumulativamente até o máximo de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme planilha de orçamento.
7.1 – Para fins de pagamento do item 7 a contratada deverá apresentar
declaração das atividades desenvolvidas pela equipe prevista na administração local,
bem como dos demais itens que a compõe, com os respectivos registros fotográficos.
7.2 - Caso não ocorra a execução total do contrato, não será devido o
pagamento relativo ao valor remanescente na medição final.

O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será calculado da
seguinte forma:
AL mensal = Medição mensal (exclusive AL) x 100 = nº de unidades
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[SRO2] Comentário:

Valor global – AL

11. XX - DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL APÓS A CONTRATAÇÃO
Acréscimo do item 1.6
1.6 Cópias dos documentos comprobatórios da composição da administração local.

12. XX - DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL APÓS A CONTRATAÇÃO – item 04

Onde se lia: 4- A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO no prazo
máximo de 90 dias contados da ordem de serviço, Alvará de Localização e
Funcionamento do imóvel destinado à garagem de caminhões, e de combate à
incêndio devidamente aprovados.

Leia-se: 4. A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO no prazo máximo
de 90 dias contados da ordem de serviço, Alvará de Localização e Funcionamento do
imóvel destinado à garagem de caminhões, e projeto de combate à incêndio
devidamente aprovados .

13. XXIV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – item 10

Onde se lia: 10 - Manter a quantidade mínima de roçadeiras estipuladas no Projeto
Executivo.

Leia-se: 10 - Manter a quantidade mínima de roçadores com roçadeiras estipuladas
no Projeto Executivo.

14. XXIV - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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Acréscimo do item 43

43 - Apresentar mensalmente a época da medição declaração das atividades
desenvolvidas pela equipe prevista na administração local, bem como dos demais
itens que a compõe, com os respectivos registros fotográficos, a qual será utilizada
para fins de medição.

15. XXVIII - RESCISÃO CONTRATUAL – item 04
Onde se lia: 4 - subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contrato;

Leia-se: 4 - subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do Contrato,
inclusive dos itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi
exigida apresentação de atestados que comprovassem execução de serviço com
características semelhantes.

16. XXXIII – EDITAL

Acréscimo do Anexo II-g – Detalhamento dos encargos sociais

17. - XXXIII – EDITAL - Anexo III – PROJETO EXECUTIVO -item 19 – QUADRO
IX.

Onde se lia: 19 - QUADRO IX – Apoio técnico, operacional e administrativo–
Quantitativos estimados de pessoal e veículos;

Leia-se: 19 - QUADRO IX – QUADRO IX – Administração Local

18 ANEXO I - d

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO

INDEPENDENTE DE PROPOSTA
30

Onde se lia: (a) a proposta apresentada para participar da , licitação sob a
modalidade de Concorrência, do tipo Menor Preço por lote, para contratação de
empresas para prestação de serviços de varrição manual e mecanizada; roçada
manual e mecânica e capina complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e
serviços complementares de limpeza bem como o acondicionamento, a coleta e
transporte dos resíduos provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas
localizada na Rodovia MG-5, Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG ou CTR
Maquiné, Rodovia BR 381, km 444 – Bairro Bom Destino, Santa Luzia/MG

foi

elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi,
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação CC xxx/xxx/2018, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Leia-se: (a) a proposta apresentada para participar da , licitação sob a modalidade de
Concorrência, do tipo Menor Preço por lote, para contratação de empresas para
prestação de serviços de varrição manual e mecanizada; roçada manual e mecânica e
capina complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e serviços complementares
de limpeza bem como o acondicionamento, a coleta e transporte dos resíduos
provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas localizada na Rodovia MG-5,
Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG foi elaborada de maneira independente
(pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da licitação CC xxx/xxx/2018, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;
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2- Anexo I – a -Minuta do contrato

1- Preâmbulo –

Onde se lia: TERMO DE CONTRATO Nº___/_________ QUE ENTRE SI
CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO
HORIZONTE – SLU, E ______________________ PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL E MECANIZADA, ROÇADA MANUAL E
MECÂNICA, CAPINA COMPLEMENTAR, LIMPEZA ESPECIAL EM ÁREAS DE ZEIS
E
SERVIÇOS
COMPLEMENTARES
DE
LIMPEZA
BEM
COMO
O
ACONDICIONAMENTO,
COLETA
E
TRANSPORTE
DOS
RESÍDUOS
PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA A CTR MACAÚBAS LOCALIZADA
NA RODOVIA MG-5, KM 8,1 – BAIRRO NAÇÕES UNIDAS – SABARÁ/MG OU CTR
MAQUINÉ, RODOVIA BR 381, KM 444 – BAIRRO BOM DESTINO, SANTA
LUZIA/MG.

Leia-se: TERMO DE CONTRATO Nº___/_________ QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO HORIZONTE – SLU, E
______________________ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO
MANUAL E MECANIZADA, ROÇADA MANUAL E MECÂNICA, CAPINA
COMPLEMENTAR, LIMPEZA ESPECIAL EM ÁREAS DE ZEIS E SERVIÇOS
COMPLEMENTARES DE LIMPEZA BEM COMO O ACONDICIONAMENTO, COLETA
E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA A
CTR MACAÚBAS LOCALIZADA NA RODOVIA MG-5, KM 8,1 – BAIRRO NAÇÕES
UNIDAS – SABARÁ/MG.

2-

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Onde se lia: O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de limpeza
em

vias

e

outros

logradouros

públicos

no

município

de

Belo

Horizonte,

compreendendo: varrição manual e mecanizada; roçada manual e mecanizada e
capina complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e serviços
complementares de limpeza bem como o acondicionamento, a coleta e
transporte dos resíduos provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas
localizada na Rodovia MG-5, Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG ou
CTR Maquiné, Rodovia BR 381, km 444 – Bairro Bom Destino, Santa Luzia/MG,
conforme condições discriminadas no Edital e seus anexos.
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Leia-se: O presente contrato tem como objeto a prestação de serviços de limpeza
em vias e outros logradouros públicos no município de Belo Horizonte,
compreendendo: varrição manual e mecanizada; roçada manual e mecanizada e
capina complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e serviços
complementares de limpeza bem como o acondicionamento, a coleta e
transporte dos resíduos provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas
localizada na Rodovia MG-5, Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG,
conforme condições discriminadas no Edital e seus anexos.

3- CLÁUSULA SÉTIMA - DA FORMA DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

a) Item 04:
Onde se lia: 4 - A execução dos serviços complementares de limpeza,
compreendendo pintura e limpeza de postes e passeios, remoção de
resíduos depositados em pontos críticos (passeios e outros logradouros
públicos), o pagamento dar-se-á por disponibilização de equipe/mês (equipe
por mês).

Para tanto, será realizada medição mensal discriminatória e

comprobatória dos serviços executados conforme ordens de serviços
específicas.

Leia-se: 4 - Para efeito de pagamento dos serviços complementares de limpeza,
compreendendo pintura e limpeza de postes e passeios, remoção de resíduos
depositados em pontos críticos (passeios e outros logradouros públicos), o
pagamento dar-se-á por disponibilização de equipe/dia (equipe por dia). Para tanto,
será realizada medição mensal discriminatória e comprobatória dos serviços
executados conforme ordens de serviços específicas.

b)

Item 05:
Onde se lia: 5 - Para efeito de pagamento dos serviços de limpeza de
ZEIS, o pagamento dar-se-á por disponibilização de equipe/mês (equipe por
mês).

Para tanto, será realizada medição mensal discriminatória e
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comprobatória dos serviços executados conforme ordens de serviços
específicas.
Leia-se: 5- Para efeito de pagamento dos serviços de limpeza de ZEIS, o
pagamento dar-se-á por disponibilização de equipe/dia (equipe por dia). Para
tanto, será realizada medição mensal discriminatória e comprobatória dos
serviços executados conforme ordens de serviços específicas.

c) Item 6

Onde se lia: 6- O item relativo à Administração Local (AL) será medido
proporcionalmente ao valor de cada medição de serviços efetivamente
executados, cumulativamente até o total de 100 unidades considerando o
custo de cada unidade conforme planilha de orçamento.

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

AL mensal = Medição mensal (exclusive AL) x 100 = nº de unidades
Valor global – AL

Leia-se: 6 - Para efeito de pagamento do item relativo à Administração Local
(AL), a medição será realizada proporcionalmente ao valor financeiro de cada medição
de serviços efetivamente executados, cumulativamente até o máximo de 100 unidades
considerando o custo de cada unidade conforme planilha de orçamento
6.1

Para fins de pagamento do item 6 a contratada deverá apresentar

declaração das atividades desenvolvidas pela equipe prevista na administração
local, bem como dos demais itens que a compõe, com os respectivos registros
fotográficos.
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[SRO3] Comentário:

6.2

Caso não ocorra a execução total do contrato, não será devido o

pagamento relativo ao valor remanescente na medição final.

O quantitativo referente à Administração Local de cada medição será
calculado da seguinte forma:
AL mensal = Medição mensal (exclusive AL) x 100 = nº de unidades
Valor global – AL

4- CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – item 10
Onde se lia: 10 - Manter a quantidade mínima de roçadeiras estipuladas no
Projeto Executivo.
Leia-se: 10 - Manter a quantidade mínima de roçadores com roçadeiras estipuladas
no Projeto Executivo.
5- CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Acréscimo da cláusula 43

43 - Apresentar mensalmente a época da medição declaração das atividades
desenvolvidas pela equipe prevista na administração local, bem como dos demais
itens que a compõe, com os respectivos registros fotográficos, a qual será utilizada
para fins de medição.

6- CLÁUSULA

DÉCIMA

TERCEIRA

–

DA

FISCALIZAÇÃO

DA

DOCUMENTAÇÃO FISCAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA

Acréscimo da alínea “g”
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g)

declaração das atividades desenvolvidas pela equipe prevista na administração
local, bem como dos demais itens que a compõe, com os respectivos registros
fotográficos, a qual será utilizada para fins de medição.

7- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL APÓS A
CONTRATAÇÃO
Acréscimo do item 1.6
1.6 Cópias dos documentos comprobatórios da composição da administração local.
8- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL APÓS A
CONTRATAÇÃO - item 04
Onde se lia: 4 - A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO no
prazo máximo de 90 dias contados da ordem de serviço, Alvará de Localização
e Funcionamento do imóvel destinado à garagem de caminhões, e de combate
à incêndio devidamente aprovados.

Leia-se: 4. A CONTRATADA deverá apresentar à FISCALIZAÇÃO no prazo máximo
de 90 dias contados da ordem de serviço, Alvará de Localização e Funcionamento do
imóvel destinado à garagem de caminhões, e projeto de combate a incêndio
devidamente aprovados.

9 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – SANÇÕES E MULTAS – item 6.5 - multa
de R$3.500,00 nos seguintes casos:

Acréscimo da alínea “r”

r) por dia de atraso na entrega da documentação do item 4 da cláusula décima
quinta do contrato.
36

10- CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL – item 04
Onde se lia: 4 - subcontratar, total ou parcialmente, o objeto do Contrato;

Leia-se: 4 - subcontratar, total ou parcialmente, o objeto central do Contrato,
inclusive dos itens para os quais, como requisito de habilitação técnico-operacional, foi
exigida apresentação de atestados que comprovassem execução de serviço com
características semelhantes.
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Anexo I-a – minuta do contrato - Termo de Condição de Uso

1- Preâmbulo –

Onde se lia: TERMO DE CONDIÇÃO DE USO DE MICROS PONTOS DE APOIO E
SEDES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL E
MECANIZADA, ROÇADA MANUAL E MECÂNICA, CAPINA COMPLEMENTAR,
LIMPEZA ESPECIAL EM ÁREAS DE ZEIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
LIMPEZA BEM COMO O ACONDICIONAMENTO, COLETA E TRANSPORTE DOS
RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA A CTR MACAÚBAS
LOCALIZADA NA RODOVIA MG-5, KM 8,1 – BAIRRO NAÇÕES UNIDAS –
SABARÁ/MG OU CTR MAQUINÉ, RODOVIA BR 381, KM 444 – BAIRRO BOM
DESTINO, SANTA LUZIA/MG.

Leia-se: TERMO DE CONDIÇÃO DE USO DE MICROS PONTOS DE APOIO E
SEDES
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL E
MECANIZADA, ROÇADA MANUAL E MECÂNICA, CAPINA COMPLEMENTAR,
LIMPEZA ESPECIAL EM ÁREAS DE ZEIS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
LIMPEZA BEM COMO O ACONDICIONAMENTO, COLETA E TRANSPORTE DOS
RESÍDUOS PROVENIENTES DESTAS ATIVIDADES PARA A CTR MACAÚBAS
LOCALIZADA NA RODOVIA MG-5, KM 8,1 – BAIRRO NAÇÕES UNIDAS –
SABARÁ/MG.

2-

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Onde se lia: O presente instrumento tem por objeto estabelecer as condições de uso
dos Micros Pontos de Apoio e Sedes, a serem utilizados pela empresa
_____________________do Contrato SLU/DR.JUR Nº ___/______ para a prestação
de serviços de limpeza em vias e outros logradouros públicos no município de Belo
Horizonte, compreendendo: varrição manual e mecanizada; roçada manual e
mecânica e capina complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e serviços
complementares de limpeza bem como o acondicionamento, a coleta e transporte dos
resíduos provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas localizada na Rodovia
MG-5, Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG ou CTR Maquiné, Rodovia BR
381, km 444 – Bairro Bom Destino, Santa Luzia/MG.
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Leia-se: O presente instrumento tem por objeto estabelecer as condições de uso dos
Micros

Pontos

de

Apoio

e

Sedes,

a

serem

utilizados

pela

empresa

_____________________do Contrato SLU/DR.JUR Nº ___/______ para a prestação
de serviços de limpeza em vias e outros logradouros públicos no município de Belo
Horizonte, compreendendo: varrição manual e mecanizada; roçada manual e
mecânica e capina complementar, limpeza especial em áreas de ZEIS e serviços
complementares de limpeza bem como o acondicionamento, a coleta e transporte dos
resíduos provenientes destas atividades para a CTR Macaúbas localizada na Rodovia
MG-5, Km 8,1 – Bairro Nações Unidas – Sabará/MG.

Belo Horizonte, 17 de maio de 2018.

Santhiago Teixeira Cavalcante Lopes
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Patrícia de Figueiredo e Paula
Vice-Presidente da Comissão Especial de Licitação
Lucas Paulo Gariglio
Membro da Comissão Especial de Licitação
Cristina Ozório de Figueiredo
Membro da Comissão Especial de Licitação
Gizele Maria Pereira
Membro da Comissão Especial de Licitação
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